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

Тамаш Хак-Ковач

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «ОТП Банк»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21685166
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 01033, м. Київ , Жилянська, 43
5. Міжміський код, телефон та факс
044 490 05 64 044 495 60 83
6. Електронна поштова адреса
custody@otpbank.com.ua

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

27.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Газета «ВIДОМОСТI НКЦПФР» 82 (2336)

28.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна
інформаці
я
в
розміщена
мережі
на власній http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/report Інтерне 27.04.201
сторінці
s-ssmnk.php
т
6
(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

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

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

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп 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

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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. 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)
33. Примітки

д/н

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство «ОТП Банк»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №370771
3. Дата проведення державної реєстрації
02.03.1998
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
3668186135.34
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)
3356
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12.0 Iнше грошове посередництво
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 N 2826: "
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
Головне управлiння НБУ по м. Києву та Київськiй обл.
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
3200619001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Deutsche Bank Trust Company Americas
5) МФО банку
BKTRUS

6) поточний рахунок
04 448 427
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

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
01.10.2013
Необмежена
№263434
паперiв та
фондового
ринку

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк»
Опис має намiр продовжувати здiйснювати професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

Депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз зберiгання активiв
iнститутiв спiльного iнвестування

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
01.10.2013
Необмежена
№263435
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк»
Опис має намiр продовжувати здiйснювати професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

Депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть iз зберiгання активiв
пенсiйних фондiв

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
01.10.2013
Необмежена
№263436
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк»
Опис має намiр продовжувати здiйснювати професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

Банкiвська дiяльнiсть

191

Опис

Здiйснення валютних операцiй

Нацiональний
Необмежена
банк України

Банкiвськi операцiї, визначенi ЗУ "Про Банки i
банкiвську дiяльнiсть", якi здiйснюються на
пiдставi банкiвської лiцензiї. Строк дiї лiцензiї
необмежений.

191
Опис

05.10.2011

05.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

Право здiйснювати валютнi операцiї згiдно з
додатком до Генеральної лiцензiї на здiйснення
валютних операцiй.

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть

АE №
185112

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
08.10.2012
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк»
Опис має намiр продовжувати здiйснювати професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть

АE №
185113

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
08.10.2012
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк»
Опис має намiр продовжувати здiйснювати професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг

АE №
185114

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
08.10.2012
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї необмежений. АТ «ОТП Банк»
Опис має намiр продовжувати здiйснювати професiйну
дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «ОТП Капiтал»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
35290039
4) місцезнаходження
м. Київ, вул. Кутузова, 12
5) опис
Форма участi - пряма.
Вiдсоток участi у статутному (складеному) капiталi - 9.9%
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової оцінки
емітента або цінних паперів
емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

РА «Кредит-Рейтинг»

уповноважене рейтингове
агентство

25.12.2015

uaA+

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)

АТ "Райффайзен Центральбанк
Естеррайх АГ"

FN58882t

А-103Австрiя м. Вiдень
Ам Штадпарк, 9

35

АТ "Райффайзен Iнвестмент
Акцiенгензельшафт"

FN34936b

А-102Австрiя м. Вiдень
Аспернбрюкенгассе, 2

30

"Райффайзен Iнтернацiональ
Бетайлiгунгс ГмбХ"

FN122119m

А-103Австрiя м. Вiдень
Ам Штадпарк, 9

35

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
Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазепко Лiлiя Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 512891 04.11.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - начальник Операцiйного управлiння АТ "ОТП Банк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2013
9) Опис
Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про
Пралiння Банку, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 24 роки. До роботи в АТ "ОТП Банк" Лазепко Л.О. займала посаду
бухгалтера у ТОВ "Руна-О".
Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiнiашвiлi Алла Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 116070 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попередня посада - директор з корпоративного бiзнесу в АТ "ОТП Банк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.01.2011 9) Опис
Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про
Пралiння Банку, а також трудовим договором. Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй
особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв. До роботи в АТ "ОТП Банк" Бiнiашвiлi А.В. обiймала посаду
заступника представника генеральної дирекцiї Київської мiської державної адмiнiстрацiї по
обслуговуванню iноземних пiдприємств. Бiнiашвiлi А.В. Працює в Банку з 1998 року, в АТ "ОТП
Банк" до призначення Членом Правлiння обiймала посади Начальника управлiння корпоративних
кредитiв та Директора з корпоративного бiзнесу.
Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мудрий Володимир Стефанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АС 039062 Старовижiвським РВ УМВС України в Волинськiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - Генеральний директор ТОВ «ОТП Кредит».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.07.2012 9) Опис
Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про
Пралiння Банку, а також трудовим договором. Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй
особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Свою професiйну дiяльнiсть Мудрий В.С. розпочав у 2001 роцi
на посадi спецiалiста головного Волинського регiонального управлiння «Приват Банку», в 2002 р.
– начальник вiддiлу кредитування фiзичних осiб та контролю над депозитами в, роком пiзнiше –
заступник начальника бек-офiсу головного Волинського регiонального управлiння «Приват

Банку». Свою роботу в АТ "ОТП Банк" розпочав у 2005 роцi на посадi керiвника операцiйного
вiддiлу Волинської фiлiї ОТП Банку, а через рiк зайняв посаду начальника операцiйного вiддiлу. З
2008 по 2010 рр. – Начальник Управлiння операцiйного супроводження активно-пасивних
операцiй клiєнтiв ОТП Банку, з 2010 року очолював ТОВ «ОТП Кредит».
Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Проць Тарас Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МС 008008 Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
закiнчив Мiжнародний християнський унiверситет, отримав диплом бакалавра бiзнесадмiнiстрування з вiдзнакою. Навчався у ВНЗ Унiверситет економiки та права "Крок" за
спецiальнiстю Мененджмент.
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - Член Правлiння Банку Форум (група Commerzbank), вiдповiдальний за
управлiння фiнансами.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.11.2012 9) Опис
Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про
Пралiння Банку, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Свою професiйну дiяльнiсть розпочав у 2000 роцi в UniCredit
Group (2000-2007 рр.). У 2007-2009 роках працював у компанiї Deloitte & Touche керiвником
департаменту сектора фiнансових послуг. В ОТП Банк пан Проць прийшов iз Банку Форум (група
Commerzbank), де вiн посiдав посаду Члена Правлiння, вiдповiдального за управлiння фiнансами.
Дана посадова особа не обiймає 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 Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тамаш Хак-Ковач
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
BD 1693728 Реєстрацiйне вiдомство
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - керiвник пiдроздiлу Центральної та Схiдної Європи (CEE) Commerzbank.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.02.2012 9) Опис
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдання. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку вiдповiдно
до рiшень Правлiння, в тому числi, представляти iнтереси Банку, вчиняти правочини вiд iменi
Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Банку. Має право представляти Банк без довiреностi перед будь-якими юридичними та/або
фiзичними особами. Керує роботою Правлiння Банку, розпоряджається майном Банку, подає
Правлiнню робочi плани та програми, а також звiти про виконання цих планiв i програм, приймає
рiшення щодо органiзацiї працi та визначення завдань i обов'язкiв працiвникiв Банку, наймає та
звiльняє з роботи працiвникiв Банку, виконує iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Банку.
Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради згiдно пiдстав, визначених статутом
Банку, законодавством та Договором з ним.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Тамаш Хак-Ковач у 2000-2007 рр. виконував обов'язки Голови
Правлiння дочiрнього банку Commerzbank в Угорщинi, з липня 2007 р. очолював дочiрнiй банк
Commerzbank у Москвi, а з травня 2010 р. керував пiдроздiлом Центральної та Схiдної Європи
(CEE) Commerzbank.
Дана посадова особа не обiймає 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
Дюба Наталя Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 816090 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**

1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В 1994 роцi Дюба Н.Ф. почала свою кар’єру у ВАТ «Банк Надра». Обiймала посаду Головного
бухгалтера та Члена Правлiння АТ «БМ Банк».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 9) Опис
Права та обов'язки Головного бухгалтера визначаються чинним законодавством та трудовим
договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний трудовий стаж у банкiвськiй сферi налiчує 19 рокiв.
Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради (незалежний)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антал Дьюлаварi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВD 4300186 KEK KH (Центральне управлiння електронної державної служби Угорщини)
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останiх 5 рокiв: З 2014р. по сьогоднi: ВАТ
ОТП Банк, Директорат iнвестицiй у нерухомiсть та поставок, Вiддiл поставок та логiстики,
начальник вiддiлу З 2012р. по 2014р.: ВАТ ОТП Банк, Директорат IТ Логiстики та Управлiння
бiзнесом, Вiддiл управлiння бiзнесом, начальник вiддiлу З 2003р. по 2012р.: ВАТ ОТП Банк,
Вiддiл контролiнгу та планування, начальник вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.07.2015 До дати проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2017 роцi

9) Опис
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом,
Положенням про Наглядову раду, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 41 рiк.
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Начальника вiддiлу управлiння бiзнесом
(Директорат IТ Логiстики та Управлiння бiзнесом), ВАТ «ОТП Банк» (Угорщина).
* 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 Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iштван Хамец
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
BH 0509725 23.04.2015 Центральне управлiння електронної державної служби Угорщини (KEK
KH)
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2013 До проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2016 роцi.
9) Опис
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на
них. Вiн вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi
повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 24 роки.
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Генерального директора та Голови Ради директорiв
у ТОВ «ОТП Фанд Менеджмент Пте.», Угорщина
* 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 Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Агнеш Юлiана Куммер
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 6819200 Реєстрацiйне вiдомство
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 До проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2016 роцi.
9) Опис
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом,
Положенням про Наглядову раду, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 36 рокiв.
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Радника Голови Правлiння ВАТ "ОТП Банк"
(Угорщина).
* 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 Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Адам Сентпетерi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 4892649 Реєстрацiйне вiдомство
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2013 До проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2016 роцi.
9) Опис
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом,
Положенням про Наглядову раду, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 11 рокiв.
Посадова особа емiтента також обiймає посаду Керiвника вiддiлу стратегiї та дослiджень ВАТ
"ОТП Банк" (Угорщина), а також є викладачем юридичного факультету E?tv?s Lor?nd University of
Sciences
* 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 Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жолт Вiланд
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
BC 2410357 10.07.2004 Державний вiддiл в мiстi Будапешт
4) рік народження**
1975
5) освіта**
University of Eotvos Lorand, юрист
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2014 До проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2016 роцi
9) Опис
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом,
Положенням про Наглядову раду, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв.
Пан Жолт Вiланд на даний час працює Директором фiнансового вiддiлу ВАТ «ОТП Банк»
(Угорщина).
* 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 Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петер Янош Беше
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
BH 0604144 04.05.2015 Центральне управлiння електронної державної служби Угорщини
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Budapest Corvinus University,
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останiх 5 рокiв: Квiтень 2011р. по
сьогоднi: OTP Bank Plc., Head of Department at International Retail Department; 2009-2011: OTP Bank
Plc., International Retail Department; Business Development Manager; reasons of termination – transfer
to another position within the same organization
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.08.2014 До 16 квiтня 2016 року
9) Опис
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом,
Положенням про Наглядову раду, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 8 рокiв.
Пан Петер Янош Беше на даний час працює начальником вiддiлу мiжнародного роздрiбного
продажу ВАТ «ОТП Банк» (Будапешт, Угорщина).
* 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 Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муханов Вiталiй Iсмагулович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 0670094 10.01.1996 Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1959
5) освіта**

Центр перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв у сферi iнформацiйної безпеки
Нацiонального технiчного унiверситету «КПI» в 2005р.
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
До призначення, Муханов В.I. обiймав посаду радника з безпеки Президента холдингової компанiї
«Авiонiка», м. Київ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.10.2014 9) Опис
Права та обов'язки Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про
Пралiння Банку, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Дана посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради (незалежний)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кристина Ковач
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
BB 1068208 29.01.2009 KEK KH (Центральне управлiння електронної державної служби
Угорщини)
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 01.10.2014 до сьогоднi: ВАТ ОТП Банк, Юридичний Директорат, Корпоративний та
Регуляторний Вiддiл Групи, юрисконсульт (англ.: 2014.10.01. till now: OTP Bank Plc. / Legal
Directorate, Group Corporate and Regulatory Department, Legal Counsel) З 01.05.2014 по 30.09.2014:
ВАТ ОТП Банк, Юридичний Директорат, Вiддiл юридичної пiдтримкм комерцiйного банкiнгу,
юрисконсульт (From 2014.05.01. till 2014.09.30.: OTP Bank Plc. / Legal Directorate, Commercial
Banking Legal Department, Legal Counsel) З 15.12.2008 по 30.04.2014: ВАТ ОТП Банк, Юридичний
Директорат, Вiддiл юридичної пiдтримкм дочiрнiх компанiй та комерцiйного банкiнгу, молодший
юрист (From 2008.12.15. till 2014.04.30.: OTP Bank Plc. / Legal Directorate, Legal Department for
Subsidiaries and Commercial Banking, Legal Associate)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.07.2015 До дати проведення рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв у 2017 роцi
9) Опис
Права та обов'язки Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом,
Положенням про Наглядову раду, а також трудовим договором.
Розмiр виплаченої винагороди, наданiй посадовiй особi емiтентом не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 7 рокiв.
Посадова особа емiтента також обiймає посаду у ВАТ ОТП Банк, Юридичний Директорат,
Корпоративний та Регуляторний Вiддiл Групи, юрисконсульт.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
Паспортні дані фізичної особи
батькові посадової особи
(серія, номер, дата видачі,
або повне найменування орган, який видав)* або код за
юридичної особи
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Правлiння

Тамаш Хак-Ковач

BD 1693728 Реєстрацiйне
вiдомство

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Лазепко Лiлiя Олегiвна

СН 512891 Ватутiнським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

МЕ 116070 Днiпровським РУГУ
МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння Бiнiашвiлi Алла Василiвна
Член Правлiння

Мудрий Володимир
Стефанович

АС 039062 Старовижiвським РВ
УМВС України в Волинськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Проць Тарас Олегович

МС 008008 Тернопiльським МУ
УМВС України в Тернопiльськiй
областi

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Золтан Туболi

ВА 9347711 Реєстрацiйне
вiдомство

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради
(незалежний)

Антал Дьюлаварi

ВD 4300186 KEK KH
(Центральне управлiння
електронної державної служби
Угорщини)

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Едiт Пето

ZJ 279971 Реєстрацiйне
вiдомство

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової ради

Iштван Хамец

BH 0509725 23.04.2015
Центральне управлiння
електронної державної служби
Угорщини (KEK KH)

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Агнеш Юлiана Куммер

ВВ 6819200 Реєстрацiйне
вiдомство

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Адам Сентпетерi

ВВ 4892649 Реєстрацiйне
вiдомство

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Дюба Наталя Федорiвна

СН 816090 Печерським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Жолт Вiланд

BC 2410357 10.07.2004
Державний вiддiл в мiстi
Будапешт

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Петер Янош Беше

BH 0604144 04.05.2015
Центральне управлiння
електронної державної служби
Угорщини

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Муханов Вiталiй
Iсмагулович

ВО 0670094 10.01.1996
Ужгородський МВ УМВС
України в Закарпатськiй областi

0

0

0

0

0

0

Кристина Ковач

BB 1068208 29.01.2009 KEK KH
(Центральне управлiння
електронної державної служби
Угорщини)

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради
(незалежний)

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

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

OTP Bank Nyrt. (OTP
Bank PLc.)/ ВАТ ОТП
Банк

0110041585

1051 Угорщина - м.
Будапешт Надор, 16

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)
296038

100

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)
296038

100

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

296038

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

296038

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

16.02.2015

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

позачергові

100
За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 16 лютого 2015 року, єдиний
акцiонер банку – ВАТ ОТП Банк, уповноваженим представником якого є пан Iштван Хамец, який дiє
на пiдставi довiреностi вiд 06.02.2015 року, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», пов'язанi
зi збiльшенням статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», з урахуванням
результатiв розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», та внести змiни до
Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» для приведення його у вiдповiднiсть до
вимог Закону України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»
щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» №1587 - VII вiд 04 липня 2014
року, шляхом викладення Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» у новiй редакцiї
(Додаток №1 до Рiшення Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р.).
2. Делегувати Головi Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» пану Тамашу ХакКовачу право пiдпису Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» в редакцiї,
затвердженiй Рiшенням Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р.
3. Доручити Головi Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» пану Тамашу ХакКовачу особисто або через представника Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» на пiдставi
виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю
Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» у новiй редакцiї, затвердженiй Рiшенням
Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р .
4. Затвердити рiшення про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства «ОТП
Банк».
5. Затвердити рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Публiчного
акцiонерного товариства «ОТП Банк» у наступному складi:
• Голова Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» - пан Золтан Туболi;
• Член Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» - пан Антал Дьюлаварi;
• Член Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» - панi Едiт Пето.
6. Затвердити рiшення про скасування «Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного
товариства «ОТП Банк».
7. Затвердити нову редакцiю «Положення про Загальнi збори Акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства «ОТП Банк» (Додаток №2 до Рiшення Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р.).
8. Затвердити нову редакцiю «Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства
«ОТП Банк» (Додаток №3 до Рiшення Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р.).
9. Затвердити нову редакцiю «Положення про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ОТП
Банк» (Додаток №4 до Рiшення Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р.).
10. Положення, що перелiченi вище у пунктах 4-9 цього Рiшення Акцiонера № 67 вiд 16.02.2015 р.,
вступають в дiю з моменту погодження нової редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства
«ОТП Банк» Нацiональним банком України та проведення його державної реєстрацiї.
чергові

позачергові

X
01.04.2015
100
За результатами розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 01 квiтня 2015 року, єдиний акцiонер банку –

ВАТ ОТП Банк, уповноваженим представником якого є пан Iштван Хамец, який дiє на пiдставi
довiреностi вiд 31.03.2015 року, дiючи на пiдставi статтi 49 Закону України «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно прийняв наступнi рiшення:
1. Затвердити звiти зовнiшнього аудитора АТ «ОТП Банк» - аудиторської фiрми ПрАТ «Делойт енд
Туш ЮСК» - про результати перевiрки фiнансової звiтностi АТ «ОТП Банк» за 2014 рiк,
пiдготовленої у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема та
консолiдована звiтнiсть).
2. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» стосовно фiнансової звiтностi Банку за 2014
рiк, пiдготовленої у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (окрема та
консолiдована звiтнiсть).
3. Затвердити загальний результат дiяльностi АТ «ОТП Банк» в 2014 роцi, пiдтверджений висновками
зовнiшнього аудитора, згiдно iз Мiжнародними Стандартами Фiнансової Звiтностi (окрема звiтнiсть) –
збиток у розмiрi 3 416 361 604,66 грн. (три мiльярди чотириста шiстнадцять мiльйонiв триста
шiстдесят одна тисяча шiстсот чотири гривнi 66 копiйок).
4. Затвердити загальний результат дiяльностi АТ «ОТП Банк» в 2014 роцi, пiдтверджений висновками
зовнiшнього аудитора, згiдно iз Мiжнародними Стандартами Фiнансової Звiтностi (консолiдована
звiтнiсть) - збиток у розмiрi 3 644 921 289,74 грн. (три мiльярди шiстсот сорок чотири мiльйони
дев’ятсот двадцять одна тисяча двiстi вiсiмдесят дев’ять гривень 74 копiйки).
5. Затвердити рiшення щодо покриття збитку АТ «ОТП Банк» за 2014 рiк у вiдповiдностi до
Фiнансової Звiтностi (окрема звiтнiсть) наступним чином:
• збиток звiтного 2014 року у сумi 3 416 361 604,66 грн. (три мiльярди чотириста шiстнадцять
мiльйонiв триста шiстдесят одна тисяча шiстсот чотири гривнi 66 копiйок) облiковувати до часу
прийняття рiшення щодо порядку та джерел його покриття;
• перенести розгляд питання про розподiл решти прибутку за 2012 рiк, 2013 рiк на наступнi Загальнi
збори Акцiонерiв АТ «ОТП Банк».
6. Перенести розгляд питання щодо прийняття рiшення про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв
на наступнi Загальнi збори Акцiонерiв АТ «ОТП Банк».
7. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у 2014 роцi задовiльною.
8. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї АТ «ОТП Банк» у 2014 роцi задовiльною.
9. Визнати роботу Правлiння АТ «ОТП Банк» у 2014 роцi задовiльною.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
08.07.2015
100

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 08 липня 2015 року, єдиний акцiонер
банку – ВАТ ОТП Банк - 231 475 акцiй/голосiв (100% акцiй), уповноваженим представником якого є
пан Iштван Хамец, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 07.07.2015 року,дiючи на пiдставi статтi 49
Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно прийняв наступнi
рiшення:
1. Рiшення щодо дострокового припинення повноважень (вiдкликання) дiючих членiв Наглядової
ради АТ «ОТП Банк» не прийнято.
2. Визначити склад Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у кiлькостi семи членiв, у тому числi двох
незалежних членiв Наглядової ради.
3. Обрати (призначити) пана Антала Дьюлаварi (Antal Gyulav?ri) на посаду члена Наглядової ради АТ
«ОТП Банк» (незалежного) строком на два роки до дати проведення рiчних Загальних зборiв
Акцiонерiв у 2017 роцi.
4. Обрати (призначити) панi Кристину Ковач (Krisztina Kov?cs, dr.) на посаду члена Наглядової ради
АТ «ОТП Банк» (незалежного) строком на два роки до дати проведення рiчних Загальних зборiв
Акцiонерiв у 2017 роцi.
5. Встановити винагороду новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежному)
пану Анталу Дьюлаварi у розмiрi 800 (вiсiмсот) ЄВРО на мiсяць пiсля утримання податкiв згiдно iз
чинним законодавством України.
6. Встановити винагороду новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежному)
панi Кристинi Ковач у розмiрi 800 (вiсiмсот) ЄВРО на мiсяць пiсля утримання податкiв згiдно iз
чинним законодавством України.
7. Оплату винагороди новопризначеним членам Наглядової ради здiйснювати з моменту їх

призначення на посади членiв Наглядової ради АТ «ОТП Банк».
8. Уповноважити В.о. Голови Правлiння Т.О. Проця та Члена Правлiння В.С. Мудрого укласти вiд
iменi АТ «ОТП Банк» iз новопризначеними членами Наглядової ради (незалежними) паном Анталом
Дьюлаварi та панi Кристиною Ковач договiр про виконання функцiй члена Наглядової ради АТ «ОТП
Банк» (за формою, що викладена у Додатку 1 до цього Рiшення Акцiонера). Визначити в договорi
функцiї, права та обов’язки члена Наглядової ради (незалежного).
9. Затвердити наступний оновлений склад Наглядової ради АТ «ОТП Банк»:
- пан Iштван Хамец (Istv?n Hamecz) - голова Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
- панi Агнеш Юлiанна Куммер (Agnes Julianna Kummer) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Адам Сентпетерi (?d?m Szentp?teri) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Жолт Вiланд (Zsolt Wieland, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Петер Янош Беше (P?ter J?nos Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Антал Дьюлаварi (Antal Gyulav?ri) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний);
- панi Кристина Ковач (Krisztina Kov?cs, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний).
10. Доручити Правлiнню АТ «ОТП Банк» здiйснити усi необхiднi дiї щодо погодження кандидатур
пана Антала Дьюлаварi та панi Кристини Ковач на посади членiв Наглядової ради АТ «ОТП Банк»
(незалежних) iз Нацiональним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством
України.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
05.10.2015
100

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 05 жовтня 2015 року, єдиний
акцiонер банку – ВАТ ОТП Банк - 296 038 акцiй/голосiв (100% акцiй), уповноваженим представником
якого є пан Iштван Хамец, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 29.09.2015 року, дiючи на пiдставi
статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно прийняв
наступнi рiшення:
1. Затвердити рiшення про збiльшення статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства
«ОТП Банк» на 2 584 995 816,60 грн. (два мiльярди п’ятсот вiсiмдесят чотири мiльйони дев’ятсот
дев’яносто п’ять тисяч вiсiмсот шiстнадцять гривень шiстдесят копiйок) до загальної суми 6 253 181
951,94 грн. (шiсть мiльярдiв двiстi п’ятдесят три мiльйони сто вiсiмдесят одна тисяча дев’ятсот
п’ятдесят одна гривня дев’яносто чотири копiйки).
2. Здiйснити збiльшення статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк»
шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi, - 12 390,93 грн. (дванадцять тисяч
триста дев’яносто гривень 93 копiйки) за кожну акцiю, - на 208 620 (двiстi вiсiм тисяч шiстсот
двадцять) простих iменних акцiй.
3. Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства «ОТП
Банк», яке оформлене Додатком №1 до цього Рiшення.
4. Затвердити рiшення про те, що акцiї розмiщуються єдиному акцiонеру Публiчного акцiонерного
товариства «ОТП Банк» станом на 05.10.2015 року - ВАТ ОТП Банк (назва англiйською мовою - OTP
Bank Plc., назва угорською мовою – OTP Bank Nyrt.).
5. Затвердити рiшення про визначення Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк»
уповноваженим органом товариства, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розмiщення андерайтера;
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством
строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення
акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про

вiдмову вiд розмiщення акцiй.
6. Надати повноваження Головi Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» Тамашу
Хак-Ковачу проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
15.12.2015
100

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», що вiдбулися 15 грудня 2015 року, єдиний
акцiонер банку – ВАТ ОТП Банк - 296 038 акцiй/голосiв (100% акцiй), уповноваженим представником
якого є пан Iштван Хамец, який дiє на пiдставi довiреностi вiд 10.12.2015 року, дiючи на пiдставi
статтi 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року, одноосiбно прийняв
наступнi рiшення:
1. Внести та затвердити змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», пов'язанi
зi збiльшенням статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», з урахуванням
результатiв розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк», та уточненням
повноважень Наглядової ради, шляхом викладення Статуту Публiчного акцiонерного товариства
«ОТП Банк» у новiй редакцiї (Додаток №1 до Рiшення Акцiонера №71 вiд 15.12.2015 р.).
2. Делегувати Головi Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» пану Тамашу ХакКовачу право пiдпису Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» в редакцiї,
затвердженiй Рiшенням Акцiонера №71 вiд 15.12.2015 р.
3. Доручити Головi Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» пану Тамашу ХакКовачу особисто або через представника Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» на пiдставi
виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю
Статуту Публiчного акцiонерного товариства «ОТП Банк» у новiй редакцiї, затвердженiй Рiшенням
Акцiонера №71 вiд 15.12.2015 р.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів

Опис

Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера №68 вiд 01.04.2015 року прийнято рiшення про перенесення
розгляду питання про розподiл решти прибутку за 2012 та 2013 роки на наступнi Загальнi Збори
Акцiонерiв АТ «ОТП Банк». Крiм того прийнято рiшення про перенесення розгляду питання
щодо прийняття рiшення про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв на наступнi Загальнi Збори
Акцiонерiв АТ «ОТП Банк».

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльсьский м. Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей Правила ЦД ЦП №2002
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00, 591-04-40

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги, пов'язанi iз
провадженням депозитарної дiяльностi, проводить операцiї у системi
депозитарного облiку, здiйснює контроль за депозитарними
установами та регулює вiдносини, що виникають в процесi
провадження депозитарної дiяльностi мiж ПАТ "Нацiональний
депозитарiй України" та його клiєнтами - емiтентами, депозитарними
установами, Нацiональним банком України, депозитарiямикореспондентами, Розрахунковим центром, клiринговими установами
та iншими особами вiдповiдно до законодавства України.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Делойт енд Туш Юкрейнiан
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Сервiсез Компанi"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25642478

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Жилянська 48, 50-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1973
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.06.2001

Міжміський код та телефон

044 490 90 00

Факс

044 490 00 01

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає послуги у сферi бухгалтерського облiку
та аудиту.

Опис

ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi" надає
аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31752402

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Верхнiй Вал

Номер ліцензії або іншого документа на цей 6
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

044-490-25-50

Факс

044-490-25-54

Вид діяльності

Рейтингове агентство

Опис

Агентство "Кредит-Рейтинг" - перше в Українi (з 2001 року)
спецiалiзоване рейтингове агентство, що надає послуги в областi
незалежної оцiнки кредитоспроможностi суб'єктiв запозичень iз
визначенням кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою
шкалою. З 2003 року рейтинговi оцiнки агентства офiцiйно
визнаються Мiнiстерством фiнансiв України. З 2004 року "КредитРейтинг" - уповноважене агентство Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв i фондового ринку України для визначення кредитних
рейтингiв суб'єктам господарювання, галузям економiки й регiонам.
Рiшенням НКЦПФР вiд 10.04.2012 р. агентству «Кредит-Рейтинг»
видано Свiдоцтво про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств.
З метою пiдвищення прозоростi та iнвестицiйної привабливостi
нацiональної економiки агентство щорiчно проводить дослiдження
iнформацiйної прозоростi банкiв i страхових компанiй України.
Види послуг рейтингового агентства:
• визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим
компанiям, органам мiсцевого самоврядування за Нацiональною
рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для оцiнки рiвня
кредитного ризику в умовах українського ринку;
• визначення кредитних рейтингiв окремим борговим зобов'язанням
позичальника (облiгацiям, позикам) за нацiональною шкалою;
• рейтинги корпоративного управлiння як незалежна оцiнка
рейтингового агентства вiдносно iснуючої системи корпоративного
управлiння компанiї.
• рейтинги надiйностi депозитiв, якi представляють незалежну оцiнку
агентства про здатнiсть банка своєчасно та у повному обсязi виконати
прийнятi на себе зобов’язання повернути банкiвськi вклади протягом
найближчих 12 мiсяцiв.
• рейтинги надiйностi страхових компанiй було розроблено спецiально
для користувачiв страхових послуг з намiром покращити їх
поiнформованiсть щодо надiйностi страховикiв.

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

10/1/2015

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA1001561000

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

12390.93

296038

3668186135.34

100

27.01.2015

Опис

24.11.2015

137/1/2015-Т

Опис

Всi акцiї товариства були придбанi пiд час закритих розмiщень. Оскiльки акцiї належать одному акцiонеру, вони не пройшли процедуру
лiстингу на фондових бiржах. 18 листопада 2011р. операцiйним управлiнням фондової бiржi ПФТС прийнято рiшення про включення, за
iнiцiативою емiтента, акцiй простих iменних АТ "ОТП Банк" до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Рiшення
операцiйного управлiння №1811/2011/04 вiд 18.11.2011. Тiкет цiнного паперу: BOTP. Рiшення набуло чинностi з 21 листопада 2011 року.

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA1001561000

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

12390.93

208620

2584995816.60

0

Мета використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй - Отриманi кошти планується направити на пiдтримку поточної
лiквiдностi Банку, а також на забезпечення проведення конвертацiї кредитної заборгованостi клiєнтiв роздрiбного бiзнесу.

XI. Опис бізнесу
07 листопада 2006 року до державного реєстру банкiв здiйснено запис про реєстрацiю нової
редакцiї статуту Закритого акцiонерного товариства "ОТП Банк" у зв'язку зi змiною назви банку з
Акцiонерний комерцiйний банк "Райффайзенбанк Україна" на Закрите акцiонерне товариство
"ОТП Банк". Дана подiя вiдбулась пiсля завершення процедури придбання Вiдкритим
Акцiонерним Товариством "Центральна Ощадна каса i Комерцiйний Банк" (Угорщина)
Акцiонерного комерцiйного банку "Райффайзенбанк Україна", що був створений на пiдставi
Договору про створення та дiяльнiсть Акцiонерного комерцiйного банку "Райффайзенбанк
Україна" вiд 13 листопада 1997 року та рiшення Установчих зборiв банку вiд 28 листопада 1997
року. Угорський банк став стовiдсотковим власником "Райффайзенбанк Україна", i банк,
вiдповiдно, було перейменовано в "ОТП Банк".
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI та
у вiдповiдностi з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Закрите акцiонерне товариство "ОТП
Банк" змiнило своє найменування на Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк".
Сьогоднi Публiчне акцiонерне товариство «ОТП Банк» – один з найбiльших вiтчизняних банкiв,
визнаний лiдер фiнансового сектору України. Банк надає повний спектр фiнансових послуг для
корпоративних i приватних клiєнтiв, а також представникiв малого та середнього бiзнесу. На
українському ринку вiн має стiйку репутацiю соцiально вiдповiдальної, надiйної i стабiльної
структури, що пропонує споживачам сервiси європейської якостi.
З 30 червня 2009 року повне найменування банку виглядає наступним чином: - українською
мовою - Публiчне акцiонерне товариство "ОТП Банк", - англiйською мовою - Public Joint-Stock
Company OTP Bank, - росiйською мовою - Публичное акционерное общество "ОТП Банк",
скорочене найменування: - українською мовою - АТ "ОТП Банк", - англiйською мовою - OTP Bank
JSC, - росiйською мовою - АО "ОТП Банк".
Протягом 2015 року в банку не вiдбувалось процедур злиття, приєднання, подiлу або видiлення.
Факти припинення (лiквiдацiї) окремих видiв банкiвських операцiй в АТ «ОТП Банк» протягом
звiтного 2015 року були вiдсутнi, обмежень щодо володiння активами не iснувало.
У звiтному 2015 роцi в дiяльностi банку були вiдсутнi факти: - прийняття рiшеннь про викуп
власних акцiй; - лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; - отримання позики або
кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв банку; - змiни власникiв акцiй банку, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; - прийняття рiшень про зменшення статутного
капiталу; - порушення справ про банкрутство банку або винесення ухвали про його санацiю; прийняття рiшення керiвними органами банку або судом про припинення АТ «ОТП Банк» або
його банкрутство. На звiтну дату АТ «ОТП Банк» є повним учасником Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб.
У 2015 роцi ОТП Банк завершив процес докапiталiзацiї на 2,518 млрд грн - як за рахунок
конвертацiї субординованого боргу, отриманого вiд материнської компанiї, так i за рахунок iнших
кредитiв, отриманих вiд материнської компанiї. Таким чином, пiсля узгодження документiв
Нацiональним банком України статутний капiтал ОТП Банку складатиме 6,186 млрд грн. Даний
крок став третiм етапом планомiрної реалiзацiї програми капiталiзацiї банку. Нагадаємо, першим
етапом у рамках цiєї програми стало збiльшення капiталу шляхом конвертацiї субборгу в капiтал
банку за рахунок допемiсiї акцiй i премiї, авторизованої акцiонером, на суму близько 1,2 млрд
гривень у першому кварталi. Наступним кроком реалiзацiї намiрiв акцiонера щодо української
дочiрньої структури стало погашення субординованого кредиту мiжнародних iнститутiв на суму
65 млн дол США в другому кварталi i подальше самостiйне збiльшення капiталу української
дочiрньої структури.
Емiтент має двi дочiрнi компанiї: ТОВ «ОТП Кредит» та ТОВ «ОТП Лiзинг». Банк не має фiлiй чи
представництв.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть за допомогою регiональної мережi, що складається iз 116
безбалансових операцiйних вiддiлень (на базi чотирьох з них працюють регiональнi дирекцiї,

зареєстрованi Нацiональним банком України), та регiональної дирекцiї Київського регiону,
створеної в органiзацiйнiй структурi Головного офiсу Банку.
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi.
• облiкова кiлькiсть працiвникiв банку на кiнець дня 31 грудня 2015 року складала 3 477чоловiк;
• cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 2 905 осiб;
• в «ОТП Банку» вiдсутнi позаштатнi працiвникiв, якi працюють за цивiльно-правовими
договорами;
• кiлькiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 13 осiб;
• чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 123
особи;
• фонд оплати працi за 2015 рiк, накопичувально склав – 366 044 384,39 грн. (в тому числi ФОТ
штатних працiвникiв 365 655 323,74 грн., сумiсникiв – 389 060,65 грн.).
Фонд оплати працi зменшився в порiвняннi з попереднiм роком у зв’язку зi зменшенням штатної
чисельностi.
Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв Банку вiдповiдно до операцiйних потреб у 2015
роцi була реалiзована наступна кадрова програма:
• спiвробiтники Банку проходили професiйне та квалiфiкацiйне навчання у спецiалiзованих
навчальних закладах: Нацiональному центрi пiдготовки Банкiвських Працiвникiв України, Центрi
розвитку аудиту, Українськiй комерцiйнiй школi, Навчально-консалтинговому центрi «Експерт Л»
та iн. Крiм того, спiвробiтники регiональної мережi проходили професiйне навчання за
дистанцiйною програмою (електроннi курси, вiдео-семiнари, тести).
• вiдповiдно до сформованих потреб в навчаннi та з метою розвитку корпоративних компетенцiй у
працiвникiв Банку, проводилось спецiалiзоване навчання iз залученням зовнiшнiх провайдерiв та
внутрiшнiх фахiвцiв.
• проводились внутрiшнi фаховi вiдео-семiнари, вiдповiдно до потреб бiзнесу.
• був розроблений спецiалiзований професiйний електронний курс на тему: «Запобiгання
шахрайству при видачi cash-кредитiв»
• розвиток спiвробiтникiв проводився за двома програмами:
1) програма для найкращих спiвробiтникiв Банку «Кадровий резерв». Основною метою якої було
замiщення вакантних посад керiвного рiвня та розвиток менеджерських компетенцiй працiвникiв.
2) програма розвитку керiвникiв середньої ланки за менеджерськими корпоративними
компетенцiями.
• загалом завдяки всiм формам навчання, що представленi в АТ "ОТП Банк", в 2015 пiдготовку
пройшли 1 907 спiвробiтникiв Банку.
Найменування об'єднання - Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв
Мiсцезнаходження об'єднання - 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, 5 поверх
Опис - Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) – професiйне об’єднання на
фондовому ринку України. Асоцiацiя представляє iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ
та торговцiв цiнними паперами. Участь у саморегулiвнiй органiзацiї обов'язкова згiдно ЗУ "Про
цiннi папери та фондовий ринок".
Найменування об'єднання - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi
Мiсцезнаходження об'єднання - 01004, м. Київ, вул. Толстого, 9А
Опис - Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. Участь у саморегулiвнiй органiзацiї
обов'язкова згiдно ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Найменування об'єднання - Незалежна асоцiацiя банкiв України
Мiсцезнаходження об'єднання - вул. Велика Василькiвська, 72, 3 пiд'їзд, поверх 3, офiс 6, м. Київ,
Україна, 03150
Опис - Основна мета асоцiацiї полягає у вирiшенi будь-яких питань мiж учасниками ринку

фiнансiв, спiльному забезпеченнi захисту їх iнтересiв та вибудовуванню єдиної лiнiї
взаємовiдносин з Нацiональним Банком України та iншими державними органами.
Найменування об'єднання - Асоцiацiя платникiв податкiв України
Мiсцезнаходження об'єднання - 01001, м. Київ, вул. Михайлiвська, 24/11-В
Опис - Асоцiацiя платникiв податкiв України - добровiльна неприбуткова та неполiтична
всеукраїнська громадська органiзацiя громадян, що створена на основi єдностi iнтересiв для
спiльної реалiзацiї своїх прав i свобод, на засадах добровiльностi та рiвноправностi, з метою
представництва i захисту прав, економiчних, соцiальних, iнших iнтересiв платникiв податкiв на
мiсцевому, регаональному, галузевому всеукраїнському рiвнях, а також з метою координацiї та
консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi соцiально-трудових та економiчних вiдносин. Головна мiсiя
Асоцiацiї платникiв податкiв України полягає у забезпеченнi захисту прав та законних iнтересiв її
членiв, полiпшеннi пiдприємницького клiмату в країнi, розвитковi партнерських вiдносин мiж
владою i бiзнесом, пiдвищеннi соцiальної вiдповiдальностi платникiв податкiв.
д/н
Протягом звiтного перiоду до АТ "ОТП Банк" пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.
Заява про вiдповiднiсть – Дана окрема фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»), прийнятих Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi – «РМСБО»), та тлумачень, випущених
Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (надалi – «КТМФЗ»).
Дана окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Банк є органiзацiєю,
здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво та акцiонер мають
намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Банку в Українi. На думку керiвництва,
застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу, зобов’язання
акцiонера надавати пiдтримку Банку, а також на основi iсторичного досвiду, який свiдчить, що
короткостроковi зобов’язання будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської дiяльностi.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень, якщо не зазначено
iнше.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена за методом iсторичної собiвартостi, за
винятком оцiнки за справедливою вартiстю певних фiнансових iнструментiв вiдповiдно до
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (надалi – «МСБО») 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка» (надалi – «МСБО 39»).
Банк веде свiй бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Дана окрема фiнансова
звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi Банк веде у вiдповiдностi до
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, та мiстить коригування, необхiднi для
подання окремої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Цi коригування окремої фiнансової звiтностi
включають певнi змiни класифiкацiї з метою вiдображення економiчної сутностi вiдповiдних
операцiй, включаючи змiну класифiкацiї окремих активiв та зобов’язань, доходiв та витрат у
вiдповiдних статтях окремої фiнансової звiтностi.
Ця окрема фiнансова звiтнiсть представляє собою окрему фiнансову звiтнiсть АТ «ОТП Банк».
Дочiрнi пiдприємства не консолiдованi у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi. Iнвестицiї в дочiрнi
компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю. Цю
окрему фiнансову звiтнiсть необхiдно розглядати разом iз консолiдованою фiнансовою звiтнiстю,
яка була затверджена до випуску Правлiнням Банку 24 березня 2015 року. Консолiдована
фiнансова звiтнiсть АТ «ОТП Банк», пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ, доступна для
публiчного використання i може бути отримана за такою адресою: Україна, м. Київ, вул.
Жилянська, 43.

Банк має право надавати банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг у сферi страхування), а
також здiйснювати iншу дiяльнiсть, визначену в цiй статтi.
Банк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї шляхом надання
банкiвських послуг.
До банкiвських послуг належать:
1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних i фiзичних осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах;
3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом
укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк
фiнансових послуг, що Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом укладення
агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк має право укладати
агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим Нацiональним банком
України вимогам.
Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
1) iнвестицiй;
2) випуску власних цiнних паперiв;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського
сейфа;
5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
6) ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);
7) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових
послуг.
Банк має право вчиняти будь-якi правочини, необхiднi для надання ним банкiвських та iнших
фiнансових послуг та здiйснення iншої дiяльностi.
Банк має право розпочати новий вид дiяльностi або надання нового виду фiнансових послуг (крiм
банкiвських) за умови виконання встановлених Нацiональним банком України вимог щодо цього
виду дiяльностi або послуги.
Крiм операцiй зазначених вище, Банк, вiдповiдно до чинного законодавства i на пiдставi
вiдповiдних лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, може здiйснювати
такi види професiйної дiяльностi на фондовому ринку: депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних
паперiв, депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв
спiльного iнвестування, дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв, дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть, брокерська дiяльнiсть та андерайтинг).
Банк також має право здiйснювати iншi види дiяльностi, що прямо не забороненi законодавством.
Банк не здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва, торгiвлi, страхування, крiм
виконання функцiй страхового посередника.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв балансова вартiсть iнвестицiй в дочiрнi
компанiї складала нуль гривень та 89,966 тисяч гривень, вiдповiдно.
Дочiрнє пiдприємство ТОВ «ОТП Лiзинг» було створено 6 червня 2008 року. В жовтнi 2015 року
Банк здiйснив продаж дочiрнього пiдприємства ТОВ «ОТП Лiзинг», в якому виступав єдиним
засновником цього пiдприємства, компанiї «ОТП Холдинг Лтд». На момент продажу та станом на
кiнець дня 31 грудня 2014 внесок Банку до статутного капiталу ТОВ «ОТП Лiзинг» становив
45,495 тисяч гривень. Прибуток вiд продажу iнвестицiї склав 1,767 тисяч гривень.
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Дочiрнє пiдприємство ТОВ «ОТП Кредит» було створено 20 липня 2010 року. Cтаном на кiнець
дня 31 грудня 2014 рокiв внесок Банку до статутного капiталу пiдприємства становив 115,800
тисяч гривень або 60%. У 2014 роцi Банк в окремiй фiнансовiй звiтностi визнав збиток вiд
знецiнення iнвестицiй в ТОВ «ОТП Кредит» у сумi 71,329 тисяч гривень. Станом на кiнець дня 31
грудня 2015 року ТОВ «ОТП Кредит» було лiквiдовано. Результат лiквiдацiї склав нуль гривень.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року сума кредиту, що була отримана вiд ОТР Bank Plc, була
погашена в обумовлений термiн, за рахунок цього Материнський банк здiйснив збiльшення
акцiонерного капiталу шляхом додаткової ємiсiї акцiй.
В жовтнi 2015 року Банк здiйснив продаж дочiрнього пiдприємства ТОВ «ОТП Лiзинг», в якому
виступав єдиним засновником, компанiї «ОТП Холдинг Лтд» за 47,262 тисячi гривень. На момент
продажу та станом на кiнець дня 31 грудня 2014 внесок Банку до статутного капiталу ТОВ «ОТП
Лiзинг» становив 45,495 тисяч гривень. Прибуток вiд продажу iнвестицiї склав 1,767 тисяч
гривень.
У 2014 роцi Банк здiйснив продаж частини свого кредитного портфелю, вартiсть до вирахування
резерву якого становила 963,413 тисяч гривень, пов’язанiй сторонi, ТОВ «ОТП Факторинг
Україна», за 65,642 тисячi гривень. У результатi вiдбулося списання резервiв у сумi 897,771 тисяча
гривень.
Основнi засоби та нематерiальнi активи – основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображаються
за первiсною iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-якого
визнаного збитку вiд знецiнення.
Iсторична вартiсть основних засобiв складається з їх первiсної вартостi з урахуванням усiх витрат,
пов’язаних з придбанням, доставкою, монтажем i введенням в експлуатацiю зазначених активiв.
Усi нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання i включають переважно
програмне забезпечення та лiцензiї на право користування програмними продуктами.
Сума амортизацiї нараховується на балансову вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв
з метою поступового списання активiв протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Вона розраховується з використанням прямолiнiйного методу за такими встановленими рiчними
ставками:
Будiвлi та iнша нерухомiсть 2%-5%
Транспортнi засоби 16.7%
Меблi
Iнше офiсне обладнання
Комп’ютерне обладнання
Системи безпеки та дiагностики 5.9%-10%
10%-33%
20%-33%
12.5%
Нематерiальнi активи 3.33%-100%
В 2014 роцi строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
переглядалися, але не були змiненi в порiвняннi з минулим роком.
Покращення орендованого майна амортизується протягом строку дiї оренди або термiну
корисного використання вiдповiдного орендованого активу, в залежностi вiд того, який з них
коротший. Витрати на ремонт та вiдновлення активiв нараховуються у тому перiодi, в якому вони
понесенi, та включаються до статтi операцiйних витрат, якщо вони не пiдлягають капiталiзацiї.
Витрати на полiпшення об'єктiв основних засобiв, що призводять до збiльшення первiсно
очiкуваних вигiд вiд їх використання, збiльшують первiсну або переоцiнену вартiсть цих об'єктiв.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв визнаються в перiодi їх здiйснення в
складi витрат Банку.
Припинення визнання основних засобiв та нематерiальних активiв. Об’єкт основних засобiв та

матерiальних активiв припиняє визнаватися пiсля вибуття або коли бiльше не очiкується
отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд продовження використання цього активу.
Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих
коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iншi
сукупнi доходи.
Незавершене будiвництво в облiку вiдображається за первiсною вартiстю. Пiсля завершення
будiвництва активи включаються до класу будiвель i споруд за первiсною вартiстю. Незавершене
будiвництво не амортизується до того часу, доки актив не буде готовий до використання.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається на кожну звiтну
дату з метою визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю
вiдшкодування. Якщо балансова вартiсть активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдшкодування,
вона знижується до вартостi вiдшкодування.
Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на продаж та вартостi при використаннi. Знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi та
включається до статтi операцiйних витрат. Пiсля визнання збитку вiд знецiнення, амортизацiя
основних засобiв та нематерiальних активiв систематично коригується в майбутнiх перiодах з
метою врахування переглянутої балансової вартостi активiв, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної
вартостi (якщо така iснує), протягом залишку термiну їхнього корисного використання.
У 2015 роцi продовжувався збройний конфлiкт iз сепаратистами у деяких районах Луганської та
Донецької областей i не вiдбулося мирного врегулювання конфлiкту, як було передбачено
Мiнськими угодами.
У 2015 роцi українська економiка знаходилася в станi рецесiї, її валовий внутрiшнiй продукт
скоротився на 10% (2014: 7%), а рiчний рiвень iнфляцiї досягнув 43% (2014: 25%). Несприятливi
умови на ринках, на яких Україна торгує своїми основними товарами, продовжували впливати на
девальвацiю української гривнi стосовно основних iноземних валют. Українськi компанiї i банки
продовжували потерпати через неможливiсть отримати фiнансування як на внутрiшнiх, так i на
мiжнародних фiнансових ринках.
Нацiональний банк України (надалi – «НБУ») подовжив дiю низки заходiв, запроваджених у 2014
роцi i направлених на обмеження вiдтоку iноземної валюти з країни, включаючи, обов’язковий
продаж валютних надходжень, певнi обмеження на придбання iноземної валюти на
мiжбанкiвському ринку i на використання iноземної валюти пiд час здiйснення розрахункових
операцiй, а також обмеження на грошовi перерахування закордон.
На початку 2015 року уряд України погодив з МВФ чотирирiчну програму про надання кредиту на
суму 17.5 мiльярда доларiв США для пiдтримки економiчної стабiлiзацiї України. Програма
визначає перелiк реформ, якi мають бути проведенi урядом України для вiдновлення сталого
розвитку у середньостроковiй перспективi.
У 2015 роцi полiтичнi та економiчнi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю
залишалися напруженими, що призвело до суттєвого скорочення торгово-економiчного
спiвробiтництва. Iз 1 сiчня 2016 року набуває чинностi Угода про асоцiацiю України з
Європейським Союзом у частинi вiльної торгiвлi. У кiнцi 2015 року Росiйська Федерацiя
денонсувала Угоду про зону вiльної торгiвлi з Україною, i обидвi країни оголосили про новi
торговi обмеження.
Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд здатностi уряду
України продовжувати реформи та зусиль НБУ iз подальшої стабiлiзацiї банкiвського сектору, а
також здатностi української економiки загалом адекватно реагувати на змiни на ринках. При
цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї, а також вплив цих факторiв на
Групу, її клiєнтiв та субпiдрядникiв на разi складно передбачити.
н/д

Банк отримав запевнення акцiонера щодо надання пiдтримки в осяжному майбутньому. Ця
пiдтримка, фiнансова та iнша, буде гарантувати, що Банк матиме можливiсть виконати свої
зобов'язання при настаннi строку їх погашення. Крiм того, керiвництво Банку у 2016 роцi має
намiр вжити низку заходiв, спрямованих на зниження збиткiв i полiпшення лiквiдностi Банку.
Вони включають:
• змiщення акценту в сторону отримання комiсiйних доходiв та зменшення процентних витрат;
• продаж i списання непродуктивних кредитiв для пiдвищення якостi активiв та зниження рiвня
активiв, зважених на ризик;
• приймати активну участь в операцiях з Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб (надалi –
«ФГВФО») щодо виплати вкладiв збанкрутiлих банкiв.
Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на
забезпечення лiквiдностi українських банкiв та компанiй, невизначенiсть щодо доступу до
капiталу та вартостi капiталу для Банку та його контрагентiв триває i надалi, що може негативно
вплинути на фiнансовий стан Банку, результати його дiяльностi та перспективи розвитку.
Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Банку будь-якого подальшого
погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення нестабiльностi на
валютних ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва, вживаються усi необхiднi заходи для
пiдтримки життєздатностi та зростання господарської дiяльностi Банку у поточних умовах.
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного
перiоду (загальний пiдсумок) та про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв становить
комерцiйну таємницю та не розголошується. Крiм того, обсяги очiкуваних прибуткiв важко
розрахувати, враховуючи складний стан економiки в Українi.
На 2016 рiк заплановано зростання кредитного портфелю в основному за рахунок клiєнтiв
агропромислового сектору та паливно-енергетичної галузi промисловостi, корпоративного малого
та середнього бiзнесу. Кредити фiзичним особам зростуть в основному за рахунок кредитiв на
придбання автомобiлiв та споживчого кредитування.
Серед основних цiлей на 2015 рiк можна видiлити:
- перехiд вiд чистого кредитування до комплексного обслуговування клiєнтiв Банку всiх сегментiв;
- вдосконалення спiввiдношення кредитiв до депозитiв, особливо завдяки збiльшенню обсягу
депозитного портфелю, що є запорукою для кредитування у 2015 роцi;
- збiльшення кiлькостi активних клiєнтiв, та проактивне залучення нових;
- посилення спiвпрацi корпоративного та роздрiбного бiзнесiв Банку для надання повного спектру
клiєнтських послуг з акцентом на високi європейськi стандарти послуг та продуктiв Банку
прийнятi в групi ОТП;
- втримання провiдних позицiй у структурованому фiнансуваннi та факторингу;
- закрiплення позицiй в числi лiдерiв торгiвельного фiнансування.
З метою проведення неупередженої та об’єктивної комплексної системної оцiнки ринкової
дiяльностi АТ «ОТП Банк», виявлення основних ринкових тенденцiй розвитку банкiвської галузi
вiдповiдними пiдроздiлами Банку проводяться власнi дослiдження та використовуються
результати дiяльностi спецiалiзованих дослiдницьких компанiй. Зокрема, проводяться
дослiдження ринку банкiвських послуг, компетентностi персоналу, ефективностi управлiння
Банком, якостi надання консультацiй клiєнтам, аналiз ефективностi проведення маркетингової
полiтики Емiтента, тощо.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає

емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi
особи емiтента вiдсутнi.
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

204175

172204

343571

0

539062

172204

будівлі та
споруди

137294

125358

333901

0

471638

125358

машини та
обладнання

47559

31519

4005

0

42435

31519

транспортні
засоби

5337

3294

1307

0

6646

3294

0

54

0

0

0

54

інші

13985

11979

4358

0

18343

11979

2. Невиробничого
призначення:

3586

3480

0

0

3586

3480

будівлі та
споруди

3321

3245

0

0

3321

3245

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

265

235

0

0

265

235

207761

175684

343571

0

542648

175684

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною iсторичною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-якого визнаного збитку вiд знецiнення.
Iсторична вартiсть основних засобiв складається з їх первiсної вартостi з урахуванням усiх витрат,
пов’язаних з придбанням, доставкою, монтажем i введенням в експлуатацiю зазначених активiв.
Усi нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання i включають переважно
програмне забезпечення та лiцензiї на право користування програмними продуктами.
Сума амортизацiї нараховується на балансову вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв
з метою поступового списання активiв протягом очiкуваного строку їх корисного використання.
Вона розраховується з використанням прямолiнiйного методу за такими встановленими рiчними
ставками:
Будiвлi та iнша нерухомiсть 2%-5%
Транспортнi засоби 16.7%
Меблi
Iнше офiсне обладнання
Комп’ютерне обладнання
Системи безпеки та дiагностики 5.9%-10%
10%-33%
20%-33%
12.5%
Нематерiальнi активи 3.33%-100%
В 2015 роцi строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
переглядалися, але не були змiненi в порiвняннi з минулим роком.

Покращення орендованого майна амортизується протягом строку дiї оренди або термiну
корисного використання вiдповiдного орендованого активу, в залежностi вiд того, який з них
коротший. Витрати на ремонт та вiдновлення активiв нараховуються у тому перiодi, в якому вони
понесенi, та включаються до статтi операцiйних витрат, якщо вони не пiдлягають капiталiзацiї.
Витрати на полiпшення об'єктiв основних засобiв, що призводять до збiльшення первiсно
очiкуваних вигiд вiд їх використання, збiльшують первiсну або переоцiнену вартiсть цих об’єктiв.
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв визнаються в перiодi їх здiйснення в
складi витрат Банку.
?
Об’єкт основних засобiв та матерiальних активiв припиняє визнаватися пiсля вибуття або коли
бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд продовження використання
цього активу.
Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих
коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iншi
сукупнi доходи.
Незавершене будiвництво в облiку вiдображається за первiсною вартiстю. Пiсля завершення
будiвництва активи включаються до класу будiвель i споруд за первiсною вартiстю. Незавершене
будiвництво не амортизується до того часу, доки актив не буде готовий до використання.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається на кожну звiтну
дату з метою визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю
вiдшкодування. Якщо балансова вартiсть активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдшкодування,
вона знижується до вартостi вiдшкодування.
Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на продаж та вартостi при використаннi. Знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi та
включається до статтi операцiйних витрат. Пiсля визнання збитку вiд знецiнення, амортизацiя
основних засобiв та нематерiальних активiв систематично коригується в майбутнiх перiодах з
метою врахування переглянутої балансової вартостi активiв, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної
вартостi (якщо така iснує), протягом залишку термiну їх корисного використання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих
активів (тис. грн)

0

0

Статутний капітал (тис. грн.)

0

0

Скоригований статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв складається акцiонерними товариствами, окрiм
тих, що здiйснюють, зокрема, банкiвську дiяльнiсть.

Висновок

Розрахунок вартостi чистих активiв складається акцiонерними товариствами, окрiм
тих, що здiйснюють, зокрема, банкiвську дiяльнiсть.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

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

Дата
погашення

X

239982

X

X

24.11.2009

239982

4.88

24.11.2016

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

у тому числі:
Субординований борг
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

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

121528

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

9830934

X

X

Усього зобов'язань

X

15281651

X

X

Опис:

.

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

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

Вид інформації

1

2

3

16.02.2015

18.02.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

08.07.2015

09.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

05.10.2015

05.10.2015

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25642478
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська,
48,50а.

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

1973 22.06.2001
369 П 000369 10.03.2016 26.02.2021

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ
ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI»
25642478
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Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонеру та Правлiнню ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП Банк»:
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП Банк» (надалi
– «Банк»), що додається, яка складається з окремого звiту про фiнансовий стан станом на кiнець дня 31 грудня 2015
року та вiдповiдних окремих звiтiв про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, змiни у капiталi та рух грошових
коштiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, а також основних принципiв облiкової полiтики та iнших

пояснювальних примiток.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за окрему фiнансову звiтнiсть
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї окремої фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за створення такої системи внутрiшнього
контролю, яка, на думку керiвництва, є необхiдною для пiдготовки окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi на основi проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають дотримання
вимог професiйної етики, а також планування та проведення аудиту для отримання достатньої впевненостi у тому, що
окрема фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит включає проведення процедур, необхiдних для отримання аудиторських доказiв, якi пiдтверджують суми та
розкриття iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур базується на професiйному судженнi аудитора,
включаючи оцiнку ризикiв щодо суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi у результатi фiнансових
зловживань або помилок. Оцiнка таких ризикiв включає огляд системи внутрiшнього контролю над пiдготовкою та
достовiрним представленням окремої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
даним обставинам, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку.
Аудит включає також оцiнку доречностi використання облiкової полiтики та обґрунтованостi бухгалтерських
припущень, зроблених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення окремої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої аудиторської думки.
Висловлення думки
На нашу думку, дана окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП Банк» станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року, а також
фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний роздiл
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до цiєї окремої фiнансової звiтностi. Вплив економiчної кризи та полiтичної
нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою
вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Банку. Здатнiсть
Банку продовжувати дiяльнiсть в значнiй мiрi залежить вiд подальшої фiнансової пiдтримки ОТП Групи. Наша думка
не мiстить застережень стосовно даного питання.
4 квiтня 2016 року

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

2015

5

4

2

2014

3

2

3

2013

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): Особа, що призначається Наглядовою радою Банку.

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
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): Повiдомлення рiшення, прийнятого єдиним акцiонером,
присутнiм на зборах.

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): Внесення та затвердження змiн до статуту, пов’язанi iз
збiльшенням статутного капiталу.

Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

.

.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

3

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради не
створено комiтетiв.

Інші (запишіть)

-

У складi Наглядової ради не створено комiтетiв.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Так

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

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

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): Вiдповiдно до ст.13 п.5 Положення про Наглядову раду, члени
Наглядової ради зобов’язанi вiдмовитись вiд участi в голосуваннi, якщо конфлiкт
iнтересiв не дає їм змоги повною мiрою виконувати свої обов’язки в iнтересах
Банку, його вкладникiв та Акцiонера. Члени Наглядової ради обираються iз числа
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Члени Наглядової ради не
можуть бути членами Правлiння, а також бути працiвниками АТ "ОТП Банк".
Наглядова рада не менш як на одну четверту має складатися iз незалежних членiв.
Кандидатури Голови та Членiв Наглядової ради погоджуються Банком з
Нацiональним банком України у порядку, визначеному в Положеннi про порядок
реєстрацiї та лiцензування банкiв, вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв,
затвердженого пoстановою Нацiонального банку України вiд 08.09.2011 року №
306 (iз змiнами). Вимоги щодо професiйної придатностi та дiлової репутацiї
керiвникiв банку встановлюються Нацiональним банком України.

X

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

Ні

X

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

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з

X

корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Новопризначенному Члену
Наглядової ради надаються для
ознайомлення внутрiшнi
документи, що регулюють
дiяльнiсть та функцiї Наглядової
ради, а також визначають
юридичний статус органiв
управлiння, їх дiяльнiсть та
вiдповiдальнiсть членiв
Наглядової ради, пiсля чого Член
Наглядової ради пiдписує
декларацiю, що вiн ознайомився iз
зазначеними документами. Права,
обов’язки, порядок роботи,
виплати винагороди та
вiдповiдальнiсть Голови та Членiв
Наглядової ради визначаються
чинним законодавством,
Статутом, Положенням про
Наглядову раду Банку, а також
цивiльно-правовим договором, що
укладається з кожним Членом
Наглядової ради при обраннi
(переобраннi) на посаду.

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

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

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) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про вiдокремленi
пiдроздiли АТ «ОТП Банк».

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

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Ні

Ні

Ні

Так

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

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

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
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

.

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)

.

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)

.

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)

.

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
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): .

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

X

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

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

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Публiчне акцiонерне товариство «ОТП Банк» є дочiрньою структурою Вiдкритого Акцiонерного
Товариства «Центральна Ощадна каса i Комерцiйний Банк» – найбiльшого банку в Угорщинi, що
має долю ринку майже 25%. Це унiверсальний банк, який: • встановлює довгостроковi
взаємовигiднi вiдносини з клiєнтами; • надає повний спектр фiнансових послуг найвищої якостi
корпоративним i приватним клiєнтам, представникам малого та середнього бiзнесу; • демонструє
високi стандарти професiоналiзму та iнновацiйностi; • як дочiрня структура Вiдкритого
Акцiонерного Товариства «Центральна Ощадна каса i Комерцiйний Банк» (Угорщина) тiсно
спiвпрацює з материнським банком та iншими членами фiнансової групи; • заохочує креативнiсть
та iнiцiативнiсть спiвробiтникiв, створює умови для найбiльш повного розкриття їхнього
потенцiалу. Метою дiяльностi банку є надання повного кола банкiвських послуг в рамках
банкiвської лiцензiї, наданої Нацiональним банком України, високоякiсне обслуговування клiєнтiв
та одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
АТ «ОТП Банк» є банком зi 100% iноземним капiталом. Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року
його єдиним акцiонером виступає Вiдкрите Акцiонерне Товариство «Центральна Ощадна каса i
Комерцiйний Банк» (код компанiї – 0110041585) – юридична особа за законодавством Угорщини,
розташована за адресою: Угорщина, 1051, м.Будапешт, вул.Надор,16.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Банк здiйснює страхування ризикiв невiрних дiй посадових осiб, що може призвести до заподiяння

збиткiв Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам - вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Такi заходи протягом звiтного перiоду вiдсутнi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у банкiвськiй дiяльностi та операцiях банку. Банком
розробленi та впровадженi процедури щодо управлiння ризиками та контролю за ними. Процес
управлiння ризиками побудовано на базi передового свiтового досвiду, новiтнiх технологiй та
вiдповiдних нормативних документiв Нацiонального Банку України. Управлiння ризиками
поєднує процеси iдентифiкацiї, вимiру та управлiння ризиками, що постiйно виникають у бiзнессередовищi. Банк успiшно поєднує знання про особливостi грошово-кредитного та фiнансового
ринкiв України та кращий європейський досвiд управлiння ризиками материнського банку. Ризик
менеджмент банку безпосередньо пiдпорядковується Члену Правлiння, вiдповiдального за
управлiння ризиками та є пiдзвiтним Правлiнню банку та Спостережнiй Радi. Основнi засади
управлiння ризиками в банку були сформованi на загальновизнаних пiдходах та рекомендацiях
Базельського комiтету та практицi вiденського АТ «Райффайзен Центральбанк Естеррайх АГ». В
2006 р. угорський ОТР Ваnk Plc. провiв аудит стану ризик-менеджменту в банку та намiтив низку
крокiв по iнтеграцiї ризик-менеджменту українського банку в систему ризик-менеджменту групи
ОТР, яка була реалiзована протягом 2007 року. На сьогоднiшнiй день АТ «ОТП Банк» вiдповiдає
висунутим стандартам материнського банку. Основнi ризики, властивi операцiям банку,
включають: • кредитний ризик; • ризик лiквiдностi; • ринковий ризик; • операцiйний ризик; •
валютний ризик. В банку впроваджено постiйний та належний рiвень монiторингу та контролю за
цими ризиками. Для цього розроблено дiєву структуру пiдроздiлу ризик-менеджменту та створено
постiйно дiючi комiтети для управлiння ризиками, якi мають мiсце в поточнiй дiяльностi банку.
Основнi принципи управлiння ризику в АТ «ОТП Банк» наступнi: - повне та всеохоплююче
вимiрювання; - iнтегроване управлiння; - своєчаснiсть подання iнформацiї; - адекватнiсть
прийняття рiшень. В банку iснує постiйно дiючий пiдроздiл з питань аналiзу та управлiння
ризиками, який вiдповiдає за встановлення лiмiтiв щодо окремих операцiй, лiмiтiв ризикiв в
розрiзi контрагентiв та країн, структуру балансу вiдповiдно до рiшень Правлiння з питань
полiтики щодо ризикованостi та прибутковостi банкiвської дiяльностi. Для забезпечення
додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в банку створено постiйно дiючi комiтети для
управлiння поточною дiяльнiстю, якi мають статус колегiальних органiв i в багатьох з яких
бiльшiстю є представники ризик-менеджменту (хоча право “вето” не застосовується), зокрема: 1)
загальний Кредитний комiтет та Кредитнi комiтети бiзнес-напрямкiв приватних клiєнтiв та
клiєнтiв малого i середнього бiзнесу, якi приймають рiшення щодо прийняття банком кредитного
ризику при кредитуваннi, випуску гарантiй та акредитивiв, узгоджують лiмiти в розрiзi
контрагентiв, оцiнюють якiсть активiв банку та готують пропозицiї щодо формування резервiв на
покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення; 2) Комiтет з питань управлiння активами та
пасивами, який щомiсячно розглядає собiвартiсть пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає
рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядає питання вiдповiдностi строковостi активiв та
пасивiв i надає вiдповiдним пiдроздiлам банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi,
що виникають; 3) Тарифний комiтет, який щомiсячно аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг
та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику банку з питань
операцiйних доходiв; 4) Комiтет по роботi з проблемною заборгованiстю, який координує
дiяльнiсть пiдроздiлiв банку з метою пiдвищення ефективностi роботи з проблемною
заборгованiстю; 5) Комiтет з управлiння операцiйним ризиком, який займається запровадженням
системи ефективного контролю за операцiйним ризиком, розробки та затвердження заходiв
мiнiмiзацiї наслiдкiв подiй операцiйного ризику та попередження виникнення подiй операцiйного

ризику; 6) Монiторинговий комiтет, який створений з метою впровадження в банку ефективного
процесу монiторингу кредитної заборгованостi позичальникiв бiзнес-напрямку корпоративних
клiєнтiв. Банк самостiйно визначає органiзацiйну структуру системи управлiння ризиками та
створює необхiднi для цього пiдроздiли з метою забезпечення сприятливих фiнансових умов для
захисту iнтересiв вкладникiв та iнших кредиторiв. Функцiї ризик-менеджменту в банку покладенi
на Управлiння з контролю за кредитними ризиками, Управлiння з iнтегрованого керування
ризиками, Управлiння з монiторингу та адмiнiстрування кредитiв, Управлiння верифiкацiї та збору
кредитiв, Управлiння по врегулюванню корпоративних ризикiв. Комiтет з управлiння активами та
пасивами вiдповiдає за управлiння основними складовими ринкового ризику: ризиком лiквiдностi,
ризиком процентних ставок та валютним ризиком. Головним завданням комiтету є оптимiзацiя
спiввiдношення «ризик-дохiд» за рахунок скоординованого управлiння структурою активiв та
пасивiв для максимiзацiї доходу i мiнiмiзацiї ризикiв. Ризик лiквiдностi визначається як
потенцiйна неможливiсть виконати свої зобов’язання у належнi строки, не зазнавши при цьому
значних втрат. Цей ризик виникає через неузгодженiсть мiж строками погашення iснуючих
активiв та пасивiв, а також наявнiсть позабалансових зобов’язань перед клiєнтами. Банк
користується унiверсальною методикою вимiру ризику, що передбачає розрахунок вартостi-пiдризиком iз заданою вiрогiднiстю. Для забезпечення процесу прийняття рiшень щодо управлiння
ризиком лiквiдностi здiйснюється постiйний монiторинг фiнансових ринкiв та аналiз i
прогнозування тенденцiй їх розвитку. Мiнiмiзацiя ризику забезпечується за допомогою
прогнозування майбутнiх грошових потокiв та лiквiдної позицiї банку та завчасного планування
фiнансування з огляду на майбутню макроекономiчну ситуацiю та загальну лiквiднiсть банкiвської
системи. Важною складовою ризик-менеджменту банку є управлiння процентним ризиком, тобто
можливiстю зменшення надходжень чи втрати капiталу, що виникає через несприятливi коливання
процентних ставок. Процентний ризик залежить вiд ступеню чутливостi активiв та зобов’язань
банку до змiн процентної ставки, а також збалансованостi кредитного портфелю. З метою
iдентифiкацiї та вимiрювання процентного ризику проводиться всеохоплюючий аналiз структури
процентних активiв та пасивiв та оцiнюється потенцiйне зменшення надходжень вiд
несприятливих коливань процентних ставок як на внутрiшньому, так i на мiжнародному
фiнансовому ринках. Для забезпечення процесу прийняття рiшень щодо управлiння процентним
ризиком проводиться стрес-тестуваня, що дозволяє оцiнити рiвень втрат у кризових ситуацiях.
Управлiння валютним ризиком здiйснюється з метою запобiгання невiдповiдностi балансових та
позабалансових вимог у розрiзi валют, що може призвести до зменшення надходжень чи вартостi
активiв внаслiдок коливань обмiнних курсiв. Для вимiрювання валютного ризику та
iнформацiйного забезпечення процесу прийняття рiшень використовується методологiя
оцiнювання вартостi-пiд-ризиком та портфельний пiдхiд, що дозволяє визначити вклад кожної
валюти у загальний ризик та ступiнь змiни ризику при закриттi вiдкритої позицiї чи змiнi
останньої. Здiйснюється постiйний монiторинг грошового ринку та макроекономiчної ситуацiї та
прогнозує обмiннi курси. Керiвництво банку проводить полiтику, спрямовану на мiнiмiзацiю
ризику виникнення збиткiв внаслiдок змiни курсу iноземної валюти. У банку наявний постiйний
контроль за станом валютної позицiї. Полiтика банку щодо мiнiмiзацiї валютного ризику включає
такi складовi: • класифiкацiя i оцiнка валютних ризикiв; • прогнозування коливань курсiв
iноземних валют, • управлiння розмiрами вiдкритих валютних позицiй у межах затверджених
нормативiв. Банк має Кредитнi комiтети за основними бiзнес-напрямками: корпоративний, малого
та середнього бiзнесу, роздрiбний (фiзичнi особи), кредитнi комiсiї в фiлiях, а також спецiалiзованi
комiтети такi як: Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Комiтет
по роботi з проблемною заборгованiстю, Комiтет з управлiння операцiйним ризиком,
Монiторинговий комiтет. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється за рахунок: а)
затвердженої Наглядовою Радою та Правлiнням кредитної полiтики та стандартiв; б) чiтко
виписаними процесами прийняття рiшень в ризик-менеджментi щодо напрямку роздрiбного
бiзнесу, корпоративного кредитного аналiзу та вироблення рекомендацiй для Кредитного
Комiтету; в) контролю за якiстю портфеля; г) системи лiмiтiв (за ризиком); д) системи лiмiтiв на
прийняття рiшень щодо кредитування за клiєнтськими сегментами; е) диверсифiкацiї кредитного
портфеля; є) ефективної системи рейтингування та скорингування клiєнтiв; ж) системи оцiнки та

отримання лiквiдних застав, єдинi правила дисконтування застав згiдно їх лiквiдностi та
ринкової/справедливої цiни; з) мiсячних звiтiв, що висвiтлюють тенденцiю розвитку та якiсть
портфелiв за сегментами, проблемнi кредити; и) квартальних звiтiв, що висвiтлюють структуру
портфелiв, адекватнiсть капiталу, звiт «Базель-2». Монiторинг кредитного ризику ведеться в
Управлiннi з монiторингу та адмiнiстрування кредитiв, яке вiдповiдає за звiрку лiмiтiв та
авторизацiю на видачу коштiв. Цей пiдроздiл є також аналiтичним центром для усього банку, де
розраховуються та прогнозуються резерви пiд покриття кредитних ризикiв. Процес управлiння
операцiйним ризиком здiйснюється на основi стандартизованого пiдходу у вiдповiдностi до
розробленої методики Базельського комiтету з банкiвського нагляду. Всi операцiї роздiленi на
бiзнес-лiнiї, що в повному обсязi розкривають напрями дiяльностi банку. При проведеннi операцiй
АТ «ОТП Банк» дотримується принципу “подвiйної пари очей”, згiдно якого жодна операцiя не
може виконуватися однiєю людиною i вимагає обов’язкової авторизацiї (пiдтвердження)
контролером, завдяки чому мiнiмiзуються несанкцiонованi дiї персоналу. Оцiнкою належного
виконання банком внутрiшнiх iнструкцiй займається Управлiння внутрiшнього аудиту. На
випадок кризи лiквiдностi розроблено «План антикризових дiй», затверджений рiшенням
Правлiння Банку, визначає ключовi фактори, що допомагають виявити кризу на раннiй стадiї, а
також встановлює чiтку процедуру, що регулює iнформацiйнi потоки та дiї персоналу, задiяного в
процесi антикризового управлiння. Також Банком затверджено “Положення про забезпечення
безперервної дiяльностi АТ «ОТП Банк». Положення про забезпечення безперервної дiяльностi
регламентує основнi органiзацiйнi засади та пiдходи Банку щодо розробки, впровадження та
тестування Плану безперервної дiяльностi Банку, зокрема щодо захисту персоналу Банку та
продовження дiяльностi Банку в умовах надзвичайних ситуацiй. Метод оцiнки ринкового ризику в
банку Основнi складовi ринкового ризику: валютний, процентний ризик та ризик лiквiдностi.
Вартiсна оцiнка ринкового ризику здiйснюється за допомогою методики VaR (вартiсть-пiдризиком) з 99% рiвнем довiри. Вiдповiдно до рекомендацiй Базельського комiтету з банкiвського
нагляду розраховуються вимоги до капiталу на покриття збиткiв вiд ринкового ризику, що
визначається часткою в регулятивному капiталi (капiтал-пiд-ризиком). Для вимiрювання
валютного ризику застосовується портфельний пiдхiд, що дозволяє оцiнити рiвень диверсифiкацiї
ризику, а також розраховується iнкрементальний та маржинальний VaR для вимiрювання змiни
портфельного ризику при закриттi позицiї чи її змiнi. VaR для ризику лiквiдностi визначається як
потенцiйний збиток вiд залучення додаткового фiнансування за завищеною цiною чи
недоотриманий процентний дохiд вiд розмiщення надлишкового притоку коштiв за нижчими
вiдсотковими ставками для покриття розривiв лiквiдностi. Процентний ризик вимiрюється окремо
для активiв та пасивiв з фiксованою та плаваючою вiдсотковою ставкою. Процентний VaR для
активiв та пасивiв з фiксованою вiдсотковою ставкою визначається як потенцiйна втрата чистого
процентного доходу внаслiдок розмiщення коштiв вiд активiв, строк погашення яких закiнчився,
пiд нижчу вiдсоткову ставку чи внаслiдок залучення нового фiнансування пiд вищий вiдсоток
пiсля настання строку погашення iснуючих зобов’язань (ризик переоцiнки). Процентний VaR для
активiв та пасивiв з плаваючою вiдсотковою ставкою включає в себе не лише оцiнку величини
ризику переоцiнки, на який наражається банк, але i ризикiв кривої доходностi та базисного ризику,
що виникають при неповнiй переоцiнцi рiзних фiнансових iнструментiв чи ставок рiзної
строковостi одного i того ж самого фiнансового iнструменту. Вiдповiдно до Рекомендацiй
Базельського комiтету з банкiвського нагляду банком використовується стандартизований пiдхiд
до оцiнки кредитного ризику, яка проводиться у двох напрямках: якiсному та кiлькiсному. З
метою кiлькiсної оцiнки кредитного ризику всi активи (балансовi i позабалансовi), що несуть в
собi кредитний ризик, зважуються за ваговими коефiцiєнтами ризику. Сума кредитного ризику
визначається як сума зважених за ризиком активiв для кредитного ризику. Також здiйснюється
оцiнка застави: перевiряється її наявнiсть, вартiсть та лiквiднiсть. Якiсна оцiнка кредитного ризику
передбачає розподiл кредитного портфелю та, вiдповiдно, кредитних ризикiв, по галузях, регiонах,
основних класах позичальникiв (на їх основi розраховується сума резервiв пiд кредитний ризик).
Також визначається сума сумнiвних та безнадiйних кредитiв i складаються звiти про виконання
процедури їх повернення. Метод оцiнки операцiйного ризику в банку Для оцiнки операцiйного
ризику використовується методика на базi стандартизованого пiдходу, що викладена в

Рекомендацiях Базельського комiтету з банкiвського нагляду (Базель II). Дiяльнiсть банку
роздiлена на бiзнес-напрямки, що в повному обсязi вiдображають всi доходнi операцiї Банку:
корпоративне фiнансування, торгiвля i продаж, роздрiбнi банкiвськi операцiї, комерцiйнi
банкiвськi операцiї, платежi i розрахунки, агентськi послуги, управлiння активами, роздрiбнi
брокерськi послуги. Валовий дохiд є загальним показником масштабу операцiй, та, вiдповiдно,
очiкуваного масштабу операцiйних ризикiв в рамках кожного бiзнес-напрямку. Вимога до
капiталу для бiзнес-напрямку розраховується шляхом добутку валових доходiв на фактор (бетапоказник загального галузевого спiввiдношення мiж фактичними операцiйними збитками та
загальним рiвнем валового доходу по певному бiзнес-напрямку), що присвоєний кожному бiзнеснапрямку. Загальна сума вимоги до капiталу розраховується як середня за три роки величина
вимог до регулятивного капiталу по всiх бiзнес-напрямках. У 2008 роцi банком було затверджено
концепцiю управлiння операцiйним ризиком та впроваджено єдиний пiдхiд до управлiння
зазначеним ризиком вiдповiдно до вимог группи ОТР. Разом з цим були розробленi внутрiшнi
положення та процедури, загальний класифiкатор операцiйних ризикiв, затвердженi ключовi
iндикатори ризику по чотирьох факторах операцiйного ризику, та впроваджена система
загальнобанкiвської консолiдацiї подiй.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Перевiрки, якi проводились у 2015 роцi вiдповiдно до стратегiї Банку, охоплювали областi з
найвищим рiвнем ризику, а саме: перевiрку адекватностi контролiв роздрiбної мережi, таких як
iдентифiкацiя клiєнтiв та фiнансовий монiторинг, кредитнi та депозитнi операцiї, картковi
операцiї, процеси, пов’язанi з готiвкою, валютообмiн та валютний контроль та iншi напрямки. На
процесному рiвнi згiдно зi стратегiєю Управлiння внутрiшнього аудиту та вiдповiдно до
прiоритетiв аудиту, були проведенi наступнi перевiрки: вiдкриття та закриття операцiйного дня
банку; здiйснення та облiк переказiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi; операцiї з кредитними
картками приватних клiєнтiв; торговельне фiнансування; видача споживчих кредитiв на
придбання товарiв та протидiя шахрайству; контроль над експортними та iмпортними операцiями
клiєнтiв. Обов’язковi перевiрки базувались на вимогах чинного законодавства, рекомендацiях
наданих за результатами iнспектування НБУ та пропозицiях менеджменту. Фiнансовий
монiторинг є обов’язковим вiдповiдно до вимог НБУ. Перевiрки необоротних активiв та
капiтальних iнвестицiй; дотримання вимог постанови НБУ № 168; виконання рекомендацiй,
наданих за результатами комплексної перевiрки НБУ у 2014 роцi були рекомендованi для
проведення Нацiональним банком України. Пропозицiї менеджменту стосувались документообiгу
на вiддiленнях. Перевiрки адекватностi та практичного застосування правил системи винагороди,
а також вiдповiдностi збору даних щодо втрат внаслiдок операцiйного ризику були проведенi
вiдповiдно до полiтики Групи. Груповi перевiрки були сфокусованi на дiяльностi агентiв та
пiдроздiлiв, якi керують агентами у сегментi роздрiбного бiзнесу, а також - дiяльностi
казначейства з продажiв. IТ перевiрки покрили питання дiяльностi служби пiдтримки IТ, процесу
розробки програмного забезпечення, управлiння вразливими областями, планiв вiдновлення пiсля
збоїв, загальних IТ контролiв у системах банку. В кожному аудитi увага придiлялась вiдповiдним
ризикам з точки зору регулювання, вiдповiдностi та шахрайства, вимог iнформацiйної безпеки,
наявностi та актуальностi процедур, впровадження планiв заходiв попереднiх перевiрок та
доцiльностi вбудованих та управлiнських контролiв. Послiдуючi аудити мали на метi монiторинг
статусiв впровадження заходiв, пов’язаних iз найризикованiшими недолiками процесiв, мережi та
сфери IТ, що були прийнятi вiдповiдно до Планiв заходiв попереднiх перевiрок. Послiдуючi
аудити також включали монiторинг виконання рекомендацiй, наданих у результатi проведених
зовнiшнiх перевiрок Банку. Базуючись на результатах перевiрок, найбiльш значними
операцiйними ризиками в Банку є тi, що пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, IТ та ризикменеджментом. Додана вартiсть дiяльностi внутрiшнього аудиту була обумовлена встановленням
контролiв в частинi запобiгання шахрайству, монiторингу кредитування корпоративного та

середнього сегменту бiзнесу. Також за результатами перевiрок був покращений процес
синхронiзацiї даних банкiвських систем та валютний контроль. Був посилений контроль, як за
встановленням i стягненням тарифiв, так i за процесом iдентифiкацiї клiєнтiв. Було забезпечено
iнформування керiвництва щодо контролю на постiйнiй основi. IТ перевiрки покращили
управлiння вразливими областями, забезпечили впровадження контролiв за функцiонуванням
основних банкiвських систем та розробкою i тестуванням програмного забезпечення. Також
перевiрки IТ дозволили забезпечили вiдповiднiсть iнформацiйної безпеки вимогам НБУ,
забезпечити цiлiснiсть та конфiденцiйнiсть контролiв iнтерфейсiв обмiну даними, усунути
операцiйно-технологiчнi ризики у широкому колi банкiвських систем та iн. Необхiдно зазначити,
що протягом 2015 року вiдбулися значнi змiни в контрольному середовищi Банку. Перш за все,
вони були пов’язанi зi складною полiтичною ситуацiєю в країнi, економiчним спадом та
коливаннями валютних курсiв. Процеси оптимiзацiї та жорсткого скорочення витрат були взятi пiд
чiткий контроль з боку керiвництва Банку. Значнi змiни в органiзацiйнiй структурi, скорочення
персоналу та вiддiлень мережi не завадили вдосконаленню IТ систем Банку, розробцi нових
кредитних iнтерфейсiв мiж основними системами та впровадженню Мiжнародних стандартiв
ведення бухгалтерського облiку. Таким чином, незважаючи на значнi змiни, результати
монiторингу показують, що загальне середовище контролю Банку залишається стабiльним, а
кiлькiсть заходiв з високим рiвнем ризику навпаки знижується. Найбiльш важливi питання, що
виникали в аудиту, були вирiшенi. Виявленi розбiжностi були усуненi або знаходяться на стадiї
виправлення. На думку аудиту, своєчаснiсть виправлення недолiкiв, обiзнанiсть персоналу Банку
та самооцiнка щодо контролю знаходяться на прийнятному рiвнi, так як i якiсть середовища
внутрiшнього контролю Банку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Активи в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Банку розмiр, протягом звiтного року не
вiдчужувались.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Активи в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Банку розмiр, протягом звiтного року не
вiдчужувались.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
В жовтнi 2015 року Банк здiйснив продаж дочiрнього пiдприємства ТОВ «ОТП Лiзинг», в якому
виступав єдиним засновником, компанiї «ОТП Холдинг Лтд» за 47,262 тисячi гривень. На момент
продажу та станом на кiнець дня 31 грудня 2014 внесок Банку до статутного капiталу ТОВ «ОТП
Лiзинг» становив 45,495 тисяч гривень. Прибуток вiд продажу iнвестицiї склав 1,767 тисяч
гривень. У 2014 роцi Банк здiйснив продаж частини свого кредитного портфелю, вартiсть до
вирахування резерву якого становила 963,413 тисяч гривень, пов’язанiй сторонi, ТОВ «ОТП
Факторинг Україна», за 65,642 тисячi гривень. У результатi вiдбулося списання резервiв у сумi
897,771 тисяча гривень.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Вiд органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг рекомендацiй та
вимог щодо аудиторського висновку не надходило.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Наглядова рада АТ "ОТП Банк" не має зовнiшнього аудитора.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" має загальний стаж 23 роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" надає аудиторськi послуги АТ "ОТП Банк" з 2011 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
• аудит пакету звiтностi, пiдготовленого вiдповiдно до iнструкцiй ВАТ «ОТП Банк» (Угорщина) та
Мiжнародних стандартiв Фiнансової звiтностi («МСФЗ») станом на 31 грудня 2015 (далi "МСФЗ"); • аудит окремого та консолiдованого балансу станом на 31 грудня 2015 року та
вiдповiдних окремих та консолiдованих звiтiв про прибутки та збитки, про рух грошових коштiв i
про змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, пiдготовлених
вiдповiдно до"МСФЗ"; • iнформацiйно-консультацiйнi послуги згiдно з договорами про надання
консультацiйних послуг.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
У перiод з 2007 по 2011 рiк АТ "ОТП Банк" користувався послугами Аудиторської фiрми "АПiК"
РСМ, з 2011 року - ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Таких фактiв протягом звiтного 2015 року не зареєстровано.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Механiзм розгляду скарг та звернень до АТ "ОТП Банк" iснує та регулюється внутрiшнiм
документом «Процедура по роботi зi зверненнями приватних клiєнтiв, клiєнтiв приватного
банкiвського обслуговування та клiєнтiв споживчого кредитування»
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
За розгляд скарг i звернень клiєнтiв вiдповiдальними особами є працiвники Сектору якостi сервiсу
Вiддiлу Розвитку продажiв у вiддiленнях та якостi сервiсу управлiння з продажiв роздрiбного
бiзнесу та управлiння мережею.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.

д/н

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

1011863

1557044

0

0

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

2079701

1812414

Кредити та заборгованість клієнтів

10

13398541

15350383

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

251749

89409

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

3008265

651655

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

89966

Інвестиційна нерухомість

14

217030

202928

0

5432

626681

515133

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

344702

364325

Інші фінансові активи

17

32456

25130

Інші активи

18

183477

180390

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

0

0

21154465

20844209

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

61984

2049472

Кошти клієнтів

21

18324933

14581691

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

0

0

Інші залучені кошти

23

0

0

15219

0

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями

24

208758

101869

Інші фінансові зобов'язання

25

46639

87215

Інші зобов'язання

26

129048

145814

Субординований борг

27

721644

2303703

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

19508225

19269764

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

3668186

2868191

Емісійні різниці

28

405075

14376

Незареєстровані внески до статутного капіталу

2517837

789038

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-6175125

-3328105

Резервні та інші фонди банку

1236294

1236294

-6027

-5349

0

0

Усього власного капіталу

1646240

1574445

Усього зобов'язань та власного капіталу

21154465

20844209

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ДIЯЛЬНIСТЬ У 2015 РОЦI
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП Банк» (надалi – «Банк») є
банком зi 100% iноземним капiталом. 1 червня 2006 року було пiдписано
угоду про продаж 100% акцiй Банку угорському Вiдкритому акцiонерному
товариству «Нацiональний Ощадний i Комерцiйний Банк» (надалi – «OTP
Bank Plc.»). Дозвiл Антимонопольного Комiтету України було отримано 15
серпня 2006 року. Згiдно з рiшенням Комiсiї Нацiонального банку України з
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв вiд 2 жовтня 2006 року №
266 ОТР Ваnk Plc. також отримав дозвiл Нацiонального банку України на
придбання 100% акцiонерного капiталу Банку.
7 листопада 2006 року до державного реєстру банкiв здiйснено запис про
реєстрацiю редакцiї статуту Закритого акцiонерного товариства «ОТП Банк» у
зв’язку зi змiною назви Банку з Акцiонерний комерцiйний банк
«Райффайзенбанк Україна» на Закрите акцiонерне товариство «ОТП Банк».
Дана подiя вiдбулась пiсля завершення процедури придбання OTP Bank Plc.
Акцiонерного комерцiйного банку «Райффайзенбанк Україна», що був
заснований на пiдставi Договору про створення та дiяльнiсть Акцiонерного
комерцiйного банку «Райффайзенбанк Україна» вiд 13 листопада 1997 року та
рiшення Установчих зборiв Банку вiд 28 листопада 1997 року.
На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17
вересня 2008 року (зi змiнами) та у вiдповiдностi з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 23 квiтня 2009 року (Протокол №53) Закрите акцiонерне
товариство «ОТП Банк» змiнило своє найменування на Публiчне акцiонерне
товариство «ОТП Банк».
Юридична адреса та мiсцезнаходження Банку: Україна, 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 43. Країна реєстрацiї – Україна.
Банк у своїй дiяльностi керується Законами України «Про банки та банкiвську
дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий
ринок», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»,
Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, iншим
чинним законодавством України, а також нормативно-правовими актами
Нацiонального банку України та iнших органiв виконавчої влади.
Учасники (акцiонери) Банку
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року єдиним акцiонером Банку виступає
OTP Bank Plc., юридична особа за законодавством Угорщини, розташована за

адресою: Угорщина, 1051, м. Будапешт, вул. Надор,16.
Материнський банк ОТР Bank Plc. є унiверсальним банком з повним спектром
послуг для корпоративних i приватних клiєнтiв. OTP Group є провiдною
фiнансовою групою на угорському банкiвському ринку, яка надає послуги в
сферi страхування, нерухомостi, факторингу, лiзингу та управлiння
iнвестицiйними та пенсiйними фондами.
ОТР Bank Plc. був заснований в 1949 роцi як державний ощадний банк.
Наприкiнцi 1990 року банк було реорганiзовано в публiчну компанiю з
обмеженою вiдповiдальнiстю та перейменовано у Нацiональний Ощадний i
Комерцiйний банк. Пiсля приватизацiї, що розпочалася в 1995 роцi, частка
держави в капiталi банку зменшилась до однiєї привiлейованої («золотої»)
акцiї. Наразi бiльшою частиною акцiй банку володiють вiтчизнянi та iноземнi
iнвестори – приватнi та iнституцiйнi.
Органiзацiйна структура Банку
Банк здiйснює свою дiяльнiсть за допомогою регiональної мережi, що
складається iз 85 безбалансових операцiйних вiддiлень (2014: 116 вiддiлень)
(на базi чотирьох з них працюють регiональнi дирекцiї, зареєстрованi
Нацiональним банком України), та регiональної дирекцiї Київського регiону,
створеної в органiзацiйнiй структурi Головного офiсу Банку. Станом на кiнець
дня 31 грудня 2015 року кiлькiсть працiвникiв Банку становить 3,344 осiб.
(2014: 4800 осiб)
Лiцензiї та дозволи Банку
На пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України № 191 вiд 5 жовтня 2011
року Банк надає повний спектр банкiвських послуг.
Вiдповiдно до чинного законодавства i на пiдставi вiдповiдних лiцензiй
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Банк може
здiйснювати депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв та професiйну
дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами: брокерську
дiяльнiсть, дилерську дiяльнiсть та андерайтинг. Банк не здiйснює дiяльнiсть у
сферi матерiального виробництва, торгiвлi, страхування, крiм виконання
функцiй страхового посередника. Банк є повним учасником Фонду
гарантування вкладiв фiзичних осiб.
Результати роботи Банку в 2015 роцi викладенi в примiтках до цiєї окремої
фiнансової звiтностi.
Структура Групи ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП
Банк»
Банк є материнською компанiєю групи, яка складається з таких пiдприємств,
якi не консолiдуються в данiй окремiй фiнансовiй звiтностi (Примiтка 3):
Назва Країна здiйснення операцiйної дiяльностi Частка власностi/акцiй, якi
беруть участь у голосуваннi, (%) Вид
дiяльностi
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
АТ «OTП Банк» – материнська компанiя Україна Банкiвська дiяльнiсть
ТОВ «OTП Лiзинг» (дочiрнє пiдприємство) Україна - 100% Фiнансова оренда
ТОВ «ОТП Кредит» (дочiрнє пiдприємство) Україна - 60% Фiнансове
посередництво
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року Банк продав iнвестицiї в дочiрню
компанiю ТОВ «OTП Лiзинг» та лiквiдував дочiрню компанiю ТОВ «ОТП
Кредит».
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються

станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року за їх собiвартiстю.
Ця окрема фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом
Банку 4 квiтня 2016 року.
2. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI
У 2015 роцi продовжувався збройний конфлiкт iз сепаратистами у деяких
районах Луганської та Донецької областей i не вiдбулося мирного
врегулювання конфлiкту, як було передбачено Мiнськими угодами.
У 2015 роцi українська економiка знаходилася в станi рецесiї, її валовий
внутрiшнiй продукт скоротився на 10% (2014: 7%), а рiчний рiвень iнфляцiї
досягнув 43% (2014: 25%). Несприятливi умови на ринках, на яких Україна
торгує своїми основними товарами, продовжували впливати на девальвацiю
української гривнi стосовно основних iноземних валют. Українськi компанiї i
банки продовжували потерпати через неможливiсть отримати фiнансування як
на внутрiшнiх, так i на мiжнародних фiнансових ринках.
Нацiональний банк України (надалi – «НБУ») подовжив дiю низки заходiв,
запроваджених у 2014 роцi i направлених на обмеження вiдтоку iноземної
валюти з країни, включаючи, обов’язковий продаж валютних надходжень,
певнi обмеження на придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку i
на використання iноземної валюти пiд час здiйснення розрахункових операцiй,
а також обмеження на грошовi перерахування закордон.
На початку 2015 року уряд України погодив з МВФ чотирирiчну програму про
надання кредиту на суму 17.5 мiльярда доларiв США для пiдтримки
економiчної стабiлiзацiї України. Програма визначає перелiк реформ, якi
мають бути проведенi урядом України для вiдновлення сталого розвитку у
середньостроковiй перспективi.
У 2015 роцi полiтичнi та економiчнi вiдносини мiж Україною та Росiйською
Федерацiєю залишалися напруженими, що призвело до суттєвого скорочення
торгово-економiчного спiвробiтництва. Iз 1 сiчня 2016 року набуває чинностi
Угода про асоцiацiю України з Європейським Союзом у частинi вiльної
торгiвлi. У кiнцi 2015 року Росiйська Федерацiя денонсувала Угоду про зону
вiльної торгiвлi з Україною, i обидвi країни оголосили про новi торговi
обмеження.
Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд
здатностi уряду України продовжувати реформи та зусиль НБУ iз подальшої
стабiлiзацiї банкiвського сектору, а також здатностi української економiки
загалом адекватно реагувати на змiни на ринках. При цьому подальший
розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї, а також вплив цих факторiв на
Групу, її клiєнтiв та субпiдрядникiв на разi складно передбачити.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, загальний сукупний збиток склав
2,848,393 тисячi гривень, i був спричинений, переважно, девальвацiєю
нацiональної валюти та необхiднiстю збiльшити резерви на покриття збиткiв
вiд знецiнення за кредитами клiєнтам.
В груднi 2015 року Банк збiльшив статутний капiтал на 2,517,837 тисяч
гривень до 6,186,023 тисяч гривень за рахунок емiсiї акцiй в кiлькостi 203,200
штук (Примiтка 25). Проте в результатi значних збиткiв за 2015 рiк капiтал
Банку збiльшився лише до 1,646,240 тисяч гривень станом на кiнець дня 31
грудня 2015 року, i спiввiдношення капiталу 1-го рiвня та регулятивного
капiталу до активiв, зважений на ризик, становило 9.1% та 9.1%, вiдповiдно
(Примiтка 30).
Станом на 31 грудня 2015 року сукупний розрив лiквiдностi до одного року
склав 5,554,649 тисяч гривень (Примiтка 31).
Цi умови вказують на можливу наявнiсть суттєвої невизначеностi щодо

здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi без
подальшої пiдтримки з боку акцiонера.
Банк отримав запевнення акцiонера щодо надання пiдтримки в осяжному
майбутньому. Ця пiдтримка, фiнансова та iнша, буде гарантувати, що Банк
матиме можливiсть виконати свої зобов'язання при настаннi строку їх
погашення. Крiм того, керiвництво Банку у 2016 роцi має намiр вжити низку
заходiв, спрямованих на зниження збиткiв i полiпшення лiквiдностi Банку.
Вони включають:
• змiщення акценту в сторону отримання комiсiйних доходiв та зменшення
процентних витрат;
• продаж i списання непродуктивних кредитiв для пiдвищення якостi активiв
та зниження рiвня активiв, зважених на ризик;
• приймати активну участь в операцiях з Фондом гарантування вкладiв
фiзичних осiб (надалi – «ФГВФО») щодо виплати вкладiв збанкрутiлих банкiв.
Виходячи з вищевикладеного, керiвництво Банку вважає обгрунтованим
складання цiєї окремої фiнансової звiтностi на основi припущення, що Банк є
органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в
осяжному майбутньому.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Заява про вiдповiднiсть
Дана окрема фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»), прийнятих
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi – «РМСБО»),
та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової
звiтностi (надалi – «КТМФЗ»).
Дана окрема фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень,
якщо не зазначено iнше.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена за методом iсторичної
собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю певних фiнансових
iнструментiв вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку
(надалi – «МСБО») 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (надалi –
«МСБО 39»).
Банк веде свiй бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських
записiв, якi Банк веде у вiдповiдностi до нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України, та мiстить коригування, необхiднi для подання
окремої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.
Цi коригування окремої фiнансової звiтностi включають певнi змiни
класифiкацiї з метою вiдображення економiчної сутностi вiдповiдних
операцiй, включаючи змiну класифiкацiї окремих активiв та зобов’язань,
доходiв та витрат у вiдповiдних статтях окремої фiнансової звiтностi.
Ця окрема фiнансова звiтнiсть представляє собою окрему фiнансову звiтнiсть
АТ «ОТП Банк». Дочiрнi пiдприємства не консолiдованi у цiй окремiй
фiнансовiй звiтностi. Iнвестицiї в дочiрнi компанiї в окремiй фiнансовiй
звiтностi вiдображаються на дату балансу за їх первiсною вартiстю. Цю
окрему фiнансову звiтнiсть необхiдно розглядати разом iз консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю, яка була затверджена до випуску керiвництвом Банку 4
квiтня 2016 року. Консолiдована фiнансова звiтнiсть АТ «ОТП Банк»,
пiдготовлена у вiдповiдностi до МСФЗ, доступна для публiчного
використання i може бути отримана за такою адресою: Україна, м. Київ, вул.
Жилянська, 43.
Функцiональна валюта
Позицiї, включенi в окрему фiнансову звiтнiсть Банку, вираженi у валютi, що

найкращим чином вiдповiдає економiчнiй сутностi подiй та умов, що
стосуються Банку («функцiональна валюта»). Функцiональною валютою даної
окремої фiнансової звiтностi є українська гривня. Всi значення заокругленi до
цiлих тисяч гривень, якщо не вказано iнше.
Взаємозалiк
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, а в окремому звiтi про
фiнансовий стан вiдображається згорнутий залишок, якщо Банк має юридичне
право здiйснювати залiк вiдображених у окремому звiтi про фiнансовий стан
сум та має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та погасити
зобов’язання одночасно. Доходи i витрати не згортаються у окремому звiтi
про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, за виключенням тих випадкiв,
коли це вимагається або дозволяється МСФЗ або вiдповiдним тлумаченням,
при цьому такi випадки окремо розкриваються в облiковiй полiтицi Банку.
При облiку передачi фiнансового активу, яка не веде до припинення визнання
такого активу, Банк не згортає переданий актив та пов’язане з ним
зобов’язання.
Основнi положення облiкової полiтики представленi нижче.
?
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Банк визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму окремому звiтi про
фiнансовий стан тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань
стосовно даного iнструменту. Операцiї зi звичайного придбання та реалiзацiї
фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за
датою розрахунку. Усi iншi операцiї з придбання або продажу фiнансових
iнструментiв визнаються тодi, коли суб’єкт господарювання стає стороною
договору про придбання фiнансового iнструменту.
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку, кредити клiєнтам i дебiторська заборгованiсть,
iнвестицiї, утримуванi до погашення, або наявнi для продажу.
Фiнансовi активи та зобов’язання первiсно визнаються за справедливою
вартiстю плюс, у випадку, якщо фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання
визнаються не за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку, понесенi витрати на проведення операцiї, якi
безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фiнансового активу
або зобов’язання.
В подальшому фiнансовi активи та зобов'язання вiдображаються за
справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю
залежно вiд їх класифiкацiї.
Облiкова полiтика щодо подальшої переоцiнки фiнансових iнструментiв
розкривається нижче у вiдповiдних пiдроздiлах основних принципiв облiкової
полiтики.
Основнi методи оцiнки фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть
Визначається як цiна, яка була б отримана у результатi продажу активу або
сплачена у результатi передачi зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж
учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, чи ця цiна
безпосередньо спостерiгається на ринку або оцiнена iз використанням iншої
методики оцiнки. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або
зобов’язання Банк бере до уваги характеристики вiдповiдного активу або
зобов’язання так, якби учасники ринку враховували цi характеристики пiд час
визначення цiни активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть
для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi

визначається на такiй основi, за виключенням операцiй оренди, якi входять у
сферу застосування МСБО 17 «Оренда», та оцiнок, якi мають певну схожiсть
зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю, такi як чиста
вартiсть реалiзацiї згiдно з МСБО 2 «Запаси» або вартiсть пiд час
використання згiдно з МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Окрiм того, для цiлей окремої фiнансової звiтностi оцiнки справедливої
вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд
того, наскiльки вхiднi данi, використанi для оцiнок справедливої вартостi,
пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних для оцiнки
справедливої вартостi у цiлому, якi можна викласти таким чином:
• Вхiднi данi Рiвня 1 являють собою цiни котирування (без коригування) на
активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких Банк може
мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi Рiвня 2 являють собою вхiднi данi (окрiм цiн котирування,
вiднесених до Рiвня 1), якi можна спостерiгати для активу чи зобов’язання,
прямо або опосередковано; та
• Вхiднi данi Рiвня 3 являють собою вхiднi данi для активу чи зобов’язання,
яких немає у вiдкритому доступi.
?
Первiсна вартiсть
Це сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, або справедлива
вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка
включає витрати на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю
застосовується до iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають ринкових
котирувань i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно визначена.
Витрати на проведення операцiї
Витрати, притаманнi придбанню, випуску або вибуттю фiнансового активу чи
зобов'язання i якi не були б понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на
проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими
iнструментами, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат
чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть
Це сума, за якою фiнансовий актив чи зобов'язання оцiнюється пiд час
первiсного визнання, мiнус виплати основної суми, плюс нарахованi вiдсотки,
плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя рiзницi мiж первiсною вартiстю та
сумою погашення iз застосуванням методу ефективної процентної ставки, а
для фiнансових активiв ? мiнус будь-яке зменшення вартостi внаслiдок
знецiнення.
Метод ефективної процентної ставки
Метод обчислення амортизованої вартостi фiнансового активу або
зобов’язання та розподiлу процентних доходiв чи витрат на вiдповiдний
перiод.
Ефективна процентна ставка ? це ставка, за якою розрахунковi майбутнi
грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних
збиткiв) дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового
iнструменту, або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну, до
чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання.
Прибутки та збитки вiд подальшої оцiнки
Прибуток або збиток в результатi змiни справедливої вартостi фiнансового
iнструменту, класифiкованого як фiнансовий iнструмент за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, визнається у
прибутку або збитку.
Прибуток або збиток вiд змiни справедливої вартостi фiнансового активу,

наявного для продажу, визнається безпосередньо в iнших сукупних доходах
(за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд
курсових рiзниць по боргових фiнансових iнструментах, наявних для
продажу) до моменту припинення визнання цього активу, коли кумулятивний
прибуток або збиток, що ранiше був визнаний в iнших сукупних доходах,
визнається у прибутку або збитку. Проценти, пов’язанi з фiнансовим активом,
наявним для продажу, визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в
якому вони були заробленi, i розраховуються за методом ефективної
процентної ставки.
Прибуток або збиток вiд фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених за
амортизованою вартiстю, визнається у прибутку або збитку перiоду, в якому
вiдбувається припинення визнання фiнансового активу чи зобов'язання або
зменшується його кориснiсть.
?
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи
Фiнансовий актив (або, коли застосовується, частина фiнансового активу або
частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняє визнаватися, коли:
• припиняють свою дiю контрактнi права на отримання грошових потокiв вiд
даного фiнансового активу;
• Банк передав свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або зберiг
право на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяв на себе
зобов’язання сплатити їх у повному обсязi без суттєвої затримки третiй
сторонi на основi договору про передачу; та
• Банк або (a) передав усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом,
або (б) не передав i не зберiг усi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння
активом, а передав контроль над активом.
Фiнансовий актив припиняє визнаватися, коли вiн був переданий i така
передача вiдповiдає критерiям припинення визнання. Передача вимагає, щоб
Банк або: (a) передав контрактнi права на отримання грошових потокiв вiд
даного активу; або (б) зберiг право на отримання грошових потокiв вiд активу,
але взяв на себе зобов’язання сплатити їх третiй сторонi. Пiсля такої передачi
Банк здiйснює оцiнку того, наскiльки вiн зберiг ризики та винагороди вiд
володiння переданим активом. Якщо усi iстотнi ризики та винагороди були
збереженi, актив залишається у окремому звiтi про фiнансовий стан. Якщо усi
iстотнi ризики та винагороди були переданi, актив припиняє визнаватися.
Якщо усi iстотнi ризики та винагороди не були нi збереженi, нi переданi, Банк
здiйснює оцiнку на предмет того, чи зберiг вiн контроль над цим активом.
Якщо вiн не зберiг контролю над активом, то такий актив припиняє
визнаватися. У випадках, коли Банк зберiгає контроль над активом, вiн
продовжує визнавати його пропорцiйно до своєї участi у даному активi.
Фiнансовi зобов’язання
Фiнансове зобов’язання припиняє визнаватися, коли воно виконане,
анульоване або минає строк його дiї.
У випадку, коли iснуюче фiнансове зобов’язання замiнюється на iнше вiд того
самого кредитора на суттєво iнших умовах, або в умови iснуючого
зобов’язання вносяться iстотнi коригування, то така замiна або коригування
вважаються припиненням визнання первiсного зобов’язання та визнанням
нового зобов’язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у
окремих звiтах про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та рахунки у Нацiональному банку України для цiлей
складання окремого звiту про фiнансовий стан включають готiвку в касi та

залишки на кореспондентських та строкових депозитних рахунках у
Нацiональному банку України. Для цiлей складання окремого звiту про рух
грошових коштiв до грошових коштiв та їх еквiвалентiв включають активи, якi
можуть бути вiльно конвертованi у вiдповiдну суму грошових коштiв
протягом короткого перiоду часу, а саме: готiвку в касi, необмеженi у
використаннi залишки на кореспондентських рахунках у Нацiональному банку
України, кошти, розмiщенi в банках, та угоди зворотнього продажу з
первiсним строком погашення до 90 днiв, за виключенням гарантiйних
депозитiв та iнших обмежених у використаннi залишкiв на рахунках. При
складаннi окремого звiту про рух грошових коштiв сума обов’язкового
мiнiмального резерву, який депонується у Нацiональному банку України, не
включається до еквiвалентiв грошових коштiв через iснуючi обмеження щодо
його використання.
?
Кошти в банках
У процесi звичайної дiяльностi Банк надає кошти або розмiщує депозити в
iнших банках на рiзнi строки. Кошти, наданi банкам з фiксованими термiнами
погашення, згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної процентної ставки. Кошти, якi не мають фiксованих
термiнiв погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю вiдповiдно до
очiкуваних дат погашення таких активiв. Суми, розмiщенi в банках,
облiковуються за вирахуванням будь-якого резерву на покриття збиткiв вiд
знецiнення.
Кредити клiєнтам
Кредити клiєнтам являють собою фiнансовi активи, якi не є похiдними
фiнансовими iнструментами, з фiксованими або такими, що можуть бути
визначенi, платежами, якi не котируються на активному ринку, за
виключенням активiв, якi класифiкуються як iншi категорiї фiнансових
активiв.
Кредити клiєнтам первiсно визнаються за справедливою вартiстю з
урахуванням вiдповiдних витрат на проведення операцiї, якi безпосередньо
стосуються придбання або створення таких фiнансових активiв. У випадку,
коли справедлива вартiсть наданої компенсацiї вiдрiзняється вiд справедливої
вартостi кредиту, наприклад, якщо кредит наданий за ставкою, нижчою за
ринкову, рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої компенсацiї та
справедливою вартiстю кредиту визнається у складi окремого звiту про
прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи. У подальшому кредити
вiдображаються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки. Кредити клiєнтам, вiдображаються за
вирахуванням будь-якого резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення.
Списання кредитiв
Кредити списуються за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення у
випадку неможливостi їх повернення, включаючи випадки вилучення
забезпечення за неплатежi. Кредити списуються пiсля того, як керiвництво
використало усi наявнi у нього можливостi для повернення суми
заборгованостi перед Банком, та пiсля того, як Банк реалiзував все заставне
майно, яке є у нього в наявностi, i суд прийняв вiдповiдне рiшення. Подальше
вiдшкодування ранiше списаних сум включається до складу iнших доходiв.
Реструктуризацiя кредитної заборгованостi
Проводиться Банком по можливостi, замiсть звернення щодо стягнення
застави, з метою запобiгання погiршенню якостi кредитного портфелю та
створення сприятливих умов для виконання боргових зобов’язань
позичальниками.

Реструктуризацiя передбачає використання наступних методiв у рiзних
комбiнацiях та послiдовностi, до яких вiдносяться: змiна графiку погашення
основної суми та процентiв по кредиту; змiна номiнальної процентної ставки
за кредитом; змiна кiнцевої дати погашення кредиту (пролонгацiя);
капiталiзацiя простроченої суми по кредиту; капiталiзацiя строкових та
прострочених вiдсоткiв; змiна валюти кредитної заборгованостi; переуступка
або переведення заборгованостi по кредиту.
При проведеннi реструктуризацiї однiєю з головних вимог є дотримання
принципу незмiнностi дохiдностi (правило рiвностi NPV), згiдно якого
дохiднiсть кредитної операцiї до та пiсля реструктуризацiї повинна
залишатися на незмiнному рiвнi. За умови дотримання зазначеного принципу
змiна графiку та форми погашення кредиту (у т.ч. надання вiдстрочення
термiну погашення), а також змiна номiнальної процентної ставки не
призводять до коригування балансової вартостi кредитної заборгованостi при
реструктуризацiї. Керiвництво постiйно аналiзує реструктуризованi кредити з
тим, щоб переконатися та оцiнити можливiсть здiйснення позичальниками
майбутнiх платежiв по процентах та основнiй сумi заборгованостi за
кредитом.
Непродуктивнi кредити
Кредитам надається статус непродуктивних, коли не виконуються
зобов’язання iз виплати процентiв або основної суми кредиту i подальше
вiдшкодування процентних доходiв є сумнiвним. Керiвництво Банку приймає
рiшення щодо надання кредиту статусу непродуктивного i початку процесу
його вiдшкодування у судовому порядку.
Договори РЕПО i зворотного РЕПО
Цiннi папери, проданi за угодами про зворотний викуп (РЕПО), облiковуються
як забезпеченi операцiї фiнансування, при цьому цiннi папери, проданi за
договорами РЕПО, продовжують вiдображатися у окремому звiтi про
фiнансовий стан, а зобов’язання контрагента включається до сум виплат за
операцiями РЕПО у складi депозитiв i залишкiв коштiв в iнших банках або
поточних рахункiв i депозитiв клiєнтiв залежно вiд ситуацiї. Рiзниця мiж
цiною продажу i цiною зворотного викупу являє собою витрати на виплату
процентiв i визнається у прибутку або збитку протягом строку дiї угоди про
зворотний викуп за методом ефективної процентної ставки. Цiннi папери,
придбанi за угодами про зворотний продаж («зворотне РЕПО»),
облiковуються як суми до отримання за операцiями зворотного продажу у
складi коштiв у банках або кредитiв клiєнтам залежно вiд ситуацiї. Рiзниця
мiж цiною придбання та цiною продажу являє собою процентний дохiд i
визнається у прибутку або збитку протягом строку дiї угоди про зворотний
продаж за методом ефективної процентної ставки. Якщо активи, придбанi за
угодою про зворотний продаж, продаються третiм особам, зобов’язання щодо
повернення цiнних паперiв облiковується як зобов’язання i оцiнюється за
справедливою вартiстю.
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв
Банк облiковує збитки вiд знецiнення фiнансових активiв, коли iснує
об’єктивне свiдчення того, що фiнансовий актив або група фiнансових активiв
знецiнились. Збитки вiд знецiнення фiнансових активiв, якi вiдображаються за
амортизованою вартiстю, визначаються як рiзниця мiж балансовою вартiстю
та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без
урахування майбутнiх кредитних збиткiв), якi дисконтованi за первiсною
ефективною процентною ставкою для фiнансового активу. За фiнансовими
активами, забезпеченими заставою, розрахунок теперiшньої вартостi
майбутнiх потокiв вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути в

результатi звернення стягнення на предмет застави незалежно вiд ймовiрностi
звернення стягнення на предмет застави.
Якщо у подальшому перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це
зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбувається пiсля
визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується.
Визначення суми збиткiв вiд знецiнення вiдбувається на основi аналiзу ризику
фiнансових активiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня
для покриття понесених збиткiв. Резерви створюються у результатi
iндивiдуальної оцiнки ризику фiнансових активiв, якi окремо являють собою
суттєвi суми, та iндивiдуальної або колективної (групової) оцiнки фiнансових
активiв, суми яких окремо не є суттєвими.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, колективно оцiнюваних
на предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами
грошових потокiв вiд активiв та досвiду керiвництва стосовно змiн суми
простроченої заборгованостi позичальникiв, об’єднаних у групи на основi
схожих характеристик кредитного ризику. З метою визначення того, яка сума
вiдшкодування може бути отримана за групою фiнансових активiв з
урахуванням накопиченого досвiду, iсторичнi данi коригуються на iснуючi
умови, якi не враховувались у попереднiх перiодах, а умови, якi iснували в
минулому i якi не iснують на даний момент, виключаються.
?
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх
виникнення у результатi однiєї або декiлькох подiй, що настали пiсля
первiсного визнання активу («збиткових подiй»), а загальна сума збиткiв вiд
знецiнення вираховується iз суми активiв, вiдображеної у окремому звiтi про
фiнансовий стан. Фактори, якi Банк враховує при визначеннi того, чи є
об’єктивнi свiдчення понесення збитку вiд знецiнення фiнансових активiв,
включають iнформацiю щодо показникiв лiквiдностi та платоспроможностi,
рiвня операцiйного та фiнансового ризику дiяльностi позичальникiв,
порушення умов договору щодо сплати процентiв та основної суми боргу,
ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, рiвнi та тенденцiї
непогашення у строк за аналогiчними фiнансовими активами,
загальнодержавнi та мiсцевi економiчнi тенденцiї та умови, а також
справедливу вартiсть забезпечення i гарантiй. Цi та iншi фактори, окремо або
разом, на думку керiвництва, надають об’єктивнi свiдчення того, що збиток
вiд знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв був
понесений. Основними критерiями, якi враховуються при визначеннi
знецiнення фiнансових активiв, є їх прострочений статус та можливiсть
реалiзацiї вiдповiдного забезпечення.
Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за собiвартiстю, збитки вiд
знецiнення визначаються як рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового
активу i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,
дисконтованих за поточною ринковою ставкою прибутку для аналогiчного
фiнансового активу. Такi збитки вiд знецiнення не сторнуються.
Банк облiковує збитки вiд знецiнення фiнансових активiв, що оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням рахунку резерву, а фiнансовi
активи, якi оцiнюються за собiвартiстю, шляхом прямого списання.
Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням
Банк бере на себе зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, в тому числi,
зобов’язання з надання кредитiв, зобов’язання, пов’язанi з виданими
фiнансовими гарантiями, акредитивами тощо. Фiнансовi гарантiї являють
собою зобов’язання здiйснити виплати в якостi компенсацiї збитку, що
виникає у випадку неспроможностi клiєнта виконати свої зобов’язання перед

третiми особами за первiсними або модифiкованими умовами боргового
зобов’язання. Виданi фiнансовi гарантiї первiсно визнаються за справедливою
вартiстю, яка пiдтверджується сумою отриманої комiсiї. У подальшому вони
оцiнюються за вартiстю, бiльшою iз: а) суми, визнаної як оцiночнi витрати,
необхiднi для погашення зобов’язання, визначенi згiдно з МСБО 37 «Резерви,
умовнi зобов’язання та умовнi активи» або б) первiсно визнаної суми
отриманої комiсiї за вирахуванням накопиченої амортизацiї, визнаної у
доходах за прямолiнiйним методом, в залежностi вiд того, яка iз вказаних сум
є бiльшою. Зобов’язання з кредитування, як зобов’язання надати кредит на
визначених умовах, оцiнюються вiдповiдно до МСБО 37 «Резерви, умовнi
зобов’язання та умовнi активи».
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Iнвестицiї, наявнi для продажу, є непохiдними фiнансовими активами, якi
визначенi як наявнi для продажу або не класифiкованi як (а) кредити та
дебiторська заборгованiсть, (б) утримуванi до погашення, або (в) фiнансовi
активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через
прибуток або збиток.
Iнвестицiї, наявнi для продажу, являють собою iнвестицiї у борговi
iнструменти та капiтал, якi передбачається утримувати протягом
невизначеного перiоду часу, i якi можуть бути проданi для покриття потреб
лiквiдностi, або внаслiдок змiн процентних ставок та ринкових цiн. Такi
iнвестицiї облiковуються за справедливою вартiстю. Прибутки або збитки вiд
переоцiнки iнвестицiй, наявних до продажу, до справедливої вартостi
вiдображаються у iнших сукупних доходах, за виключенням збиткiв вiд
знецiнення, до тих пiр, поки вони не будуть реалiзованi, тодi кумулятивний
прибуток або збиток, первiсно визнаний в iнших сукупних доходах,
виключається з капiталу та вiдноситься на прибуток або збиток за рiк. При
цьому процентнi доходи, розрахованi за методом ефективної процентної
ставки, вiдображаються у складi прибутку або збитку.
?
Для визначення справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу, Банк
використовує ринковi котирування. Якщо активний ринок для таких
iнвестицiй вiдсутнiй, Банк визначає справедливу вартiсть, використовуючи
методи оцiнки. Методи оцiнки включають використання останньої iнформацiї
про останнi ринковi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними
сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого, практично
iдентичного iнструменту, дисконтування грошових потокiв та iншi вiдповiднi
методи.
У разi наявностi методу оцiнки, який зазвичай використовують учасники
ринку для визначення цiни даного iнструменту, та коли iснують
пiдтвердження, що цей метод забезпечує достовiрне визначення цiн,
одержаних при фактичному проведеннi ринкових операцiй, Банк застосовує
цей метод.
Коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що iнвестицiї, наявнi для продажу,
знецiнилися, кумулятивний збиток, який ранiше був визнаний у складi iнших
сукупних доходiв, вилучається iз капiталу i визнається у складi прибутку або
збитку. При цьому кумулятивний збиток розраховується як рiзниця мiж
вартiстю придбання (зменшена на суму виплат основного боргу та
амортизацiї) та поточною справедливою вартiстю, зменшеною на збитки вiд
знецiнення, визнанi в прибутку або збитку.
Сторнування збиткiв вiд знецiнення боргових iнструментiв, яке можна
об’єктивно вiднести до подiї, яка сталася пiсля знецiнення, визнаного у складi
прибутку або збитку, вiдображається у окремому звiтi про прибутки i збитки

та iншi сукупнi доходи за перiод. Сторнування збиткiв вiд знецiнення
iнструментiв капiталу у окремому звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi
доходи не здiйснюється.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Це непохiднi фiнансовi активи, якi мають визначенi або фiксованi суми
платежiв та фiксованi дати погашення, якi Банк має безсумнiвний намiр та
здатнiсть утримувати до їх погашення. Iнвестицiї, утримуванi до погашення,
оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
ставки процента, за вирахуванням будь-якого знецiнення.
Якщо Банк змушений був продати або змiнити класифiкацiю бiльшої за
несуттєву частку утримуваних до погашення iнвестицiй до закiнчення термiну
погашення (за виключенням певних спецiальних обставин), то уся категорiя
втратить своє значення i їй необхiдно перекласифiкувати до iнвестицiй,
наявних для продажу. Бiльше того, Банку буде заборонено класифiкувати
будь-якi фiнансовi активи як утримуванi до погашення протягом наступних
двох рокiв.
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї
Дочiрнє пiдприємство – суб’єкт господарювання, зокрема некорпоративний
суб’єкт господарювання, наприклад партнерство, що його контролює iнший
суб’єкт господарювання (вiдомий як материнське пiдприємство).
Iнвестор, незалежно вiд характеру своєї участi у пiдприємствi (об’єктi
iнвестування), визначає, чи виконує вiн роль материнського пiдприємства, за
допомогою оцiнки факту наявностi контролю над вiдповiдним об’єктом
iнвестицiй. Iнвестор володiє контролем над об’єктом iнвестування, коли для
нього виникають ризики або права щодо змiнних результатiв дiяльностi
об’єкта iнвестування i вiн має здатнiсть використовувати свої повноваження
щодо об’єкта iнвестування для впливу на свої результати.
Таким чином, iнвестор володiє контролем над пiдприємством-об’єктом
iнвестування лише за умови виконання усiх перелiчених нижче умов:
(a) вiн має владнi повноваження щодо об’єкта iнвестування;
(б) для нього iснують ризики або права щодо змiнних результатiв дiяльностi
об’єкта iнвестування; та
(в) вiн має здатнiсть використовувати свої владнi повноваження щодо об’єкта
iнвестування для впливу на свої результати.
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi вiдображаються
на дату балансу за їх первiсною вартiстю.
У випадку вибуття (продажу, лiквiдацiї) iнвестицiй в дочiрнi компанiї, Банк
припиняє вiдображення iнвестицiй та визнає прибуток або збиток вiд вибуття
в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ, рахунки клiєнтiв та
субординований борг
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ, рахунки клiєнтiв та
субординований борг первiсно визнаються за справедливою вартiстю. У
подальшому суми таких зобов’язань вiдображаються за амортизованою
вартiстю, а будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю
погашення визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi
доходи протягом перiоду дiї вiдповiдних запозичень iз використанням методу
ефективної процентної ставки.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною
iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-якого
визнаного збитку вiд знецiнення.
Iсторична вартiсть основних засобiв складається з їх первiсної вартостi з

урахуванням усiх витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою, монтажем i
введенням в експлуатацiю зазначених активiв.
Усi нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання i
включають переважно програмне забезпечення та лiцензiї на право
користування програмними продуктами.
Сума амортизацiї нараховується на балансову вартiсть основних засобiв та
нематерiальних активiв з метою поступового списання активiв протягом
очiкуваного строку їх корисного використання. Вона розраховується з
використанням прямолiнiйного методу за такими встановленими рiчними
ставками:
Будiвлi та iнша нерухомiсть 2%-5%
Транспортнi засоби 16.7%
Меблi
Iнше офiсне обладнання
Комп’ютерне обладнання
Системи безпеки та дiагностики 5.9%-10%
10%-33%
20%-33%
12.5%
Нематерiальнi активи 3.33%-100%
В 2015 роцi строки корисного використання основних засобiв та
нематерiальних активiв переглядалися, але не були змiненi в порiвняннi з
минулим роком.
Покращення орендованого майна амортизується протягом строку дiї оренди
або термiну корисного використання вiдповiдного орендованого активу, в
залежностi вiд того, який з них коротший. Витрати на ремонт та вiдновлення
активiв нараховуються у тому перiодi, в якому вони понесенi, та включаються
до статтi операцiйних витрат, якщо вони не пiдлягають капiталiзацiї.
Витрати на полiпшення об'єктiв основних засобiв, що призводять до
збiльшення первiсно очiкуваних вигiд вiд їх використання, збiльшують
первiсну або переоцiнену вартiсть цих об’єктiв. Витрати на ремонт та
обслуговування основних засобiв визнаються в перiодi їх здiйснення в складi
витрат Банку.
?
Об’єкт основних засобiв та матерiальних активiв припиняє визнаватися пiсля
вибуття або коли бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних
вигiд вiд продовження використання цього активу.
Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж
сумою отриманих коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у
окремому звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи.
Незавершене будiвництво в облiку вiдображається за первiсною вартiстю.
Пiсля завершення будiвництва активи включаються до класу будiвель i споруд
за первiсною вартiстю. Незавершене будiвництво не амортизується до того
часу, доки актив не буде готовий до використання.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається
на кожну звiтну дату з метою визначення можливого перевищення балансової
вартостi над вартiстю вiдшкодування. Якщо балансова вартiсть активiв
перевищує очiкувану вартiсть вiдшкодування, вона знижується до вартостi
вiдшкодування.
Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої
вартостi за вирахуванням витрат на продаж та вартостi при використаннi.
Знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi та включається до статтi
операцiйних витрат. Пiсля визнання збитку вiд знецiнення, амортизацiя

основних засобiв та нематерiальних активiв систематично коригується в
майбутнiх перiодах з метою врахування переглянутої балансової вартостi
активiв, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної вартостi (якщо така iснує),
протягом залишку термiну їх корисного використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Необоротнi активи класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть, якщо вони є
нерухомiстю (землею, будiвлею чи частиною будiвлi або їх поєднанням), яка
утримується Банком з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або
отримання прибутку вiд збiльшення їх ринкової вартостi чи для досягнення
обох цiлей. Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Банк
оцiнює та вiдображає її в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка
включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо
пов’язанi з її придбанням. Витрати на поточне обслуговування, ремонт та
утримання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або
збиток пiд час їх здiйснення.
Пiсля первiсного визнання об’єкта iнвестицiйної нерухомостi, подальшу його
оцiнку Банк здiйснює за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої
амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi.
Метод амортизацiї всiх об’єктiв (крiм земельної дiлянки) – прямолiнiйний,
ставка амортизацiї – 2%, строк корисного використання – 50 рокiв. Вартiсть
земельної дiлянки не пiдлягає амортизацiї.
В 2015 роцi строки корисного використання iнвестицiйної нерухомостi
переглядалися, але не були змiненi в порiвняннi з минулим роком.
Похiднi фiнансовi iнструменти
У ходi звичайної господарської дiяльностi Банк укладає рiзноманiтнi договори
похiдних фiнансових iнструментiв, включаючи форварднi договори та свопи,
призначенi для управлiння валютним ризиком та ризиком лiквiдностi, а також
для цiлей торгiвлi. Похiднi фiнансовi iнструменти, що використовуються
Банком, не призначенi для хеджування i не квалiфiкуються для облiку
хеджування. Похiднi фiнансовi iнструменти первiсно вiдображаються за
справедливою вартiстю на дату укладення договору i в подальшому
переоцiнюються до справедливої вартостi на кожну звiтну дату. Похiднi
фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їхня справедлива
вартiсть має позитивне значення, i як зобов’язання, коли вiд’ємне. Похiднi
фiнансовi iнструменти включаються до складу iнших активiв або iнших
зобов’язань у окремому звiтi про фiнансовий стан. Прибутки та збитки, якi
виникають вiд цих iнструментiв, включаються до складу iнших доходiв у
окремому звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи.?
Оподаткування
Витрати з податку на прибуток представляють собою суму витрат з поточного
та вiдстроченого податкiв.
Витрати за поточним податком на прибуток базуються на оподатковуваному
прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд фiнансового
прибутку до оподаткування, вiдображеного у окремому звiтi про прибутки i
збитки та iншi сукупнi доходи, оскiльки не включає статей доходiв або витрат,
якi оподатковуються або вiдносяться на витрати в iншi роки, а також виключає
статтi, якi нiколи не оподатковуються i не вiдносяться на витрати в цiлях
оподаткування. Витрати Банку за поточними податками розраховуються з
використанням податкових ставок, якi дiяли протягом звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок на прибуток
Це податок, який, як очiкується, повинен бути сплачений або вiдшкодований
за рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань у окремiй
фiнансовiй звiтностi та вiдповiдною податковою базою, яка використовується

при розрахунках оподатковуваного прибутку та облiковується за методом
балансових зобов’язань. Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило,
визнаються по вiдношенню до всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а
вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням ймовiрностi
отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого
можуть бути реалiзованi тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться на витрати. Такi
активи i зобов’язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають у
результатi гудвiлу або внаслiдок первiсного визнання (крiм випадкiв
об’єднання компанiй) iнших активiв та зобов’язань у рамках операцiї, яка не
впливає на розмiр податкового чи бухгалтерського прибутку.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну
звiтну дату та зменшується у тiй мiрi, в якiй бiльше не iснує ймовiрностi того,
що буде отриманий оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для
повного або часткового вiдшкодування такого активу.
Вiдстрочений податок визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та
iншi сукупнi доходи, крiм тих випадкiв коли вiн пов’язаний зi статтями, якi
безпосередньо вiдносяться до статей капiталу, при цьому вiдстрочений
податок також визнається у складi капiталу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання з податку
на прибуток взаємно залiковуються та вiдображаються згорнуто у окремому
звiтi про фiнансовий стан, коли:
• Банк має юридично закрiплене право погасити поточнi податковi активи з
податку на прибуток за рахунок поточних податкових зобов’язань; та
• вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання з податку
на прибуток вiдносяться до податку на прибуток, який стягується одним i тим
самим податковим органом з одного i того самого податкового суб’єкта.
В Українi також iснують iншi податки, якими обкладається дiяльнiсть Банку.
Цi податки включенi як компонент операцiйних витрат у окремому звiтi про
прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи.
Умовнi активи
Не визнаються у окремому звiтi про фiнансовий стан, але розкриваються у
примiтках до окремої фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує
вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
?
Умовнi зобов’язання
Не визнаються у окремому звiтi про фiнансовий стан, але розкриваються у
примiтках до окремої фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною.
Резерви за умовними зобов’язаннями
Визнаються, коли Банк має поточне юридичне або конструктивне
зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй, i ймовiрно, що для
погашення цього зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, якi втiлюють у
собi певнi економiчнi вигоди; причому розмiр таких зобов’язань можна
достовiрно оцiнити. Резерви за умовними зобов’язаннями оцiнюються у
вiдповiдностi з МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи»,
який вимагає застосування оцiнки та судження керiвництва.
Iнструменти власного капiталу
Iнструмент власного капiталу - це будь-який договiр, що пiдтверджує право на
залишкову частку в активах Банку пiсля вирахування всiх його зобов’язань.
Iнструменти капiталу, випущенi Банком, вiдображаються в сумi надходжень за
ними за вирахуванням прямих витрат на їх випуск. Викуп iнструментiв
власного капiталу Банком визнається i вiднiмається безпосередньо з капiталу.
Прибуток або збиток не вiдображається у окремому звiтi про прибутки та

збитки при купiвлi, продажу, випуску або анулюваннi iнструментiв власного
капiталу Банку.
Акцiонерний капiтал та емiсiйний дохiд
Внески до акцiонерного капiталу визнаються за первiсною вартiстю.
Емiсiйний дохiд виникає при перевищеннi суми внесених коштiв над
номiнальною вартiстю випущених акцiй. Прибутки та збитки вiд реалiзацiї
власних акцiй вiдносяться до емiсiйного доходу. У 2014 роцi в рамках
приведення окремої фiнансової звiтностi до установчих документiв ефект
гiперiнфляцiї, накопичений до 2001 року, було виключено iз складу
акцiонерного капiталу та включено до складу накопиченого дефiциту.
Дивiденди вiд простих акцiй визнаються у складi капiталу як зменшення
капiталу в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. Згiдно з МСБО 10
«Подiї пiсля звiтного перiоду» дивiденди, якi були оголошенi пiсля дати
балансу, вважаються подiєю пiсля звiтної дати та розкриваються вiдповiдно.
Резерви капiталу
Резерви, вiдображенi у складi капiталу (iнших сукупних доходiв) у окремому
звiтi про фiнансовий стан Банку, включають резерв переоцiнки, який включає
змiни справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу.
Процентнi доходи та витрати
Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування з
використанням ефективної процентної ставки. При списаннi (частковому
списаннi) фiнансового активу або групи аналогiчних фiнансових активiв у
результатi виникнення збитку вiд знецiнення процентнi доходи у подальшому
визнаються з використанням процентної ставки, яка використовувалася для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою визначення збитку вiд
знецiнення.
Комiсiйнi доходи та витрати
Комiсiї за надання кредиту разом iз вiдповiдними прямими витратами
переносяться на майбутнi перiоди i визнаються як коригування ефективної
процентної ставки за кредитом. Комiсiї за управлiння кредиту визнаються як
дохiд пiсля надання таких послуг. Усi iншi комiсiї визнаються пiсля надання
вiдповiдних послуг.
Витрати на утримання персоналу
Витрати на заробiтну плату, внески до загальнодержавних соцiальних фондiв,
оплачуванi щорiчнi вiдпустки, виплати за листками непрацездатностi, премiї, а
також негрошовi винагороди нараховуються в тому роцi, у якому вiдповiднi
послуги надавалися працiвниками. Банк згiдно iз законодавством України
здiйснює перерахування внескiв (зборiв) до таких загальнодержавних
соцiальних фондiв: пенсiйного, соцiального страхування з тимчасової втрати
працездатностi, загальнообов'язкового державного соцiального страхування на
випадок безробiття та соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.
Кошти, що перераховуються до загальнодержавних соцiальних фондiв,
визнаються витратами Банку в мiру їх здiйснення. В складi витрат на
утримання персоналу вiдображаються витрати на формування резервiв на
оплату вiдпусток та виплату премiй. Банк не має жодних iнших зобов’язань за
виплатами пiсля звiльнення працiвникiв або iнших iстотних виплат, якi
потребують нарахування.
Операцiї з iноземною валютою
Окрема фiнансова звiтнiсть Банку представлена в українськiй гривнi, валютi
основного економiчного середовища, в якому веде свою операцiйну дiяльнiсть
Банк (функцiональнiй валютi). Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi у
валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Банку (iноземних
валютах), перераховуються в українську гривню за вiдповiдними офiцiйними

курсами обмiну валют, якi дiють на звiтну дату.
Балансовi активи та зобов’язання в iноземнiй валютi вiдображаються у
окремому звiтi про фiнансовий стан за офiцiйним курсом, що дiяв на дату їх
виникнення, та переоцiнюються за курсом на звiтну дату. Доходи i витрати в
iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним курсом, що дiяв на дату їх
виникнення, а не на дату розрахункiв, а при застосуваннi касового методу – за
курсом на день розрахунку. Усi отриманi прибутки та збитки, якi виникають у
результатi такого перерахування, включаються до складу чистого
прибутку/(збитку) вiд операцiй з iноземною валютою.
Курси обмiну валют
Офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют на кiнець на кiнець дня 31 грудня
2015 та 2014 рокiв, якi використовував Банк при пiдготовцi даної окремої
фiнансової звiтностi, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Гривня/1 долар США 24.000667 15.76856
Гривня/1 євро 26.223129 19.23291
Гривня/1 швейцарський франк 24.249241 15.99011
Звiтнiсть за сегментами
Банк видiляє наступнi операцiйнi сегменти своєї дiяльностi: сегмент
казначейських операцiй, сегмент корпоративного бiзнесу, сегмент середнього
та малого бiзнесу, сегмент роздрiбного бiзнесу та iншi операцiї.
Новi i переглянутi прийнятi МСФЗ
У поточному роцi такi новi i переглянутi стандарти та тлумачення були
прийнятi до застосування:
Поправки до МСБО 19 – «Пенсiйнi програми зi встановленими виплатами –
внески працiвникiв»
Щорiчнi удосконалення МСФЗ. Цикл 2010-2012 рокiв
Щорiчнi удосконалення МСФЗ. Цикл 2011-2013 рокiв
Банк не застосовував таких нових i переглянутих МСФЗ, якi були випущенi,
але iще не набули чинностi:
МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»1
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (2014) 2
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» 2
МСФЗ 16 «Оренда» 3
Поправки до МСБО 1 – «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» 1
Поправки до МСФЗ 11 – «Облiк придбання часток у спiльних операцiях» 1
Поправки до МСБО 16 и МСБО 41 – «Сiльське господарство: рослини, що
плодоносять» 1
Поправки до МСБО 16 и мсбо 38 – «Роз’яснення припустимих методiв зносу
та амортизацiї» 1
Поправки до МСБО 27 – «Застосування методу дольової участi в окремiй
фiнансовiй звiтностi» 1
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та мсбо 28 «iнвестицiйнi органiзацiї:
застосування виключення з вимоги про консолiдацiю» 1
Поправки до МСБО 12 – «Визнання вiдстрочених податкових активiв по
невикористаних збитках» 4
Поправки до МСБО 7 – «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» 4
Поправки до МСФЗ 10 и МСБО 28 – «Продаж або внесок активiв iнвестором в
спiльне або асоцiйоване пiдприємство» 5
Щорiчнi удосконалення МСФЗ. Цикл 2012-2014 рокiв1

1 Набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня
2016 року, при чому дозволяється дострокове застосування.
2 Набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня
2018 року, при чому дозволяється дострокове застосування.
3 Набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня
2019 року, при чому дозволяється дострокове застосування.
4 Набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня
2017 року, при чому дозволяється дострокове застосування.
5 Дата вступу в силу вiдкладено.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (2014)
Остаточний варiант МСФЗ 9, у якому мiстяться облiковi вимоги до фiнансової
звiтностi, замiнює МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». У
цьому стандартi мiстяться вимоги з таких питань:
• Класифiкацiя та оцiнка. Фiнансовi активи класифiкуються з урахуванням
бiзнес-моделi, у рамках якої вони утримуються, та у вiдповiдностi до
характеристики потокiв грошових коштiв за договором. Варiант МСФЗ 9 2014
року запроваджує категорiю «справедливої вартостi з переоцiнкою через iншi
сукупнi доходи» для певних боргових iнструментiв. Фiнансовi зобов’язання
класифiкуються так само, як i згiдно з МСБО 39, однак, iснують вiдмiнностi у
вимогах, якi стосуються оцiнки власного кредитного ризику пiдприємства;
• Зменшення корисностi. Варiант МСФЗ 9 2014 року запроваджує модель
«очiкуваного кредитного збитку» для оцiнки зменшення корисностi
фiнансових активiв, таким чином бiльше немає необхiдностi настання
кредитної подiї для визнання кредитного збитку;
• Облiк хеджування. Запроваджується нова модель облiку хеджування,
призначена для тiснiшого узгодження iз тим, як пiдприємства управляють
своїми ризиками пiд час хеджування фiнансовими та нефiнансовими
ризиками;
• Припинення визнання. Вимоги щодо припинення визнання фiнансових
активiв та зобов’язань перенесенi iз МСБО 39.
?
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами»
МСФЗ 15 передбачає застосування єдиної моделi на основi п’яти принципiв
для усiх договорiв iз клiєнтами.
П’ять компонентiв моделi є такими:
• визначення договору з клiєнтом;
• визначення зобов’язань щодо виконання у договорi;
• визначення цiни операцiї;
• розподiл цiни операцiї на всi зобов’язання, вказанi у договорi;
• визнання виручки вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) пiдприємство
виконало всi зобов’язання, зазначенi у договорi.
Надаються рекомендацiї стосовно таких тем, як момент визнання доходiв вiд
реалiзацiї, облiк змiнних компенсацiй, витрати на виконання та отримання
договорiв, а також рiзнi пов’язанi питання. Запроваджуються також новi
розкриття iнформацiї щодо доходiв вiд реалiзацiї.
МСФЗ 16 «Оренда»
МСФЗ 16 «Оренда» визначає оцiнку, облiк, презентацiю та розкриття у
звiтностi за договорами оренди. Стандарт вимагає визнання практично всiх
договорiв оренди на балансi орендаря вiдповiдно до єдиної моделi облiку,
усуваючи вiдмiнностi мiж операцiйною та фiнансовою орендою. Винятком є
контракти з термiном дiї до 12 мiсяцiв та контракти з низьким значенням
базового активу. Облiк орендодавцем при цьому залишається практично
незмiнним до МСБО 7, зберiгаючи подiл на операцiйну i фiнансову оренду.

Наразi керiвництво здiйснює оцiнку впливу вiд прийняття до застосування
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з
клiєнтами». Щодо iнших стандартiв та тлумачень, то, за оцiнками керiвництва,
їх прийняття до застосування у майбутнiх перiодах не завдасть суттєвого
впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.
Сфери застосування iстотних суджень керiвництва та джерела невизначеностi
оцiнок
При пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вiд керiвництва
Банку вимагається робити оцiнки та припущення, якi впливають на
вiдображенi суми активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та
зобов’язань на звiтну дату, а також вiдображених у звiтностi сум доходiв i
витрат протягом звiтного перiоду. Керiвництво здiйснює свої оцiнки та
приймає професiйнi судження на постiйнiй основi. Оцiнки та судження
керiвництва ґрунтуються на iсторичному досвiдi та рiзних iнших факторах,
якi, на їхню думку, є доцiльними в даних обставинах. Незважаючи на те, що
оцiнки базуються на iнформацiї, яка є у керiвництва щодо поточних подiй та
обставин, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок в
залежностi вiд рiзних припущень або умов.
Наступнi оцiнки та судження вважаються найбiльш важливими для
вiдображення фiнансового стану Банку:
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Керiвництво Банку розглядає iнвестицiї, утримуванi до погашення, в контекстi
необхiдностi пiдтримання лiквiдностi i вимог до капiталу та пiдтверджує намiр
i здатнiсть утримувати цi активи до погашення. Станом на кiнець дня 31
грудня 2015 року балансова вартiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення,
становить 3,008,265 тисяч гривень (Примiтка 15).
?
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

3122679

3369008

Процентні витрати

31

-1421060

-1092372

1701619

2276636

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

808121

684869

Комісійні витрати

32

-210079

-178771

0

0

0

0

-153525

-166395

3106

-17528

22627

114342

-1709872

-1044641

0

0

9, 10

-145606

0

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

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-2032940

-4046217

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

258

-41899

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

1605

-223

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

-103635

-52141

Інші операційні доходи

33

40109

20241

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-1160137

-1443201

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

-2938349

-3894928

90634

478566

-2847715

-3416362

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку
на продаж

11

Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
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

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

35

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

-2847715

-3416362

-678

28883

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

6266

-678

22617

-2848393

-3393745

-2847715

-3416362

0

0

-2848393

-3393745

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

-9110

-14759

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

-9110

-14759

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

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

-9110

-14759

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

-9110

-14759

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Примітки

36

36

36

Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв
Банк здiйснює регулярний аналiз наданих кредитiв з метою їх оцiнки на
предмет знецiнення. Банк вважає, що облiковi оцiнки, якi пов’язанi з резервом

на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, є основним джерелом
невизначеностi оцiнки, оскiльки (а) їм властивi змiни час вiд часу, тому що
припущення щодо потенцiйних збиткiв, пов’язаних зi знецiненими кредитами,
базуються на останнiй iнформацiї щодо якостi кредитного портфеля, та (б)
будь-яка iстотна рiзниця мiж очiкуваними та фактичними збитками Банку
вимагатиме вiд Банку вiдображення резервiв, якi можуть мати суттєвий вплив
на його окрему фiнансову звiтнiсть у майбутнi перiоди.
Банк використовує професiйнi судження керiвництва для оцiнки будь-якого
збитку вiд знецiнення кредитiв у випадках, коли позичальник має фiнансовi
труднощi та в разi наявностi у керiвництва недостатньої кiлькостi iсторичних
або макроекономiчних даних, пов’язаних з аналогiчними позичальниками, або
прогнозних даних, пов’язаних iз бiзнесом позичальника. Подiбним чином
Банк здiйснює оцiнку змiн майбутнiх потокiв грошових коштiв на основi
минулих показникiв дiяльностi, минулої поведiнки клiєнта, даних, якi
пiддаються спостереженню, та прогнозiв, якi вказують на несприятливi змiни
у платiжному статусi позичальникiв у групi, а також загальнодержавних або
мiсцевих економiчних умов, якi призводять до невиконання зобов’язань щодо
активiв в данiй групi. Керiвництво використовує оцiнки на основi iсторичного
досвiду збиткiв щодо активiв iз характеристиками кредитного ризику та
об’єктивними ознаками знецiнення, якi є аналогiчними для групи кредитiв.
Банк використовує професiйнi судження керiвництва для коригування
спостережних даних для групи кредитiв, щоб вiдобразити поточнi обставини,
якi не знайшли вiдображення у iсторичних даних. З огляду на економiчну
ситуацiю, що склалася та, в першу чергу, iснуюче законодавство, на думку
керiвництва Банку, реалiзацiя заставного майна може вiдбуватися протягом
тривалого строку.
Суми резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв у
окремiй фiнансовiй звiтностi визначались на основi внутрiшньої моделi для
аналiзу кредитного ризику та iснуючих економiчних та полiтичних умов iз
застосуванням професiйного судження. Вiдповiдно до наявної iнформацiї,
Банк вiдобразив переглянутi оцiнки очiкуваних майбутнiх потокiв грошових
коштiв у своїй оцiнцi знецiнення. Проте, Банк не може передбачити напевне,
якi змiни в умовах вiдбудуться в Українi i який вплив такi змiни можуть мати
на достатнiсть сум резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових
активiв у майбутнiх перiодах.
Резерви на покриття збиткiв вiд фiнансових гарантiй та iнших умовних
зобов’язань
Оцiнюються у вiдповiдностi з МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та
умовнi активи», який вимагає застосування оцiнки та судження керiвництва.
Справедлива вартiсть будiвель та споруд, що отриманi у якостi забезпечення
Вартiсть будiвель та споруд (нерухомостi), що отриманi у якостi забезпечення
кредитних операцiй, визначається Банком за справедливою вартiстю. Оскiльки
станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року активний ринок для певних типiв
будiвель та споруд вiдсутнiй, а iснуючi стандарти та правила оцiнки майна не
мiстять алгоритму визначення ринкової вартостi в умовах кризових явищ, то
фактично, при визначеннi вартостi заставного майна застосовується оцiночна
вартiсть, яка в бiльшiй мiрi спирається на професiйну думку фахiвцiв з оцiнки,
нiж на ринковi фактори. Оцiнка справедливої вартостi нерухомостi вимагає
формування суджень та застосування припущень щодо порiвнянностi об’єктiв
майна та iнших факторiв. Виходячи з вищенаведеного, резерв пiд знецiнення
кредитiв може зазнати впливу вiд застосування оцiночної вартостi заставного
майна в умовах iснування кризових явищ або їх наслiдкiв. Облiковi оцiнки,
пов’язанi з оцiнкою нерухомостi в умовах вiдсутностi ринкових цiн, якi

формуються на активному ринку, є основним джерелом виникнення
невизначеностi оцiнки, тому що: (i) їй властива висока мiнливiсть вiд перiоду
до перiоду, та (ii) визнання змiни оцiнок може потенцiйно мати суттєвий
вплив.
?
Первiсне визнання операцiй з пов’язаними сторонами
У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами.
МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому
визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутнiстю активного ринку таких
операцiї, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за
ринковими або неринковими цiнами та ставками, використовують професiйне
судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних
фiнансових iнструментiв та операцiй з ними, у тому числi аналiз ефективної
ставки та параметрiв укладених угод.
Податкове законодавство
Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому,
законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а
також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному
економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами
рiзних аспектiв економiчної дiяльностi, Банк, можливо, буде змушений
визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо
податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на судженнi
керiвництва Банку. Податковi записи залишаються вiдкритими для перегляду
податковими органами протягом трьох рокiв.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi
вiдносяться на податковi витрати, у тiй мiрi, в якiй iснує вiрогiднiсть
отримання податкового прибутку, за рахунок якого можна реалiзувати цi
тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться на зменшення оподатковуваного прибутку.
Оцiнка такої вiрогiдностi базується на прогнозi керiвництва щодо майбутнього
оподатковуваного прибутку та доповнюється суб’єктивними судженнями.
Iншi джерела невизначеностi
Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв,
спрямованих на забезпечення лiквiдностi українських банкiв та компанiй,
невизначенiсть щодо доступу до капiталу та вартостi капiталу для Банку та
його контрагентiв триває i надалi, що може негативно вплинути на фiнансовий
стан Банку, результати його дiяльностi та перспективи розвитку.
Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Банку
будь-якого подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових
ринках та пiдвищення нестабiльностi на валютних ринках та ринках капiталу.
На думку керiвництва, вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки
життєздатностi та зростання господарської дiяльностi Банку у поточних
умовах.
Змiна суджень щодо класифiкацiї кредитiв клiєнтiв
У 2015 роцi керiвництво Банку змiнило судження щодо класифiкацiї кредитiв
клiєнтам як «знецiненi» та «не знецiненi». До 2015 року знецiненими
вважалися активи, пiд якi були створенi резерви на покриття збиткiв вiд
знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти.
Починаючи з 1 сiчня 2015 року знецiненими активами вважаються:
- кредити клiєнтам, оцiненi на iндивiдуальнiй основi щодо яких iснують
об’єктивнi ознаки зменшення корисностi: кредит є простроченим бiльше, нiж
на 90 днiв, або коли сталася iнша подiя, що призвела до збитку;
- кредити клiєнтам, оцiненi на колективнiй основi, простроченi бiльше, нiж на

90 днiв.
4. ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХIД ДО ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА
ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ВIД ЗНЕЦIНЕННЯ АКТИВIВ, ЗА ЯКИМИ
НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ
Чистий процентний дохiд до формування резерву на покриття збиткiв вiд
знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти, представлений таким
чином:
Рiк, який закiнчився
31 грудня
2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня 2014 року
Процентнi доходи
Процентнi доходи за фiнансовими активами, вiдображеними за
амортизованою вартiстю:
- процентнi доходи за знецiненими активами 447,821 2,264,764
- процентнi доходи за активами, якi не знецiненi 2,658,395 1,034,511
Процентнi доходи за фiнансовими активами, вiдображеними за справедливою
вартiстю 16,463 69,733
Всього процентних доходiв 3,122,679 3,369,008
Процентнi доходи за фiнансовими активами:
Процентнi доходи за кредитами клiєнтам 2,683,180 3,148,898
Процентнi доходи за iнвестицiями, утримуваними до погашення 368,954
79,361
Процентнi доходи за коштами в банках 54,082 71,016
Процентнi доходи за iнвестицiями, наявними для продажу 16,463 69,733
Всього процентних доходiв 3,122,679 3,369,008
Процентнi витрати
Процентнi витрати за фiнансовими зобов’язаннями, вiдображеними за
амортизованою вартiстю:
Процентнi витрати за рахунками клiєнтiв (1,211,906) (749,533)
Процентнi витрати за субординованим боргом (173,746) (108,225)
Процентнi витрати за коштами банкiв та iнших фiнансових установ (35,408)
(234,614)
Всього процентних витрат (1,421,060) (1,092,372)
Чистий процентний дохiд до формування резерву на покриття збиткiв вiд
знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти 1,701,619 2,276,636
5. РЕЗЕРВ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ВIД ЗНЕЦIНЕННЯ, IНШI РЕЗЕРВИ
Iнформацiя про рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за
якими нараховуються проценти, була представлена таким чином:
Кошти в

банках Кредити клiєнтам Iнвестицiї, наявнi для продажу Всього
31 грудня 2013 року 13 3,229,722 1,382 3,231,117
(Вiдшкодування)/
формування резерву (13) 4,046,230 223 4,046,440
Вплив змiни курсiв iноземної валюти - 2,480,267 - 2,480,267
Списання активiв - (121,860) - (121,860)
Вплив продажу кредитiв - (1,659,816) - (1,659,816)
31 грудня 2014 року - 7,974,543 1,605 7,976,148
Формування/(Вiдшкодування) резерву - 2,032,940 (1,605) 2,031,335
Вплив змiни курсiв iноземної валюти - 2,938,337 - 2,938,337
Списання активiв - (90,930) - (90,930)
Вплив продажу кредитiв - (509,132) - (509,132)
31 грудня 2015 року - 12,345,758 - 12,345,758
Iнформацiя про продаж кредитiв клiєнтам факторинговим компанiям
представлена у Примiтцi 14.
Iнформацiя про рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення за iншими
операцiями була представлена таким чином:
Iншi активи Гарантiї
та iншi зобов’язання Всього
31 грудня 2013 року 19,254 44,079 63,333
Формування резерву 41,899 52,141 94,040
Вплив змiни курсiв iноземної валюти 86 5,649 5,735
Списання активiв (2,121) - (2,121)
31 грудня 2014 року 59,118 101,869 160,987
(Вiдшкодування)/формування резерву (258) 103,635 103,377
Вплив змiни курсiв iноземної валюти 4,699 3,254 7,953
Списання активiв (13,492) - (13,492)
31 грудня 2015 року 50,067 208,758 258,825
6. КОМIСIЙНI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Комiсiйнi доходи i витрати представленi таким чином:
Рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня 2014 року
Комiсiйнi доходи
Розрахунково-касовi операцiї з клiєнтами 302,954 172,789
Операцiї з iноземною валютою 168,011 110,657
Операцiї з пластиковими картками 158,267 150,452
Комiсiйнi вiд агентської дiяльностi 77,603 149,844

Виданi гарантiї 39,734 34,605
Кредити наданi 26,064 29,093
Операцiї з цiнними паперами 4,686 4,000
Iншi доходи 30,802 33,429
Всього комiсiйних доходiв 808,121 684,869
Комiсiйнi витрати
Гарантiї отриманi (95,895) (88,132)
Операцiї з пластиковими картками (65,450) (58,574)
Розрахунковi операцiї (25,617) (15,632)
Комiсiйнi агентiв (16,331) (9,390)
Операцiї з цiнними паперами (393) (281)
Iншi витрати (6,393) (6,762)
Всього комiсiйних витрат (210,079) (178,771)
?
7. ЧИСТИЙ ЗБИТОК ВIД ОПЕРАЦIЙ З IНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ ТА
БАНКIВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ
Чистий збиток вiд операцiй з iноземною валютою та банкiвськими металами
представлений таким чином:
Рiк, який закiнчився
31 грудня
2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня
2014 року
Торгiвельнi операцiї, нетто 22,627 114,342
Курсовi рiзницi, нетто (1,709,872) (1,044,641)
Всього чистого збитку вiд операцiй з iноземною валютою та банкiвськими
металами (1,687,245) (930,299)
8. ЧИСТИЙ ЗБИТОК ВIД ОПЕРАЦIЙ З ФIНАНСОВИМИ АКТИВАМИ ТА
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ, ЩО ВIДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ
ВАРТIСТЮ З ПЕРЕОЦIНКОЮ ЧЕРЕЗ ПРИБУТКИ АБО ЗБИТКИ
Чистий збиток вiд операцiй з фiнансовими активами та зобов’язаннями, що
вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або
збитки, представлений таким чином:
Рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня
2014 року
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими активами та зобов’язаннями, що
першопочатково класифiкованi за справедливою вартiстю з переоцiнкою через
прибутки або збитки - 56
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими активами, класифiкованими як
утримуванi для торгiвлi 834,848 100,070
Чистий збиток вiд операцiй з фiнансовими зобов’язаннями, класифiкованими
як утримуванi для торгiвлi (988,373) (266,521)
Всього чистого збитку вiд операцiй з фiнансовими активами та

зобов’язаннями, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою
через прибутки або збитки (153,525) (166,395)
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими активами та зобов’язаннями,
класифiкованими як утримуванi для торгiвлi:
Торгiвельнi операцiї, нетто (148,107) (162,433)
Змiни ринкової вартостi, нетто (5,418) (4,018)
Всього збитку вiд операцiй з фiнансовими активами та зобов’язаннями,
класифiкованими як утримуванi для торгiвлi (153,525) (166,451)
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими активами та зобов’язаннями, що
першопочатково класифiкованi за справедливою вартiстю з переоцiнкою через
прибутки або збитки:
Змiни ринкової вартостi, нетто - 56
Всього прибутку вiд операцiй з фiнансовими активами та зобов’язаннями, що
першопочатково класифiкованi за справедливою вартiстю з переоцiнкою через
прибутки або збитки - 56
?
9. ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Операцiйнi витрати представленi таким чином:
Рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня 2014 року
Витрати на персонал 362,401 434,376
Операцiйна оренда 136,789 134,140
Обслуговування основних засобiв 127,230 84,971
Амортизацiя 102,804 100,004
Податки та вiдрахування, пов’язанi iз заробiтною платою 98,109 126,558
Професiйнi послуги 77,447 71,985
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 73,492 51,128
Послуги зв’язку 22,375 27,205
Збитки вiд знецiнення iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 19) 17,961 Податки, крiм податку на прибуток 10,978 107,163
Витрати на безпеку 8,225 10,523
Витрати на рекламу 7,308 20,910
Збитки вiд знецiнення основних засобiв (Примiтка 18) 6,995 42,065
Уцiнка майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя, до чистої
реалiзацiйної вартостi (Примiтка 20) 6,020 11,760
Канцелярськi товари 4,292 6,273
Витрати на iнкасацiю 3,106 2,926
Витрати на вiдрядження 2,108 3,966
Штрафи та пенi 2,050 52,882
Страхування 1,663 1,870
Збитки вiд продажу основних засобiв та нематерiальних активiв 1,235 8,626
Представницькi витрати 1,217 1,579
Благодiйнiсть та спонсорськi витрати 1,044 871
Внески на членство у професiйних органiзацiях 383 353
Обробка даних та обслуговування iнформацiйних систем 382 263
Витрати на професiйну пiдготовку 102 1,264

Iншi витрати 84,421 68,211
Всього операцiйних витрат 1,160,137 1,371,872
10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Тимчасовi рiзницi станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв
включають:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню:
Резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення 5,523,488 889,392
Резерви за зобов’язаннями 208,758 104,478
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї - 71,329
Основнi засоби та нематерiальнi активи 95,824 68,209
Iнвестицiї, наявнi для продажу - 7,138
Невизнанi вiдстроченi податковi активи (2,346,508) Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 3,481,562 1,140,546
Чистi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню 3,481,562 1,140,546
Чистi вiдстроченi податковi активи 626,681 205,298
Податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди1 - 309,835
Чистi вiдстроченi активи з податку на прибуток 626,681 515,133
1 Згiдно Податкового кодексу України, податковi збитки, перенесенi на
наступнi перiоди, не мають обмежень щодо граничного термiну реалiзацiї.
Ставка податку на прибуток у 2015 та 2014 роках становить 18%.
Узгодження витрат з податку на прибуток та облiкового збитку за роки, якi
закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв:
Рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня 2014 року
Збиток до оподаткування (2,938,349) (3,894,928)
Податок за встановленою податковою ставкою (528,903) (701,087)
Ефект вiд змiни ставки оподаткування - (2,061)
(Вiдшкодування)/поточний податок на прибуток за попереднiй перiод (1,190)
149,653
Ефект вiд змiни невизнаного вiдстроченого податкового активу 422,371 Податковий вплив iнших постiйних рiзниць 17,088 74,929
Вiдшкодування з податку на прибуток (90,634) (478,566)
Витрати з поточного податку на прибуток 20,765 157,267
Доходи з вiдстроченого податку на прибуток (111,399) (635,833)
Вiдшкодування з податку на прибуток (90,634) (478,566)

Вiдстроченi (активи)/зобов’язання з податку на прибуток
Початок перiоду (515,133) 115,734
Податковий вплив змiн резерву переоцiнки iнвестицiй, наявних для продажу
(149) 4,966
Доходи з вiдстроченого податку на прибуток (111,399) (635,833)
Кiнець перiоду (626,681) (515,133)
У 2013 роцi на пiдставi наказу Мiжрегiонального головного управлiння
Мiндоходiв – Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв
податкiв була проведена позапланова перевiрка Банку з питань правильностi
вiдображення в податковому облiку операцiй з вiдступлення/придбання права
вимоги боргу третьої особи, або виконання боржником (факторингу) та
страхових резервiв за такими операцiями за перiод з 1 сiчня 2011 року по 31
грудня 2012 року, за результатами якої складено Акт. Перевiркою були
встановленi порушення Банком вимог Податкового кодексу України, що
призвело до заниження податку на прибуток. В результатi перевiрки в 2014
роцi Банком було нараховано податок на прибуток у розмiрi 145,188 тисяч
гривень, а також штрафи у розмiрi 44,090 тисяч гривень.
11. ЗБИТОК НА АКЦIЮ
Рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня 2014 року
Чистий збиток за рiк (2,847,715) (3,416,362)
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу 312,594 231,475
Базисний та розбавлений збиток на акцiю, в українських гривнях (9,110)
(14,759)
Протягом 2015 та 2014 рокiв жодних фiнансових iнструментiв, якi мають
потенцiйний вплив на акцiї, в обiгу не знаходилось. Базисний збиток на акцiю
дорiвнює розбавленому збитку на акцiю.
12. ГРОШОВI КОШТИ ТА РАХУНКИ У НАЦIОНАЛЬНОМУ БАНКУ
УКРАЇНИ
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Залишки на рахунках в Нацiональному банку України 527,895 1,180,223
Грошовi кошти 483,968 376,821
Всього грошових коштiв та рахункiв у Нацiональному банку України
1,011,863 1,557,044
Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей окремого звiту про рух грошових
коштiв представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 1,011,863
1,557,044
Кореспондентськi рахунки в банках (Примiтка 13): 2,079,701 1,640,295
в Українi 58,165 212,327
в країнах ОЕСР 1,951,384 1,349,248
в iнших країнах 70,152 78,720
Кредити, що наданi за операцiями РЕПО - 172,119
в Українi - 172,119
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 3,091,564 3,369,458
13. КОШТИ В БАНКАХ
Кошти в банках представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Кореспондентськi рахунки в банках 2,079,701 1,640,295
Кредити, що наданi за операцiями РЕПО - 172,119
Всього коштiв в банках 2,079,701 1,812,414
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року Банк не продавав та не надавав в
заставу цiннi папери, якi є об’єктом застави за договорами зворотного
продажу (РЕПО).
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, до складу коштiв в банках
включенi нарахованi проценти на суму нуль гривень та 4,477 тисяч гривень,
вiдповiдно.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року залишки у трьох банках на загальну
суму 1,536,972 тисячi гривень iндивiдуально перевищували 10% капiталу
Банку. Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року залишки у трьох банках на
загальну суму 1,553,286 тисяч гривень iндивiдуально перевищували 10%
капiталу Банку.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний
ризик за коштами в банках становив 2,079,701 тисячу гривень та 1,812,414
тисяч гривень, вiдповiдно.
Кредитна якiсть коштiв в банках розкрита у Примiтцi 31.?
14. КРЕДИТИ КЛIЄНТАМ
Кредити клiєнтам представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Кредити юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям 15,373,149
14,696,496
Iпотечнi кредити фiзичним особам 6,520,655 5,468,423
Споживчi кредити фiзичним особам 3,788,165 3,133,970
Заборгованiсть за фiнансовою орендою 55,392 Iншi кредити фiзичним особам 6,938 21,835
Кредити, що наданi за операцiями РЕПО - 4,202
25,744,299 23,324,926

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (12,345,758)
(7,974,543)
Всього кредитiв клiєнтам 13,398,541 15,350,383
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу кредитiв
клiєнтам включенi нарахованi проценти на суму 1,349,945 тисяч гривень та
1,077,004 тисячi гривень, вiдповiдно.
Iнформацiю про рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення розкрито у
Примiтцi 5.
Забезпечення кредитiв та iншi iнструменти зменшення кредитного ризику
Розмiр та види забезпечення кредитiв, що вимагається Банком, залежать вiд
оцiнки кредитного ризику контрагента. Банк запровадив основнi принципи
прийнятностi рiзних видiв застави та параметрiв оцiнки. Основнi види
отриманої застави включають:
• при кредитуваннi фiзичних осiб – нерухоме майно житлового призначення та
iнше нерухоме майно, автомобiлi;
• при комерцiйному кредитуваннi – нерухоме майно нежитлового призначення
(комерцiйна нерухомiсть, iнше нерухоме майно, обладнання, запаси та права
на них, грошовi кошти на депозитних рахунках).
Керiвництво Банку здiйснює монiторинг ринкової вартостi застави. При
необхiдностi Банк здiйснює переоцiнку її вартостi.
Переоцiнка вартостi заставного майна Банку, за умови суттєвого вiдхилення
вiд його справедливої вартостi, проводиться шляхом: а) визначення ринкової
вартостi майна незалежними акредитованими оцiночними компанiями або
спiвробiтниками Банку вiдповiдної фахової квалiфiкацiї; б) iндексацiї вартостi
для груп майна з подiбними технiчними характеристиками, призначенням та
умовами використання.
Банк не утримує заставу, яку дозволяється продати чи перезаставити у
випадку, коли власник застави виконує свої зобов’язання.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року Банк не продавав та не надавав в
заставу цiннi папери, якi є об’єктом застави за договорами зворотного
продажу (РЕПО).
?
Наведена нижче таблиця вiдображає пропорцiйну суму кредитiв клiєнтам,
забезпечених заставою, а не справедливу вартiсть самої застави:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Забезпеченi кредити: 13,569,252 13,801,716
Кредити, забезпеченi iншою нерухомiстю 7,197,457 7,673,523
Кредити, забезпеченi житловою нерухомiстю 3,966,719 3,513,344
Кредити, забезпеченi обладнанням, запасами та правами на них 2,081,462
1,987,044
Кредити, забезпеченi грошовими коштами або гарантiйними депозитами в
Банку 323,614 617,867
Кредити, забезпеченi цiнними паперами - 9,938
Незабезпеченi кредити та кредити не покритi заставою 12,175,047 9,523,210
25,744,299 23,324,926
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (12,345,758)

(7,974,543)
Всього кредитiв клiєнтам 13,398,541 15,350,383
Структура кредитiв клiєнтам за видами економiчної дiяльностi представлена
наступним чином:
31 грудня
2015 року % 31 грудня
2014 року %
Кредити фiзичним особам та фiзичним особам пiдприємцям 10,426,361 40.5
9,174,637 39.4
Торгiвля 5,489,837 21.3 6,208,156 26.6
Виробництво 5,318,797 20.7 4,338,104 18.6
Будiвництво та операцiї з нерухомiстю 3,355,659 13.0 2,337,922 10.0
Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство 530,424 2.1 726,576
3.1
Транспорт та послуги зв’язку 358,946 1.4 240,092 1.0
Адмiнiстративна та допомiжна дiяльнiсть 192,234 0.7 119,289 0.5
Фiнансовi послуги 35,697 0.1 151,559 0.6
Освiта та охорона здоров’я 13,058 0.1 13,492 0.1
Готельний та ресторанний бiзнес 6,240 0 5,239 0
Надання комунальних послуг - - 2,982 0
Iншi 17,046 0.1 6,878 0.1
25,744,299 23,324,926
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (12,345,758)
(7,974,543)
Всього кредитiв клiєнтам 13,398,541 15,350,383
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв значна сума кредитiв
(99.9% вiд кредитiв клiєнтам) надана компанiям, якi ведуть свою дiяльнiсть в
Українi, що представляє собою значну географiчну концентрацiю в одному
регiонi (Примiтка 31).
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Банк надав кредити
двадцяти однiй групi клiєнтiв на загальну суму 8,357,684 тисячi гривень та
6,827,491 тисяча гривень, вiдповiдно, сума кожного з яких окремо
перевищувала 10% капiталу Банку.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний
ризик за кредитами клiєнтам становив 13,398,541 тисячу гривень та 15,350,383
тисячi гривень, вiдповiдно. Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв
максимальний кредитний ризик за умовними кредитними зобов’язаннями та
невикористаними кредитними лiнiями становив 1,784,395 тисяч гривень та
2,175,118 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтка 26). ?
Кредитна якiсть кредитiв клiєнтам, розкрита в Примiтцi 31.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний
ризик за кредитами клiєнтам, що зареєстрованi в Криму, Донецькiй та
Луганськiй областях, становив:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Кредити клiєнтам, що зареєстрованi в Донецькiй та Луганськiй областях
2,447,703 2,098,907
Кредити клiєнтам, що зареєстрованi в Криму 482,467 482,362
2,930,170 2,581,269
За вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих
клiєнтам, що зареєстрованi в Донецькiй та Луганськiй областях (2,447,703)
(2,014,986)
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих
клiєнтам, що зареєстрованi в Криму (482,467) (457,588)
Всього кредитiв клiєнтам, що зареєстрованi в Криму, Донецькiй та Луганськiй
областях - 108,695
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний
ризик за умовними кредитними зобов’язаннями та невикористаними
кредитними лiнiями, наданими Банком клiєнтам, що зареєстрованi в Криму та
клiєнтам, що зареєстрованi в Донецькiй та Луганськiй областях, становив 59
тисяч гривень, 4,870 тисяч гривень та 437 тисяч гривень, 11,975 тисяч гривень,
вiдповiдно.
У 2015 роцi Банк здiйснив продаж частини свого кредитного портфелю,
вартiсть до вирахування резерву якого становила 676,618 тисяч гривень, за
167,486 тисяч гривень. У результатi вiдбулося списання резервiв у сумi
509,132 тисячi гривень (Примiтка 5). У 2014 роцi Банк здiйснив продаж
факторинговим компанiям частини свого кредитного портфелю, вартiсть до
вирахування резерву якого становила 1,852,075 тисяч гривень, за 192,259
тисяч гривень. У результатi вiдбулося списання резервiв у сумi 1,659,816
тисяч гривень (Примiтка 5).
Станом на кiнець дня 31 грудня кредити клiєнтам включають заборгованiсть
за фiнансовою орендою, iнформацiя про яку представлена таким чином:
31 грудня 2015 року
Мiнiмальнi лiзинговi платежi Приведена вартiсть мiнiмальних лiзингових
платежiв
Заборгованiсть за фiнансовою орендою:
До 1 року 2,132 387
Вiд 1 до 5 рокiв 69,634 55,005
71,766 55,392
Незаробленi фiнансовi доходи за договорами фiнансової оренди (16,374) Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення за договорами фiнансової оренди
(6,461) (6,461)
Чистi iнвестицiї в фiнансову оренду 48,931 48,931
Поточна заборгованiсть за фiнансовою орендою 342
Непоточна заборгованiсть за фiнансовою орендою 48,589
Чистi iнвестицiї в фiнансову оренду 48,931
?
15. IНВЕСТИЦIЇ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ
Iнвестицiї, наявнi для продажу, представленi таким чином:

31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Борговi цiннi папери:
- Державнi 250,974 68,764
- Корпоративнi та банкiвськi 775 19,910
Борговi цiннi папери, наявнi для продажу 251,749 88,674
Дольовi цiннi папери - 2,340
За вирахуванням резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення - (1,605)
Дольовi цiннi папери, наявнi для продажу - 735
Всього боргових та дольових цiнних паперiв до вирахування резерву 251,749
91,014
За вирахуванням резерув на покриття збиткiв вiд знецiнення - (1,605)
Всього iнвестицiй, наявних для продажу 251,749 89,409
Iнформацiю про рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення розкрито у
Примiтцi 5.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу iнвестицiй,
наявних для продажу, включенi нарахованi проценти в сумi 7,685 тисяч
гривень та 4,887 тисяч гривень, вiдповiдно.
Кредитна якiсть iнвестицiй, наявних для продажу, розкрита у Примiтцi 31.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Банк не використовував
цiннi папери в якостi застави або для операцiй РЕПО.
16. IНВЕСТИЦIЇ, УТРИМУВАНI ДО ПОГАШЕННЯ
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iнвестицiї, утримуванi до
погашення, були представленi державними борговими цiнними паперами на
суму 3,008,265 тисяч гривень та 651,655 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу iнвестицiй,
утримуваних до погашення, включенi нарахованi проценти в сумi 8,282 тисячi
гривень та 1,570 тисяч гривень, вiдповiдно.
17. IНВЕСТИЦIЇ В ДОЧIРНI КОМПАНIЇ
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв балансова вартiсть
iнвестицiй в дочiрнi компанiї складала нуль гривень та 89,966 тисяч гривень,
вiдповiдно.
Дочiрнє пiдприємство ТОВ «ОТП Лiзинг» було створено 6 червня 2008 року.
В жовтнi 2015 року Банк здiйснив продаж дочiрнього пiдприємства ТОВ
«ОТП Лiзинг», в якому виступав єдиним засновником цього пiдприємства,
компанiї «ОТП Холдинг Лтд». На момент продажу та станом на кiнець дня 31
грудня 2014 внесок Банку до статутного капiталу ТОВ «ОТП Лiзинг» становив
45,495 тисяч гривень. Прибуток вiд продажу iнвестицiї склав 1,767 тисяч
гривень.
?

Дочiрнє пiдприємство ТОВ «ОТП Кредит» було створено 20 липня 2010 року.
Cтаном на кiнець дня 31 грудня 2014 рокiв внесок Банку до статутного
капiталу пiдприємства становив 115,800 тисяч гривень або 60%. У 2014 роцi
Банк в окремiй фiнансовiй звiтностi визнав збиток вiд знецiнення iнвестицiй в
ТОВ «ОТП Кредит» у сумi 71,329 тисяч гривень. Станом на кiнець дня 31
грудня 2015 року ТОВ «ОТП Кредит» було лiквiдовано. Результат лiквiдацiї
склав нуль гривень.
18. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Основнi засоби та нематерiальнi активи представленi таким чином:
Будiвлi
та iнша нерухо-мiсть Меблi та облад-нання Iншi необо-ротнi матерi-альнi
активи Транс-портнi засоби Незавер-шене
будiв-ництво Нематерi-альнi активи Всього
За первiсною вартiстю
31 грудня 2013 року 222,544 350,960 134,864 14,730 20,768 290,206 1,034,072
Надходження та внутрiшнi перемiщення 4,593 10,064 3,916 3,070 6,706 88,379
116,728
Вибуття (24,455) (36,336) (13,165) (2,988) (18,197) (155) (95,296)
Знецiнення (42,065) - - - - - (42,065)
31 грудня 2014 року 160,617 324,688 125,615 14,812 9,277 378,430 1,013,439
Надходження та внутрiшнi перемiщення 59 11,712 1,857 168 2,874 75,993
92,663
Вибуття (2,052) (31,966) (29,668) (3,813) (1,115) - (68,614)
Знецiнення (6,995) - - - - - (6,995)
31 грудня 2015 року 151,629 304,434 97,804 11,167 11,036 454,423 1,030,493
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2013 року 19,261 275,165 122,462 10,224 - 170,572 597,684
Нарахування за рiк 3,851 26,521 6,177 1,774 - 60,602 98,925
Списано при вибуттi (3,110) (29,626) (12,205) (2,523) - (31) (47,495)
31 грудня 2014 року 20,002 272,060 116,434 9,475 - 231,143 649,114
Нарахування за рiк 3,132 23,045 5,136 1,422 - 65,298 98,033
Списано при вибуттi (163) (30,913) (27,258) (3,022) - - (61,356)
31 грудня 2015 року 22,971 264,192 94,312 7,875 - 296,441 685,791
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2015 року 128,658 40,242 3,492 3,292 11,036 157,982 344,702
31 грудня 2014 року 140,615 52,628 9,181 5,337 9,277 147,287 364,325
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв у складi основних засобiв
та нематерiальних активiв вiдсутнi:
• основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження
щодо володiння, користування та розпорядження;
• основнi засоби та нематерiальнi активи, оформленi у заставу;

• основнi засоби, що тимчасово не використовуються (знаходяться на
консервацiї, реконструкцiї тощо);
• основнi засоби, вилученi з експлуатацiї на продаж;
• нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження прав власностi;
• збiльшення або зменшення основних засобiв та нематерiальних активiв
протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у
результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих
безпосередньо у капiталi.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв у складi основних засобiв
та нематерiальних активiв вiдображено повнiстю замортизованi основнi
засоби та нематерiальнi активи на суму 327,112 тисяч гривень та 355,525 тисяч
гривень, вiдповiдно.
19. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
Iнвестицiйна нерухомiсть представлена таким чином:
За собiвартiстю:
31 грудня 2013 року 17,789
Звернено стягнення на заставне майно 187,359
31 грудня 2014 року 205,148
Звернено стягнення на заставне майно 94,086
Рекласифiкавано з майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя
514
Вибуття (59,755)
Збитки вiд знецiнення (17,961)
31 грудня 2015 року 222,032
Накопичена амортизацiя:
31 грудня 2013 року 1,141
Нарахування за рiк 1,079
31 грудня 2014 року 2,220
Нарахування за рiк 4,771
Амортизацiя при вибуттi (1,989)
31 грудня 2015 року 5,002
Чиста балансова вартiсть:
31 грудня 2015 року 217,030
31 грудня 2014 року 202,928
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв справедлива вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi становила 296,838 тисяч гривень та 194,483 тисячi
гривень, вiдповiдно.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi була визначена незалежними
оцiнювачами на пiдставi ринкового порiвняльного пiдходу, який вiдображає

цiни угод з аналогiчними об'єктами нерухомостi, а також на пiдставi методу
дисконтованих грошових потокiв та капiталiзацiї доходу, що вiдповiдає
категорiї Рiвень 3 iєрархiї справедливої вартостi.
20. IНШI АКТИВИ
Iншi активи представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Iншi фiнансовi активи:
Нарахованi доходи 30,859 20,514
Дебiторська заборгованiсть та розрахунковi/транзитнi рахунки 24,456 35,750
Похiднi фiнансовi активи 1,622 545
Iншi 357 153
57,294 56,962
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (24,838) (31,832)
Всього iнших фiнансових активiв 32,456 25,130
Iншi нефiнансовi активи:
Витрати майбутнiх перiодiв 130,242 84,717
Майно, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя 53,924 61,039
Податки до вiдшкодування та передоплати за податками, крiм податку на
прибуток 12,479 17,440
Передоплати за основнi засоби та нематерiальнi активи 2,775 34,794
Дорогоцiннi метали 4,230 2,849
Iншi аванси та передоплати 5,056 6,837
208,706 207,676
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (25,229) (27,286)
Всього iнших нефiнансових активiв 183,477 180,390
Всього iнших активiв 215,933 205,520
Iнформацiя про рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення iнших активiв
за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, розкривається у
Примiтцi 5.
Уцiнка майна, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя, до чистої
реалiзацiйної вартостi за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв,
склала 6,020 тисяч гривень та 11,760 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв похiднi фiнансовi активи
включали справедливу вартiсть форвардних контрактiв у сумi 1,622 тисяч
гривень та нуль гривень, вiдповiдно, та угод своп у сумi нуль гривень та 545
тисяч гривень, вiдповiдно.
Кредитна якiсть iнших фiнансових активiв розкрита в Примiтцi 31.
21. КОШТИ БАНКIВ ТА IНШИХ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Кореспондентськi рахунки iнших банкiв 61,517 23,542
Кредити, отриманi вiд мiжнародних фiнансових установ 467 1,552,682
Кредити, отриманi вiд банкiв - 473,248
Всього коштiв банкiв та iнших фiнансових установ 61,984 2,049,472
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу коштiв банкiв та
iнших фiнансових установ включенi нарахованi проценти в сумi 1 тисяча
гривень та 2,047 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 рокiв загальна сума коштiв, отриманих
Банком вiд одного контрагента компанiї «ОТП Холдинг Лтд» (пов’язаної
сторони) становить 1,419,534 тисяч гривень (69.3%), що являє собою значну
концентрацiю (Примiтка 28).
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року вiдповiдна сума була залучена у
доларах США iз процентною ставкою 4.57% рiчних i термiном погашення у
березнi 2015 року
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року сума кредиту, що була отримана вiд
ОТР Bank Plc, була погашена в обумовлений термiн, за рахунок цього
Материнський банк здiйснив збiльшення акцiонерного капiталу шляхом
додаткової ємiсiї акцiй.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року Банком був залучений кредит вiд
ОТР Bank Plc. на суму 473,248 тисяч гривень, у доларах США пiд ставку
1.62% i термiном погашення у сiчнi 2015 року.
Банк має дотримуватися умов, якi зазначенi в угодах по вiдношенню до
кредитiв, отриманих вiд певних банкiв та iнших фiнансових установ. Цi умови
включають пiдтримання на певному рiвнi вiдповiдних коефiцiєнтiв:
адекватностi капiталу, максимальних рiвнiв ризикiв, операцiй iз пов’язаними
сторонами, аналiзу розривiв за строками погашення та iнших фiнансових
показникiв.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року Банк не дотримувався показника
адекватностi капiталу, показника максимального рiвня ризику на одного
контрагента та показника спiввiдношення операцiйних витрат та доходiв,
визначених у кредитнiй угодi з Європейським Банком Реконструкцiї та
Розвитку (надалi – «ЄБРР»). Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року ЄБРР
мав право вимоги дострокового погашення заборгованостi i, вiдповiдно,
заборгованiсть в розмiрi 132,470 тисяч гривень була вiдображена в звiтностi з
термiном погашення до 1 мiсяця (Примiтка 31).
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року заборгованiсть за кредитною
угодою з ЄБРР дорiвнює нулю гривень.
22. РАХУНКИ КЛIЄНТIВ
Рахунки клiєнтiв представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Поточнi рахунки та депозити до запитання 10,722,884 8,159,254
Строковi депозити 7,602,049 6,422,437
Всього рахункiв клiєнтiв 18,324,933 14,581,691
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу рахункiв клiєнтiв
включенi нарахованi проценти в сумi 112,513 тисяч гривень та 133,976 тисяч

гривень, вiдповiдно.
Аналiз рахункiв клiєнтiв за секторами економiки представлений наступним
чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Фiзичнi особи 8,832,541 7,745,711
Торгiвля 2,998,106 2,476,097
Виробництво 1,875,007 1,411,965
Фiнансовi послуги 1,670,134 1,260,770
Транспорт та послуги зв’язку 985,142 718,380
Будiвництво i нерухомiсть 722,360 354,293
Сiльське господарство, мисливство та лiсове господарство 413,727 194,814
Освiта i медичнi послуги 115,087 107,913
Адмiнiстративна та допомiжна дiяльнiсть 148,073 103,473
Готельний та ресторанний бiзнес 49,413 36,947
Соцiальнi послуги 2,148 6,410
Iншi 513,195 164,918
Всього рахункiв клiєнтiв 18,324,933 14,581,691
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв рахунки клiєнтiв у сумi
1,869,543 тисячi гривень (10.2%) та 1,494,856 тисяч гривень (10.3%) були
отриманi вiд семи клiєнтiв, що являє собою значну концентрацiю.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв рахунки клiєнтiв у сумi
923,440 тисяч гривень та 678,911 тисяч гривень, вiдповiдно, були використанi
в якостi забезпечення кредитiв клiєнтам, гарантiй, акредитивiв та iнших
операцiй, пов’язаних з умовними зобов’язаннями, а саме:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Гарантiї 527,287 46,974
Кредити клiєнтам 371,262 617,867
Зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними лiнiями 24,891 89
Акредитиви - 13,194
Авалi - 787
Всього рахункiв клiєнтiв, що були використанi в якостi забезпечення 923,440
678,911
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23. IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Iншi зобов’язання представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Iншi фiнансовi зобов’язання:
Платежi до сплати iншим контрагентам 21,332 20,192
Транзитнi та розрахунковi рахунки 14,941 56,548
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби 2,443 7,441
Похiднi фiнансовi зобов’язання 6,670 14
Iншi 1,253 3,020
Всього iнших фiнансових зобов’язань 46,639 87,215
Iншi нефiнансовi зобов’язання:
Резерв на покриття збиткiв вiд гарантiй та iнших зобов’язань 208,758 101,869
Резерв невикористаних вiдпусток та премiй 90,955 104,598
Зобов’язання за внесками до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 20,556
14,569
Податки до сплати, крiм податку на прибуток 4,764 4,745
Iншi 12,773 21,902
Всього iнших нефiнансових зобов’язань 337,806 247,683
Всього iнших зобов’язань 384,445 334,898
Iнформацiя про рух резервiв на покриття збиткiв вiд гарантiй та iнших
зобов’язань за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв,
розкривається у Примiтцi 5.

Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв похiднi фiнансовi
зобов’язання включали справедливу вартiсть угод своп у сумi 6,670 тисяч
гривень та 14 тисяч гривень, вiдповiдно.
24. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ
Валюта Термiн погашення Процентна ставка, % 31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
ОТП Холдинг ЛТД Долари США 2016 ЛIБОР+4.64 721,644 473,132
Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку Долари США 2015 ЛIБОР+1.40
- 1,027,087
ОТП Холдинг ЛТД Долари США 2018 ЛIБОР+8.00 - 803,484
Всього субординованого боргу 721,644 2,303,703
До балансової вартостi субординованого боргу включенi данi щодо сум
нарахованих вiдсоткiв та неамортизованого дисконту. Станом на кiнець дня 31
грудня 2015 року сума нарахованих вiдсоткiв та неамортизованого дисконту за
субординованим боргом становила 3,233 тисячi гривень та 1,609 тисяч
гривень, вiдповiдно. Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року сума
нарахованих вiдсоткiв та неамортизованого дисконту за субординованим
боргом становила 36,097 тисяч гривень та 18,834 тисячi гривень, вiдповiдно.
У випадку банкрутства або лiквiдацiї Банку погашення субординованого боргу
виконується пiсля виконання зобов’язань Банку перед всiма iншими
кредиторами.
?
Банк має дотримуватися умов, якi зазначенi в угодах по вiдношенню до
кредитiв, залучених вiд певних банкiв та фiнансових установ на умовах
субординованого боргу. Цi умови включають нормативи Нацiонального банку
України. Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року та 2014 року певнi
показники Банку не задовольняли встановленим значенням нормативiв, проте,
враховуючи Постанову НБУ №129 вiд 24 лютого 2015 року, Банк не
порушував зазначенi умови. Невиконання цих умов не призводить до вимоги
негайного погашення субординованого боргу.
25. АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ, АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ В ПРОЦЕСI
РЕЄСТРАЦIЇ, ЕМIСIЙНИЙ ДОХIД ТА IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Кiлькiсть простих акцiй в обiгу 499,238 231,475
Зареєстрований та сплачений акцiонерний капiтал 3,668,186 2,868,191
Акцiонерний капiтал в процесi реєстрацiї 2,517,837 799,996
Несплачений капiтал - (10,958)
Всього акцiонерного капiталу та акцiонерного капiталу в процесi реєстрацiї
6,186,023 3,657,229
Емiсiйний дохiд 405,075 14,376
Iнший додатковий капiтал 1,236,294 1,236,294
Всього акцiонерного капiталу, акцiонерного капiталу в процесi реєстрацiї,

емiсiйного доходу та iншого додаткового капiталу 7,827,392 4,907,899
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв зареєстрований та
сплачений акцiонерний капiтал був представлений 499,238 та 231,475
простими акцiями вiдповiдно номiнальною вартiстю 12,390.93 гривнi кожна.
Всi акцiї випущенi в бездокументарнiй формi i належать єдиному акцiонеру
Банку – OTP Bank Plc. – юридичнiй особi за законодавством Угорщини.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року Банк перебував у процесi державної
реєстрацiї збiльшення статутного капiталу шляхом додаткової емiсiї акцiй
iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткового внеску єдиного
акцiонера. Емiсiя здiйснена в обсязi 203,200 акцiї на загальну номiнальну
вартiсть 2,517,836,976.00 гривень (12,390.93 гривнi кожна акцiя). Оплата
додаткової емiсiї акцiй вiдбулася у повному розмiрi трьома траншами: 9
грудня 2015 року в сумi 1,145,652,996.87 гривень, 14 грудня 2015 року в сумi
181,985,588.91 гривень та 15 грудня 2015 року в сумi 1,190,198,390.22 гривень.
Збiльшення статутного капiталу у 2015 роцi вiдбулося за рахунок отриманих
коштiв вiд дострокового погашення Банком субординованого боргу,
залученого вiд ОТР Bank Plc у сумi 50,000 тисяч доларiв США, а також за
рахунок отриманих коштiв вiд дострокового погашення заборгованостi за
кредитами, залученими ТОВ «ОТП Лiзинг» вiд ОТР Bank Plc та
переуступленими Банку в розмiрi 57,611.77 тисяч доларiв США.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року Банком було оголошено про те, що
позачерговими загальними зборами акцiонерiв 12 грудня 2014 року було
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом додаткової
емiсiї акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткового внеску
єдиного акцiонера. Емiсiя оголошена на 64,563 акцiї на загальну номiнальну
вартiсть 799,995,613.59 гривень (12,390.93 гривнi кожна акцiя). Оплата
додаткової емiсiї акцiй вiдбулася у повному розмiрi 12 лютого 2015 року в
сумi 799,995,613.59 гривень, що станом на дату оплати дорiвнює гривневому
еквiваленту 31,873,424.75 доларiв США.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року акцiонерний капiтал включав
накопичений вплив гiперiнфляцiї до 2001 року в сумi 20,117 тисяч гривень.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року, за рiшенням Правлiння Банку, в
рамках приведення акцiонерного капiталу до установчих документiв вплив
гiперiнфляцiї було виключено з акцiонерного капiталу та включено до складу
накопиченого дефiциту.
Акцiї на пред’явника та привiлейованi акцiї Банком не випускались.
Акцiонери Банку мають право:
(i) брати участь в управлiннi справами Банку в порядку, визначеному в Статутi
Банку та внутрiшнiх положеннях Банку;
(ii) брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку
(дивiденди). Право отримувати частку прибутку (дивiденди) пропорцiйно
кiлькостi належних йому акцiй мають особi, яка є акцiонером на початок
строку виплати дивiдендiв;
(iii) отримувати повну та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Банку;
(iv) розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним
законодавством України;
(v) переважне право на придбання додатково випущених Банком акцiй в
кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера в акцiонерному капiталi Банку у
випадку приватного розмiщення акцiй Банку;
(vi) вносити пропозицiй щодо питань, включених до порядку денного
Загальних зборiв акцiонерiв Банку;
(vii) у разi лiквiдацiї Банку отримати частину вартостi його майна,

пропорцiйну належних йому акцiй.
Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу,
Банком не розмiщувались.
Прибуток Банку, який пiдлягає розподiлу, обмежений сумою його резервiв,
iнформацiя про якi розкривається у окремiй фiнансовiй звiтностi згiдно
нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в
банкiвських установах України. Резерви, якi не пiдлягають розподiлу,
представленi резервним фондом, який створюється вiдповiдно до вимог
чинного законодавства та нормативних актiв Нацiонального банку України
для покриття непередбачених збиткiв пiд невизначенi ризики пiд час
проведення банкiвських операцiй. Резервний фонд Банку створюється за
рiшенням акцiонеру в розмiрах, передбачених законодавством за умови, що
такi вiдрахування будуть становити не менше 5% чистого прибутку Банку.
Даний резерв був створений у вiдповiдностi до Статуту Банку, який
передбачає створення резерву для цих цiлей.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв емiсiйний дохiд у сумi
405,075 тисяч гривень та 14,376 тисяч гривень, вiдповiдно, представляє собою
перевищення сум отриманих внескiв над номiнальною вартiстю випущених
акцiй.
В 2015 та 2014 роках усi простi акцiї мають однакову юридичну силу та право
на один голос.
З метою виконання вимог Нацiонального банку України в 2009 роцi Банком
була отримана гарантiя, видана Материнським банком. Гарантiя була визнана
Банком у сумi 1,632,338 тисяч гривень на основi договору про надання
гарантiї вiд 23 грудня 2009 року, укладеного з OTP Bank Plc.
В 2010 роцi договiр на отримання гарантiї було скасовано, а OTP Bank Plc.
сплатив 155,255 тисяч доларiв США в якостi вiдшкодування, що станом на
кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв облiковується в складi iншого
додаткового капiталу в сумi 1,236,294 тисячi гривень.
Протягом 2015 та 2014 рокiв Банк не сплачував акцiонеру дивiденди.
?
26. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
У процесi своєї звичайної дiяльностi для задоволення потреб своїх клiєнтiв
Банк використовує фiнансовi iнструменти iз позабалансовими ризиками. Данi
iнструменти, включно з тими, якi несуть у собi кредитнi ризики рiзного
ступеня, не вiдображенi у окремому звiтi про фiнансовий стан.
Максимальна сума можливих кредитних збиткiв Банку у результатi
виникнення умовних зобов’язань i зобов’язань з надання кредитiв, у випадку
невиконання зобов’язань iншою стороною, коли зустрiчнi вимоги, застава або
забезпечення виявляються знецiненими, визначається контрактними сумами
цих iнструментiв.
Для позабалансових зобов’язань Банк використовує ту саму методику
кредитного контролю та управлiння ризиками, що й для балансових операцiй.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв номiнальнi або контрактнi
суми умовних зобов’язань були представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Умовнi та кредитнi контрактнi зобов’язання
Виданi гарантiї та аналогiчнi контрактнi зобов’язання: 1,222,484 1,243,440
Гарантiї випущенi 664,092 625,456
Iмпортнi акредитиви 548,638 615,082
Авалi 9,754 2,902

Зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними лiнiями: 4,972,411
4,293,762
Безумовно вiдкличнi кредитнi лiнiї 4,201,742 3,260,215
Безвiдкличнi невикористанi кредитнi лiнiї 770,669 1,033,547
6,194,895 5,537,202
За вирахуванням резерву пiд гарантiї та iншi зобов’язання (208,758) (101,869)
Всього умовних та кредитних контрактних зобов’язань 5,986,137 5,435,333
Iнформацiю про рух резервiв на покриття збиткiв пiд гарантiї та iншi
зобов’язання станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв розкрито у
Примiтцi 5.
Зобов’язання за договорами операцiйної оренди
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами операцiйної оренди, де
Банк виступає орендарем, станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв представленi
таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Не бiльше одного року 91,397 99,757
Бiльше одного року, але не бiльше п’яти рокiв 100,584 47,554
Всього зобов’язань за договорами операцiйної оренди 191,981 147,311
Судовi розгляди
Позови до Банку пов’язанi зi спробами визнання недiйсними кредитних,
iпотечних договорiв та договорiв поруки. Керiвництво Банку вважає, що у
результатi розгляду судових справ Банк не зазнає iстотних збиткiв, у зв’язку з
чим додаткове забезпечення стосовно означених судових справ у цiй окремiй
фiнансовiй звiтностi не визнавалося.
?
Iншi контрактнi зобов’язання
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року загальна сума контрактних
зобов’язань Банку, пов’язаних iз придбанням основних засобiв, становила 103
тисячi гривень, у тому числi: за iнше обладнання ? 72 тисячi гривень, з
будiвництва та реконструкцiї примiщень ? 31 тисяча гривень. Контрактнi
зобов’язання за нематерiальними активами та iншим програмним
забезпеченням складали 54 тисячi гривень, 17,341 тисячу угорських форинтiв
та 32 тисячi євро.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року загальна сума контрактних
зобов’язань Банку, пов’язаних iз придбанням основних засобiв, становила 614
тисяч гривень, у тому числi: з будiвництва та реконструкцiї примiщень ? 573
тисячi гривень, iнше обладнання ? 41 тисяча гривень. Контрактнi зобов’язання
за нематерiальними активами та iншим програмним забезпеченням складали
634 тисячi гривень, 58,880 тисяч угорських форинтiв та 147 тисяч євро.
Оподаткування
З 1 сiчня 2015 року в Українi частково впроваджено податкову реформу.
Зокрема, суттєво змiненi правила визначення об’єкту оподаткування з податку
на прибуток, термiни та порядок складання податкової звiтностi. Згiдно вимог
Податкового кодексу об’єкт оподаткування визначається на пiдставi прибутку
до оподаткування (пiсля проведення певних коригувань), визначеного у

фiнансовiй звiтностi платника податку, яка подається до податкових органiв
разом iз податковою звiтнiстю. Однак, Податковим кодексом не врегульовано
достатньо широкий перелiк операцiй, якi виникають у зв’язку з вiдображенням
у податковому облiку перехiдних балансiв, що враховуються у окремiй
фiнансовiй звiтностi Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року. Така
невизначенiсть може стосуватись оцiнки та вiдображення в облiку фiнансових
iнструментiв, резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення, а також
вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам та операцiй з акцiонерами, що
в свою чергу може призвести до додаткових податкових зобов’язань, штрафiв
та пенi у разi, якщо податковi органи поставлять пiд сумнiв певнi тлумачення,
заснованi на оцiнцi керiвництва Банку. Керiвництво Банку, ґрунтуючись на
своєму трактуваннi податкового законодавства, вважає, що всi чиннi податки
були нарахованi.
27. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ
Формат звiтностi за сегментами базується на внутрiшнiй управлiнськiй
звiтностi, яка вiдображає розподiл бiзнесу Банку за сегментами вiдповiдно до
здiйснюваних обов’язкiв. Сегменти бiзнесу представленi як незалежнi бiзнеспiдроздiли, якi генерують доходи, несуть витрати, та операцiйнi результати
яких регулярно контролюються керiвництвом Банку.
Сегмент корпоративного бiзнесу
Корпоративний бiзнес включає великi корпорацiї, пiдприємства та установи
державного сектору, мiнiстерства, органи мiсцевого самоврядування,
мультинацiональнi корпорацiї, компанiї середнього розмiру (рiчний оборот
яких перевищує 50 млн. грн.), а також компанiї фiнансового сектору:
брокерськi, страховi та лiзинговi компанiї, кредитнi спiлки, пенсiйнi фонди.
?
Сегмент середнього та малого бiзнесу
Сегмент середнього та малого бiзнесу охоплює компанiї середнього розмiру (з
рiчним оборотом менше 50 млн. грн.), включаючи фiзичних осiб, що
займаються комерцiйною дiяльнiстю, та приватних пiдприємцiв.
Сегмент роздрiбного бiзнесу
Сегмент роздрiбного бiзнесу охоплює приватних клiєнтiв, включаючи тих, що
користуються послугами приватного банкiнгу, а також спiвробiтникiв Банку.
Сегмент казначейських операцiй
Сегмент казначейства включає вiдносини з мiжнародними фiнансовими
установами, казначейськi операцiї та операцiї iнвестицiйного банкiнгу,
торгiвлю iноземною валютою та курсовi рiзницi, та операцiї з цiнними
паперами.
Iншi операцiї
Iншi операцiї охоплюють все iнше, що не вiдноситься до сегментiв бiзнесу.
Методи
Методика розрахунку прибутковостi операцiйних сегментiв базується на
методологiї трансфертного цiноутворення. Доходи та операцiйнi витрати
розраховуються на рiвнi кожної окремої угоди/рахунку клiєнта, в той час як
накладнi адмiнiстративнi витрати облiковуються у розрiзi центрiв витрат та
розподiляються на сегменти на пропорцiйнiй основi, згiдно iснуючої методики
розподiлу. Базою для розподiлу накладних адмiнiстративних витрат є:
кiлькiсть спiвробiтникiв, кiлькiсть квадратних метрiв займаної площi,
кiлькiсть клiєнтiв, угод/рахункiв, а також фiксованi вiдсотки, встановленi
згiдно експертної оцiнки. Одним з основних принципiв методики є те, що
загальний управлiнський результат повинен збiгатися iз загальним фiнансовим
результатом Банку.
Одним з основних критерiїв оцiнки прибутковостi сегментiв є прибуток до

оподаткування, який в складi управлiнських звiтiв контролюється
керiвництвом Банку на щомiсячнiй основi.
Iнформацiя про географiчнi зони
Iнформацiя за географiчними сегментами за 2015 та 2014 роки не складається,
оскiльки за весь час свого iснування Банк здiйснював свою дiяльнiсть
виключно на територiї України.
Iнформацiя про основних клiєнтiв
Банк не має значних концентрацiй доходiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв.
?
Iнформацiя про прибутки/(збитки), активи та зобов’язання операцiйних
сегментiв
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
Корпора-тивний бiзнес Середнiй
та малий бiзнес Роздрiбний
бiзнес Казна-чейство Iншi Всього
Процентнi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1,421,906 131,378 1,129,897 439,498 3,122,679
Процентнi витрати вiд зовнiшнiх клiєнтiв (607,415) (34,338) (570,153)
(209,154) - (1,421,060)
Мiжсегментна процентна маржа по активах (1,462,636) (114,233) (702,628)
(424,142) - (2,703,639)
Мiжсегментна процентна маржа по зобов’язаннях 1,095,723 239,944 894,935
208,141 - 2,438,743
Маржинальнi доходи по активах (40,730) 17,145 427,269 15,356 - 419,040
Маржинальнi доходи по зобов’язаннях 488,308 205,606 324,782 (1,013) 1,017,683
Трансформацiйний результат - - - 264,896 - 264,896
Маржинальний дохiд 447,578 222,751 752,051 279,239 - 1,701,619
Чистий комiсiйний дохiд 291,238 113,773 289,411 268 (96,648) 598,042
Торговельний результат - - - (1,837,664) - (1,837,664)
Iншi доходи - - - - 40,109 40,109
ВАЛОВИЙ ДОХIД/(ВИТРАТИ) 738,816 336,524 1,041,462 (1,558,157) (56,539)
502,106
Формування резерву та ефект первiсного визнання активiв, за якими
нараховуються вiдсотки (1,076,414) (423,986) (500,478) - (279,440) (2,280,318)
ВАЛОВI (ВИТРАТИ)/ДОХОДИ ПIСЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ (337,598)
(87,462) 540,984 (1,558,157) (335,979) (1,778,212)
ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (161,450) (147,077) (610,126) (12,028) (229,456)
(1,160,137)
ЗБИТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ (499,048) (234,539) (69,142) (1,570,185)
(565,435) (2,938,349)
Вiдшкодування податку на прибуток - - - - 90,634 90,634
ЧИСТИЙ ЗБИТОК (499,048) (234,539) (69,142) (1,570,185) (474,801)

(2,847,715)
Надходження основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної
нерухомостi - - - - 187,263 187,263
Знос та амортизацiя - - - - (102,804) (102,804)
Збиток вiд знецiнення основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi - - - (24,956) (24,956)
АКТИВИ 9,099,542 597,888 3,701,074 5,338,940 2,417,021 21,154,465
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 7,733,097 2,156,471 8,632,058 783,749 202,850 19,508,225
?
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року
Корпора-тивний бiзнес Середнiй
та малий бiзнес Роздрiбний
бiзнес Казна-чейство Iншi Всього
Процентнi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1,355,116 182,020 1,614,458 217,414 3,369,008
Процентнi витрати вiд зовнiшнiх клiєнтiв (211,780) (20,101) (518,750)
(341,741) - (1,092,372)
Мiжсегментна процентна маржа по активах (1,002,805) (132,087) (782,190)
(220,314) - (2,137,396)
Мiжсегментна процентна маржа по зобов’язаннях 483,047 138,329 748,156
397,562 - 1,767,094
Маржинальнi доходи по активах 352,311 49,933 832,268 (2,900) - 1,231,612
Маржинальнi доходи по зобов’язаннях 271,267 118,228 229,406 55,821 674,722
Трансформацiйний результат - - - 370,302 - 370,302
Маржинальний дохiд 623,578 168,161 1,061,674 423,223 - 2,276,636
Чистий комiсiйний дохiд 219,572 77,040 297,223 246 (87,983) 506,098
Торговельний результат - - - (1,114,222) - (1,114,222)
Збиток вiд знецiнення iнвестицiй в дочiрнi компанiї - - - - (71,329) (71,329)
Iншi доходи - - - - 20,241 20,241
ВАЛОВИЙ ДОХIД/(ВИТРАТИ) 843,150 245,201 1,358,897 (690,753) (139,071)
1,617,424
Формування резерву (1,805,229) (640,937) (1,656,177) (11,668) (26,469)
(4,140,480)
ВАЛОВI ВИТРАТИ ПIСЛЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ (962,079) (395,736)
(297,280) (702,421) (165,540) (2,523,056)
ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ (132,676) (155,032) (674,356) (14,236) (395,572)
(1,371,872)
ЗБИТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ (1,094,755) (550,768) (971,636) (716,657)
(561,112) (3,894,928)
Вiдшкодування податку на прибуток - - - - 478,566 478,566

ЧИСТИЙ ЗБИТОК (1,094,755) (550,768) (971,636) (716,657) (82,546)
(3,416,362)
Надходження основних засобiв, нематерiаль-них активiв та iнвести-цiйної
нерухомостi - - - - 304,087 304,087
Знос та амортизацiя - - - - (100,004) (100,004)
Збиток вiд знецiнення основних засобiв - - - - (42,065) (42,065)
АКТИВИ 9,053,397 832,754 4,387,228 2,541,809 4,029,021 20,844,209
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 5,446,388 1,068,231 7,328,902 4,315,031 1,111,212 19,269,764
?
28. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива
увага надається змiсту вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Банк мав такi залишки за операцiями з пов’язаними сторонами станом на
кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю згiдно
зi статтями окремої фiнансової звiтностi Залишки за операцiями з пов’язаними
сторонами Всього за категорiєю згiдно зi статтями окремої фiнансової
звiтностi
Кошти в банках 71,570 2,079,701 81,997 1,812,414
- материнська компанiя 2,048 3,571
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив 69,522
78,426
Кредити клiєнтам, до вирахування резерву 1,632 25,744,299 1,276 23,324,926
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив 231 - провiдний управлiнський персонал 1,401 1,276
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв клiєнтам (222) (12,345,758)
(16) (7,974,543)
- провiдний управлiнський персонал (222) (16)
Iнвестицiї, наявнi для продажу - 251,749 375 89,409
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив - 375
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї - - 89,966 89,966
- дочiрнi компанiї - 89,966
Iншi активи - 215,933 20,485 205,520
- материнська компанiя - 20,472
- дочiрнi компанiї - 8
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив - 5
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ - 61,984 1,892,782 2,049,472
- материнська компанiя - 473,248
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив - 1,419,534
?
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю згiдно
зi статтями окремої фiнансової звiтностi Залишки за операцiями з пов’язаними
сторонами Всього за категорiєю згiдно зi статтями окремої фiнансової
звiтностi
Рахунки клiєнтiв 534,549 18,324,933 509,215 14,581,691
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив 505,886
35,255
- дочiрнi компанiї - 447,571
- провiдний управлiнський персонал 28,663 26,389
Iншi зобов’язання 25,699 384,445 41,267 334,898
- материнська компанiя 3,383 3,500
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив - 12,091
- дочiрнi компанiї - 501
- провiдний управлiнський персонал 22,316 25,175
Субординований борг 721,644 721,644 1,276,616 2,303,703
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив 721,644
1,276,616
Безвiдкличнi зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними
лiнiями 782 770,669 317 1,033,547
- провiдний управлiнський персонал 12 317
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив 770 До складу окремого звiту про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи за
роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, включенi такi суми, якi
виникли за операцiями з пов’язаними сторонами:
Рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня 2014 року
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю згiдно зi статтями
окремої фiнансової звiтностi Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за
категорiєю згiдно зi статтями окремої фiнансової звiтностi
Процентнi доходи 1,265 3,122,679 899 3,369,008
- материнська компанiя - 4
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив 1,050 743
- дочiрнi компанiї - - провiдний управлiнський персонал 215 152
Процентнi витрати (216,328) (1,421,060) (345,402) (1,092,372)
- материнська компанiя (13,210) (19,753)
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив (201,297)
(308,078)
- дочiрнi компанiї - (15,104)
- провiдний управлiнський персонал (1,821) (2,467)
Рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня 2014 року
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю згiдно зi статтями

окремої фiнансової звiтностi Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за
категорiєю згiдно зi статтями окремої фiнансової звiтностi
Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими
нараховуються проценти (216) (2,031,335) (231) (4,046,440)
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив - (223)
- провiдний управлiнський персонал (216) (8)
Комiсiйнi доходи 764 808,121 2,870 684,869
- материнська компанiя 30 13
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив 734 2,586
- дочiрнi компанiї - 271
Комiсiйнi витрати (108,517) (210,079) (96,711) (178,771)
- материнська компанiя (108,500) (96,693)
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив (17) (18)
Чистий (збиток)/дохiд вiд операцiй з iноземною валютою та банкiвськими
металами (1,268,080) (1,687,245) (3,762,227) (930,299)
- материнська компанiя 150,193 (321,263)
- дочiрнi компанiї (69,297) (63,278)
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив (1,348,976)
(3,377,686)
Збиток вiд знецiнення iнвестицiй в дочiрнi компанiї - - (71,329) (71,329)
- дочiрнi компанiї - Операцiйнi витрати (78,185) (1,160,137) (72,551) (1,371,872)
- материнська компанiя (15,044) (5,824)
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив - (12,142)
- дочiрнi компанiї - (5,252)
- провiдний управлiнський персонал (63,141) (49,333)
Iншi доходи 3,234 40,109 744 20,241
- пiдприємства зi спiльним контролем або на якi є суттєвий вплив 3,234 614
- дочiрнi компанiї - 130
В жовтнi 2015 року Банк здiйснив продаж дочiрнього пiдприємства ТОВ
«ОТП Лiзинг», в якому виступав єдиним засновником, компанiї «ОТП
Холдинг Лтд» за 47,262 тисячi гривень. На момент продажу та станом на
кiнець дня 31 грудня 2014 внесок Банку до статутного капiталу ТОВ «ОТП
Лiзинг» становив 45,495 тисяч гривень. Прибуток вiд продажу iнвестицiї склав
1,767 тисяч гривень.
У 2014 роцi Банк здiйснив продаж частини свого кредитного портфелю,
вартiсть до вирахування резерву якого становила 963,413 тисяч гривень,
пов’язанiй сторонi, ТОВ «ОТП Факторинг Україна», за 65,642 тисячi гривень.
У результатi вiдбулося списання резервiв у сумi 897,771 тисяча гривень.
Протягом 2015 та 2014 рокiв, винагорода провiдному управлiнському
персоналу включала наступнi виплати:
Рiк, який закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, який закiнчився
31 грудня 2014 року
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю згiдно зi статтями
окремої фiнансової звiтностi Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за
категорiєю згiдно зi статтями окремої фiнансової звiтностi

Провiдний управлiнський персонал (63,141) (460,510) (49,333) (560,934)
- короткостроковi виплати працiвникам (63,141) (49,333)
Протягом 2015 та 2014 рокiв, всi без виключення штатнi працiвники мали
право отримати кредит за однаковою вiдсотковою ставкою, яка
затверджувалась Комiтетом з управлiння активами та пасивами для кожного
кредитного продукту. Договори кредитування таких осiб не передбачали
бiльш сприятливих умов, нiж загальнi умови проведення банкiвських
операцiй, встановленi внутрiшньобанкiвськими положеннями. Здiйснюючи
операцiї з iншими пов’язаними сторонами, фiнансовi iнструменти при
початковому визнаннi облiковуються за справедливою вартiстю, з
використанням професiйного судження.
29. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
МСФЗ визначає справедливу вартiсть як цiну, яка була б отримана вiд
продажу активу або виплачена пiд час передачi зобов’язання у звичайеiй
операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань Банку, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю на постiйнiй основi
Деякi фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання Банку оцiнюються за
справедливою вартiстю на кiнець звiтного перiоду. У нижченаведенiй таблицi
подається iнформацiя про способи визначення справедливої вартостi цих
фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань (зокрема, методика(и) оцiнки та
використанi вхiднi данi):
Фiнансовi активи/ фiнансовi зобов’язання Справедлива вартiсть станом на
кiнець дня Iєрархiя справедливої вартостi Методика(и) оцiнки та
ключовi вхiднi данi
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
1) Похiднi фiнансовi активи 1,622 545 Рiвень 2
Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi форвардних курсiв
обмiну валют (iз форвардних курсiв обмiну валют, якi пiддаються
спостереженню на кiнець звiтного перiоду) та форвардних ставок за
договорами, дисконтованих за ставкою, яка вiдображає кредитний ризик вiд
рiзних контрагентiв.
2) Iнвестицiї, наявнi для продажу - 66,161 Рiвень 1 Котируванi цiни пропозицiї
на активному ринку.
3) Iнвестицiї, наявнi для продажу 251,749 23,248 Рiвень 2 Дисконтованi потоки
грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої
усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою
спостереження на ринку, i оцiнки використовують одну або декiлька
визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на
ринках, якi не вважаються активними.
4) Похiднi фiнансовi зобов’язання 6,670 14 Рiвень 2 Дисконтованi потоки
грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi форвардних курсiв
обмiну валют (iз форвардних курсiв обмiну валют, якi пiддаються
спостереженню на кiнець звiтного перiоду) та форвардних ставок за
договорами, дисконтованих за ставкою, яка вiдображає кредитний ризик вiд

рiзних контрагентiв.
Перемiщення цiнних паперiв мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
вiдбувається у разi змiни методiв оцiнки цiнних паперiв. Перемiщення з
першого рiвня вiдбувається, якщо станом на звiтну дату вiдсутнє ринкове
котирування, яке було наявне станом на попередню звiтну дату. При цьому,
якщо для оцiнки станом на звiтну дату використовується аналiз приведених
грошових потокiв на основi ринкових даних, якi пiддаються спостереженню,
то такi цiннi папери вiдносяться до другого рiвня iєрархiї справедливої
вартостi. Якщо використовується iнформацiя, яка вiдрiзняється вiд ринкових
даних, якi пiддаються спостереженню, то такi цiннi папери вiдносяться до
третього рiвня iєрархiї справедливої вартостi. Перемiщення з другого та
третього рiвнiв до першого вiдбувається у разi, якщо станом на звiтну дату
наявне ринкове котирування за цiнними паперами, за якими воно було
вiдсутнє станом на попередню звiтну дату.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 рокiв переведень мiж рiвнями iєрархiї
справедливої вартостi не вiдбувалося.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 рокiв цiннi папери у сумi 2,603 тисяч
гривень, були переведенi з першого у другий рiвень iєрархiї справедливої
вартостi внаслiдок вiдсутностi ринкових котирувань, якi були наявнi станом на
кiнець дня 31 грудня 2013 року. ?
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi не
оцiнюються за справедливою вартiстю на постiйнiй основi (але розкриття
iнформацiї про справедливу вартiсть є обов’язковим)
За виключенням викладеного у таблицi нижче, на думку керiвництва,
балансова вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, визнана в
окремiй фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива
вартiсть
Кредити клiєнтам 13,398,541 12,941,645 15,350,383 15,244,743
Рахунки клiєнтiв 18,324,933 18,336,577 14,581,691 14,589,588
Справедливу вартiсть кредитiв фiзичним особам в iноземнiй валютi
неможливо визначити достовiрно, оскiльки через регулятивнi обмеження
Нацiонального банку України ринок цих фiнансових iнструментiв протягом
2015 та 2014 рокiв був вiдсутнiй, i немає можливостi отримати достатню
ринкову iнформацiю або застосувати будь-яку iншу методику оцiнки таких
iнструментiв. Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв балансова
вартiсть таких кредитiв складала 514,535 тисяч гривень та 471,675 тисяч
гривень, вiдповiдно.
31 грудня 2015 року
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Кредити клiєнтам - - 12,427,110 12,427,110
Рахунки клiєнтiв - - 18,336,577 18,336,577
31 грудня 2014 року
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Кредити клiєнтам - - 14,773,068 14,773,068
Рахунки клiєнтiв - - 14,589,588 14,589,588
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, включена
до Рiвня 3, визначалась у вiдповiдностi до загальноприйнятих моделей

цiноутворення на основi аналiзу дисконтованих потокiв грошових коштiв,
причому до найсуттєвiших вхiдних даних належала ставка дисконтування, яка
вiдображає кредитний ризик контрагентiв.
30. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Мета Банку в управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi:
1) дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком
України;
2) спроможностi Банку стабiльно функцiонувати та розвиватись вiдповiдно до
затверджених стратегiчних планiв;
3) покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi бере на себе Банк
в процесi дiяльностi;
4) утримання достатньої капiтальної бази на рiвнi, необхiдному для
забезпечення коефiцiєнту достатностi капiталу у розмiрi не менше нiж 8%
згiдно з Базельською Угодою.
Полiтика Банку з управлiння капiталом полягає у визначеннi ефективного
рiвня капiталу, максимально збiльшуючи довгострокову цiннiсть для
акцiонеру, а саме, встановлення цiлей та директив з управлiння капiталом
Банку так, щоб оптимiзувати вимогу акцiонеру щодо прибутку вiд його
iнвестицiй з урахування наступних обмежень:
• дотримання вимог до капiталу, якi встановленi наглядовими органами;
• вiдповiдностi рiвня капiталу вимогам iнвесторiв та рейтингових агентств з
метою забезпечення доступу Банку до фiнансування на мiжнародних та
внутрiшнiх ринках капiталу.
?
Банк з метою визначення реального розмiру капiталу з урахуванням ризикiв у
своїй дiяльностi постiйно оцiнює якiсть своїх активiв i позабалансових
зобов’язань, здiйснює вiдповiднi коригування їх вартостi шляхом формування
резервiв для покриття очiкуваних (можливих) збиткiв за зобов’язаннями
контрагентiв.
Кiлькiсна оцiнка капiталу доповнюється якiсним, всебiчним обговоренням.
Результати пiдсумовуються у виглядi цiлей щодо необхiдного рiвня капiталу,
включаючи стратегiчнi напрямки щодо того, як пiдтримувати достатнiй рiвень
капiталу.
Структура капiталу Банку складається з боргових iнструментiв, до яких
входить субординований борг, iнформацiя про який розкривається у Примiтцi
24, та капiталу, який представлений акцiонерним капiталом, акцiонерним
капiталом в процесi реєстрацiї, резервами, накопиченим дефiцитом, iншим
додатковим капiталом, iнформацiя про якi розкривається у окремому звiтi про
змiни у капiталi.
У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз регулятивних капiтальних
ресурсiв Банку для цiлей визначення адекватностi капiталу згiдно з
принципами, якi застосовуються Базельським комiтетом:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Рух капiталу 1 рiвня:
Станом на початок року 1,574,445 4,179,152
Акцiонерний капiтал 2,528,794 768,921
Емiсiйний дохiд 390,699 306
Розкритi резерви (2,847,698) (3,373,934)
Станом на кiнець року 1,646,240 1,574,445

31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Склад регулятивного капiталу:
Капiтал 1 рiвня:
Акцiонерний капiтал 3,668,186 2,868,191
Акцiонерний капiтал в процесi реєстрацiї 2,517,837 789,038
Емiсiйний дохiд 405,075 14,376
Iнший додатковий капiтал 1,236,294 1,236,294
Розкритi резерви (6,181,152) (3,333,454)
Всього квалiфiкованого капiталу 1 рiвня 1,646,240 1,574,445
Капiтал 2 рiвня:
Субординований строковий борг (обмежений 50% капiталу 1 рiвня) - 567,668
Всього квалiфiкованого капiталу 2 рiвня (обмежений 100% капiталу 1 рiвня) 567,668
За вирахуванням: iнвестицiй у дочiрнi компанiї - (89,966)
Всього регулятивного капiталу 1,646,240 2,052,147
Коефiцiєнти достатностi капiталу:
Капiтал 1 рiвня 9.1% 8.9%
Всього капiталу 9.1% 11.6%
Кiлькiснi показники, встановленi Базельським комiтетом для забезпечення
адекватностi капiталу, вимагають вiд Банку пiдтримувати мiнiмальнi суми та
спiввiдношення загального капiталу (8%) та капiталу 1 рiвня (4%) до суми
зважених на ризик активiв.?
31. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у банкiвськiй дiяльностi та
операцiях Банку. Основнi ризики, властивi операцiям Банку, включають:
• кредитний ризик;
• ризик лiквiдностi;
• ринковий ризик.
Банк визнає, що важливо мати дiєвi та ефективнi процеси управлiння ризиком.
З цiєю метою Банком встановлено основнi принципи управлiння ризиками, що
мають в майбутньому захистити Банк вiд суттєвих ризикiв, а також дозволити
йому при цьому досягнути запланованих показникiв.
Кредитний ризик
Кредитним ризиком є ризик того, що одна сторона фiнансового iнструменту
може зазнати збиток в результатi неспроможностi iншої сторони здiйснити
платiж (або здiйснити його невчасно) по своїм зобов’язанням вiдповiдно до
умов контракту. Управлiння та монiторинг кредитних ризикiв здiйснюються
Директоратом з Управлiння ризиками, Кредитними комiтетами та iншими
комiтетами, якi створенi в Банку i дiють на колегiальнiй основi, Правлiнням
Банку в межах їх повноважень.
Перед поданням заявки на розгляд Кредитного комiтету усi рекомендацiї
стосовно кредитних процесiв (визначення кредитних лiмiтiв щодо
позичальника або змiни умов кредитних угод i т.п.) розглядаються та
затверджуються вiдповiдним вiддiлом в структурi Управлiння з контролю за

кредитними ризиками. Щоденне управлiння ризиками здiйснюється
вiдповiдним вiддiлом в структурi Управлiнням з монiторингу та
адмiнiстрування кредитiв.
Банк структурує рiвнi кредитного ризику, який вiн приймає на себе,
встановлюючи обмеження на суму допустимого ризику по вiдношенню до
позичальникiв Банку, його продуктiв та iнших напрямкiв. Обмеження на
структуру кредитного портфеля встановлюються вiдповiдним вiддiлом в
структурi Управлiння iнтегрованого керування ризиками та затверджуються
Комiтетом з управлiння активами та пасивами Банку. Порiвняння фактичних
сум можливих втрат iз встановленими обмеженнями вiдбувається на щоденнiй
основi.
Для бiльшостi кредитiв, згiдно внутрiшнiх нормативних документiв, Банк
отримує заставу, корпоративнi та персональнi гарантiї, проте значну частину
являють собою кредити фiзичним особам, де не завжди iснує можливiсть
отримати такi гарантiї та забезпечення. Такi ризики постiйно контролюються i
їх огляд проводиться щорiчно або частiше.
Кредитний ризик за позабалансовими фiнансовими iнструментами
визначається як ймовiрнiсть отримання збиткiв через неспроможнiсть
протилежної сторони дотриматися умов угоди. Стосовно кредитного ризику iз
зобов’язань щодо продовження кредиту Банк може потенцiйно зазнати збиткiв
на суму, яка дорiвнює загальнiй сумi невикористаних зобов’язань. Проте,
можлива сума збиткiв є меншою, нiж загальна сума невикористаних
зобов’язань, оскiльки бiльшiсть зобов’язань щодо продовження кредиту
залежать вiд дотримання клiєнтами певних кредитних нормативiв. Банк
застосовує аналогiчну кредитну полiтику по вiдношенню до позабалансових
зобов’язань, що i до балансових фiнансових iнструментiв, тобто полiтику iз
використанням лiмiтiв для мiнiмiзацiї ризику та поточного монiторингу.
Банк вiдстежує строки до погашення позабалансових зобов’язань, оскiльки
довгостроковi зобов’язання зазвичай мають вищий ступiнь кредитного ризику,
нiж короткостроковi зобов’язання.
Максимальний розмiр кредитного ризику
У нижченаведенiй таблицi представлений максимальний розмiр кредитного
ризику за фiнансовими активами та умовними зобов’язаннями. Для
фiнансових активiв максимальний розмiр кредитного ризику дорiвнює
балансовiй вартостi цих активiв без урахування забезпечення. Для фiнансових
гарантiй та iнших умовних зобов’язань максимальний розмiр кредитного
ризику являє собою максимальну суму, яку Банк мав би сплатити при настаннi
необхiдностi платежу за гарантiєю або у випадку виникнення зобов’язань у
зв’язку з потребою погасити кредит.
Максимальний розмiр кредитного ризику Забезпечення Чиста сума
кредитного ризику
31 грудня 2015 року
Кошти в банках 2,079,701 - 2,079,701
Кредити клiєнтам 13,398,541 7,865,890 5,532,651
Iнвестицiї, наявнi для продажу 251,749 - 251,749
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 3,008,265 - 3,008,265
Iншi фiнансовi активи 32,456 - 32,456
Виданi гарантiї та аналогiчнi контрактнi зобов’язання та безвiдкличнi
невикористанi кредитнi лiнiї 1,784,395 1,280,068 504,327
Максимальний розмiр кредитного ризику Забезпечення Чиста сума
кредитного ризику
31 грудня 2014 року

Кошти в банках 1,812,414 172,119 1,640,295
Кредити клiєнтам 15,350,383 8,411,675 6,938,708
Iнвестицiї, наявнi для продажу 89,409 - 89,409
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 651,655 - 651,655
Iншi фiнансовi активи 25,130 - 25,130
Виданi гарантiї та аналогiчнi контрактнi зобов’язання та безвiдкличнi
невикористанi кредитнi лiнiї 2,175,118 1,318,155 856,963
Банкiвськiй галузi загалом властивий кредитний ризик через належнi їй
фiнансовi активи та умовнi зобов’язання. Кредитний ризик Банку
сконцентрований в Українi. Монiторинг даного ризику здiйснюється на
постiйнiй основi з тим, щоб не порушувались кредитнi лiмiти та рекомендацiї
щодо кредитоспроможностi, встановленi полiтикою управлiння ризиками
Банку.
Затверджено до випуску та
підписано
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

3041105

2879316

Процентні витрати, що сплачені

-1424261

-1105983

Комісійні доходи, що отримані

808121

672645

Комісійні витрати, що сплачені

-210079

-193103

0

0

-148107

-162433

Результат операцій з іноземною валютою

22627

114342

Інші отримані операційні доходи

23394

20241

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-362401

-434376

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-686996

-774720

0

-156197

1063403

859732

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

648777

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

2398

2969274

2025178

0

-3375

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-11776

-40560

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

37975

26095

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

448595

1363737

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

52142

-94213

-44556

4413258

4889568

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

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

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

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

9, 17

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

9, 17

-11459297

-24396455

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

11256113

25354427

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

-62775166

-86660259

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

10

60423000

86010000

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

92062

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

-28191

-70315

14, 17

12014

47800

14

-75993

-77781

14, 17

0

0

0

0

-2555458

207417

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

26

3708531

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

-3972425

0

Отримання інших залучених коштів

21

1368448

2031130

Повернення інших залучених коштів

21

-3896199

-6415944

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

-2791645

-4384814

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

655951

831497

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-277894

1543668

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

3369458

1825790

3091564

3369458

У нижченаведенiй таблицi представлена iнформацiя про балансову вартiсть не
прострочених i не знецiнених активiв, активiв, якi були визначенi як знецiненi
на iндивiдуальнiй та на портфельнiй основi, а також строк виникнення
прострочки, якi були простроченi, але не знецiненi:
Фiнансовi активи простроченi, але якi не були знецiненi Фiнансовi активи, якi
були знецiненi на iндивi-дуальнiй основi Резерв на покриття збитку вiд
знецiнення, розрахова-ний на iндивi-дуальнiй основi Фiнансовi активи, якi
були знецiненi на портфельнiй
основi Резерв на покриття
збитку вiд знецiнення,
розрахо-ваний на портфельнiй основi Всього
станом
на кiнець дня
31 грудня
2015 року
Не простроченi i не знецiненi активи Резерв пiд не знецiненi активи До 3
мiсяцiв 3-6
мiсяцiв 6 мiсяцiв 1 рiк Бiльше
одного року
Кошти в банках 2,079,701 - - - - - - - - - 2,079,701
Кредити клiєнтам 9,266,501 (824,755) 557,108 - - - 11,216,182 (8,455,055)
4,704,508 (3,065,948) 13,398,541
Iнвестицiї, наявнi для продажу 251,749 - - - - - - - - - 251,749
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 3,008,265 - - - - - - - - - 3,008,265
Iншi фiнансовi активи 28,341 - - - - - 28,953 (24,838) - - 32,456
Фiнансовi активи простроченi, але якi не були знецiненi Фiнансовi активи, якi
були знецiненi на iндивi-дуальнiй основi Резерв на покриття збитку вiд
знецiнення,розрахова-ний на iндивi-дуальнiй основi Фiнансовi активи, якi
були знецiненi на
портфельнiй
основi Резерв на покриття збитку вiд знецiнення,
розрахо-ваний
на портфель-нiй основi Всього
станом
на кiнець дня
31 грудня
2014 року
Не простроченi i не знецiненi активи До 3
мiсяцiв 3-6
мiсяцiв 6 мiсяцiв 1 рiк Бiльше
одного року
Кошти в банках 1,812,414 - - - - - - - - 1,812,414

Кредити клiєнтам 2,178,964 18,187 3,673 8,832 46,340 14,939,767 (5,608,091)
6,129,163 (2,366,452) 15,350,383
Iнвестицiї, наявнi для продажу 89,034 - - - - 1,980 (1,605) - - 89,409
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 651,655 - - - - - - - - 651,655
Iншi фiнансовi активи 4,937 8,639 - - - 43,386 (31,832) - - 25,130
Фiнансовi активи класифiкуються таким чином: суми коштiв в банках
класифiкуються вiдповiдно до поточних кредитних рейтингiв, присвоєних
визнаними на мiжнародному рiвнi рейтинговими агентствами, а за їх
вiдсутностi – вiдповiдно до рейтингової системи, розробленої Банком;
iнвестицiї, наявнi для продажу, класифiкованi вiдповiдно до поточного
рейтингу України, присвоєного визнаними на мiжнародному рiвнi
рейтинговими агентствами; кредити клiєнтам, класифiкуються вiдповiдно до
рейтингової системи, розробленої Банком.
Нижче наведена класифiкацiя за кредитними рейтингами фiнансових активiв
Банку, якi були не простроченi, та не знецiненi:
31 грудня 2015 року
AAA AA A BBB Менше BBB Кредитний рейтинг не визначений Всього
Кошти в банках - 616,426 4,387 639,762 819,126 - 2,079,701
Кредити клiєнтам - 133,079 1,241,403 2,404,931 2,479,164 2,183,169 8,441,746
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - - - 251,749 - 251,749
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - - - 3,008,265 - 3,008,265
Iншi фiнансовi активи - - - - - 28,341 28,341
31 грудня 2014 року
AAA AA A BBB Менше
BBB Кредитний рейтинг не визначений Всього
Кошти в банках - 9,461 1,336,216 - 466,737 - 1,812,414
Кредити клiєнтам - 6,952 110,441 243,737 289,841 1,527,993 2,178,964
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - - - 88,674 360 89,034
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - - - 651,655 - 651,655
Iншi фiнансовi активи - - - - - 4,937 4,937
Опис кредитних рейтингiв представлений наступним чином:
Iнвестицiйний рiвень фiнансових активiв вiдповiдає рейтингам вiд ААА до
ВВВ:
AAA - борговi зобов’язання найвищої якостi з мiнiмальним кредитним
ризиком;
АА - борговi зобов’язання високої якостi з дуже низьким кредитним ризиком;
А - борговi зобов’язання пiдвищеної середньої категорiї з низьким кредитним
ризиком;
ВВВ - борговi зобов’язання з цим рейтингом схильнi до помiрного кредитного
ризику i розглядаються як зобов’язання середньої категорiї, якi можуть
володiти певними спекулятивними характеристиками.
Фiнансовi активи з рейтингом нижче ВВВ вiдносяться до спекулятивного
рiвня.
Ризик лiквiдностi
Сутнiсть ризику
Ризиком лiквiдностi є ризик того, що нестача грошових надходжень
ускладнить виконання фiнансових зобов’язань Банку. Цей ризик виникає через
нездатнiсть управляти незапланованим вiдтоком коштiв або змiнами джерел

фiнансування, а також через неможливiсть виконувати свої позабалансовi
зобов’язання.
?
Мета управлiння ризиком
Метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення достатнiх коштiв для
повного та своєчасного виконання усiх зобов’язань Банку перед клiєнтами,
кредиторами та iншими контрагентами, а також досягнення запланованого
зростання його активiв i рiвня прибутковостi Банку, що передбачає:
а) планування достатнього обсягу коштiв для забезпечення виконання
поточних зобов’язань Банку без значних втрат (в тому числi i втрати
потенцiйного прибутку вiд утримання надлишкової лiквiдностi);
б) забезпечення фiнансування сталого зростання бiзнесу, передбаченого
кредитно-iнвестицiйною стратегiєю Банку;
в) створення запасу лiквiдних коштiв на випадок кризи лiквiдностi – рiзкого
вiдтоку клiєнтських коштiв та/або раптового закриття доступу до ресурсних
ринкiв;
г) планування дотримання регулятивних вимог НБУ щодо лiквiдностi Банку;
д) щоденне управлiння грошовими залишками та ностро-рахунками з метою
забезпечення вчасного проведення розрахункiв та платежiв, виконання
обов’язкових резервних вимог i дотримання нормативiв лiквiдностi НБУ на
кожну звiтну дату.
Полiтика управлiння ризиком
Комiтет з управлiння активами i пасивами, якому Правлiння Банку делегує
функцiї з управлiння активами i пасивами, визначає стратегiю пiдтримання
достатностi лiквiдностi згiдно з стратегiєю управлiння лiквiднiстю
материнської компанiї та затверджує її як складову полiтики з управлiння
активами та пасивами.
Управлiння лiквiднiстю полягає у встановленнi лiмiтiв на максимальний обсяг
певних балансових статей, контролi за величиною розривiв мiж строками
погашення активiв та зобов’язань, як мiри ризику, на який наражається Банк,
шляхом обмеження їх величини, а також за рахунок диверсифiкацiї зовнiшнiх
джерел фiнансування, планування фiнансування кредитно-iнвестицiйної
стратегiї Банку, встановлення та пiдтримання запасу лiквiдних активiв на
випадок рiзких зовнiшнiх шокiв.
Значна увага придiляється концентрацiям кредитного та депозитного
портфелiв, а також ступеню лiквiдностi iснуючих активiв. На випадок кризи
лiквiдностi Комiтет з управлiння активами i пасивами щорiчно поновлює план
антикризових заходiв пiсля проведення стресс-тестування.
Процеси
Внутрiшнi процеси управлiння ризиком лiквiдностi, як i iншими ризиками,
складаються з:
1) iдентифiкацiї джерел ризику та вимiрюваннi його величини, яку щомiсячно
здiйснює вiддiл з управлiння активами та пасивами на основi даних
операцiйної системи Банку;
2) управлiння ризиком – вiдповiдна функцiя на локальному рiвнi делегована
Комiтету з управлiння активами i пасивами, якому вiддiл з управлiння
активами i пасивами регулярно надає iнформацiю про обсяг ризику, на який
наражається Банк, та дотримання вiдповiдних лiмiтiв, в той час як управлiння
ризиками на консолiдованому рiвнi здiйснюється вiдповiдним комiтетом
материнської компанiї, яка отримує iнформацiю про наявний ризик
щоквартально;
3) монiторингу дотримання лiмiтiв на величину ризику, який щомiсячно
здiйснює вiддiл з управлiння активами та пасивами з наступним звiтуванням

перед Комiтетом з управлiння активами i пасивами та материнською
компанiєю;
4) оцiнки ефективностi стратегiї та тактики управлiння лiквiднiстю, що є
функцiєю Комiтету з управлiння активами i пасивами.
?
Методи
Iдентифiкацiя достатностi лiквiдностi Банку здiйснюється на основi
комплексного аналiзу факторiв, а саме:
• структури активiв Банку та їх розподiлу за ступенем лiквiдностi (при цьому,
особлива увага придiляється обсягу наявних високолiквiдних активiв);
• обсягу, структури та рiвня диверсифiкацiї пасивiв (передусiм аналiзуються
питома вага зобов’язань у пасивах Банку, частка строкових коштiв та коштiв
до запитання, коштiв фiзичних та юридичних осiб, а також iнших банкiв,
стабiльнiсть залучених коштiв та ступiнь залежностi вiд дорогих чи
нестабiльних джерел фiнансування);
• концентрацiї активiв i пасивiв (за контрагентами, за iнструментами, за
термiнами погашення);
• розподiлу грошових потокiв у часi для кожного виду активiв та зобов’язань у
розрiзi валют;
• впливу рiзних стрес-сценарiїв на лiквiдну позицiю та дотримання нормативiв
НБУ.
Управлiння лiквiднiстю здiйснюється в розрiзi нацiональної та iноземних
валют. Управлiння лiквiднiстю в нацiональнiй валютi є децентралiзованим та
повнiстю покладається на локальний Комiтет з управлiння активами i
пасивами. Управлiння лiквiднiстю в iноземнiй валютi здiйснюється
централiзовано на рiвнi Материнського банку за методом фондового пулу.
Комiтет з управлiння активами i пасивами постiйно аналiзує лiквiдну позицiю
та реалiзує змiшаний пiдхiд до управлiння лiквiднiстю – як з боку активiв, так
i зi сторони пасивiв, – з тим, аби забезпечити вчасне виконання зобов’язань
Банку.
Суть управлiння лiквiднiстю через активи полягає в пiдтриманнi достатнього
запасу лiквiдних активiв, що дозволяє виконувати резервнi вимоги, нормативи
НБУ, а також слугує джерелом покриття тимчасового дефiциту лiквiдностi.
Цей пiдхiд особливо ефективний у випадку тривалої кризи лiквiдностi, i в
iнших випадках, коли доступ до грошового ринку суттєво обмежений або
вiдсутнiй. Управлiння лiквiднiстю через пасиви полягає в залученнi
мiжбанкiвського фiнансування для покриття тимчасових потреб у лiквiдностi.
Важливими елементами управлiння є аналiз кредитно-iнвестицiйної стратегiї
Банку та вибiр оптимальних джерел фiнансування вiдповiдно до напрямiв
розмiщення коштiв, а також розробка плану на випадок кризи лiквiдностi, що
мiстить чiткий опис iндикаторiв кризи, дiй персоналу, задiяного у
антикризовому управлiннi, iнформацiйних потокiв та джерел поповнення
лiквiдних коштiв.
На випадок кризи лiквiдностi План антикризових заходiв визначає ключовi
фактори, що допомагають виявити кризу на раннiй стадiї, а також встановлює
чiтку процедуру, що регулює iнформацiйнi потоки та дiї персоналу, задiяного
в процесi антикризового управлiння.
Ризик лiквiдностi контролюється шляхом встановлення лiмiтiв на обсяг
операцiйної лiквiдностi, чи короткострокових розривiв мiж строками
погашення активiв та пасивiв. Контроль за дотриманням лiмiтiв полягає у
спiвставленнi фактичного розмiру вiдповiдної вiдкритої позицiї та
встановленого обмеження на неї. У випадку недотримання лiмiту
аналiзуються причини його виникнення та пропонується план заходiв щодо

усунення порушення чи пропозицiї щодо змiни iснуючої системи лiмiтiв.
У нижче наведених таблицях представлений аналiз ризику лiквiдностi мiж
активами та зобов’язаннями на основi балансової вартостi фiнансових активiв
та зобов’язань, як представлено у окремому звiтi про фiнансовий стан. Данi
таблицi складенi на основi строкiв погашення згiдно контрактiв з
контрагентами.
?
Середньо-зважена ефективна процентна ставка До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше
5 рокiв Термiн погашення не визна-чений 31 грудня 2015 року Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ:
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 1,011,863 - - - - 1,011,863
Кошти в банках 0.1% 2,079,701 - - - - - 2,079,701
Кредити клiєнтам 17.1% 5,671,110 1,024,379 2,206,352 2,957,031 1,539,669 13,398,541
Iнвестицiї, наявнi для продажу 21.3% 250,157 17 - 1,575 - - 251,749
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 19.6% 3,008,265 - - - - - 3,008,265
Iншi фiнансовi активи 30,834 - - - - - 30,834
Всього непохiдних фiнансових активiв 12,051,930 1,024,396 2,206,352
2,958,606 1,539,669 - 19,780,953
Похiднi фiнансовi активи 1,622 - - - - - 1,622
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 12,053,552 1,024,396 2,206,352 2,958,606
1,539,669 - 19,782,575
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ
61,518 - - 33 433 - 61,984
Рахунки клiєнтiв 6.7% 14,904,404 1,200,580 2,119,769 79,743 20,437 18,324,933
Субординований борг 5.1% - 3,233 718,411 - - - 721,644
Iншi фiнансовi зобов’язання 39,969 - - - - - 39,969
Виданi гарантiї та аналогiчнi зобов’язання 1,106,743 - - - - - 1,106,743
Безвiдкличнi зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними
лiнiями 677,652 - - - - - 677,652
Всього непохiдних фiнансових зобов’язань 16,790,286 1,203,813 2,838,180
79,776 20,870 - 20,932,925
Похiднi фiнансовi зобов’язання 6,670 - - - - - 6,670
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 16,796,956 1,203,813 2,838,180
79,776 20,870 - 20,939,595
Розрив лiквiдностi (4,743,404) (179,417) (631,828) 2,878,830 1,518,799
Кумулятивний розрив лiквiдностi (4,743,404) (4,922,821) (5,554,649)

(2,675,819) (1,157,020)
?
Середньо-зважена ефективна процентна ставка До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв
до
1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше
5 рокiв Термiн погашення не визна-чений
31 грудня 2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ:
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 1,557,044 - - - - 1,557,044
Кошти в банках 1.8% 1,812,414 - - - - - 1,812,414
Кредити клiєнтам 15.0% 4,164,495 1,848,689 2,486,587 4,921,565 1,929,047 15,350,383
Iнвестицiї, наявнi для продажу 14.0% - - 45,337 43,337 - 735 89,409
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 10.3% 651,655 - - - - - 651,655
Iншi фiнансовi активи 24,585 - - - - - 24,585
Всього непохiдних фiнансових активiв 8,210,193 1,848,689 2,531,924 4,964,902
1,929,047 735 19,485,490
Похiднi фiнансовi активи 545 - - - - - 545
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 8,210,738 1,848,689 2,531,924 4,964,902
1,929,047 735 19,486,035
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ
3.8% 630,296 1,419,176 - - - - 2,049,472
Рахунки клiєнтiв 6.5% 9,878,573 2,339,823 2,115,371 230,684 17,240 14,581,691
Субординований борг 4.7% - 3,159 1,056,157 1,244,387 - - 2,303,703
Iншi фiнансовi зобов’язання 87,201 - - - - - 87,201
Виданi гарантiї та аналогiчнi зобов’язання 1,211,906 - - - - - 1,211,906
Безвiдкличнi зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними
лiнiями 963,212 - - - - - 963,212
Всього непохiдних фiнансових зобов’язань 12,771,188 3,762,158 3,171,528
1,475,071 17,240 - 21,197,185
Похiднi фiнансовi зобов’язання 14 - - - - - 14
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 12,771,202 3,762,158 3,171,528
1,475,071
17,240 - 21,197,199
Розрив лiквiдностi (4,560,464) (1,913,469) (639,604) 3,489,831 1,911,807
Кумулятивний розрив лiквiдностi (4,560,464) (6,473,933) (7,113,537)

(3,623,706) (1,711,899)
Банк належним чином управляє рiзницею лiквiдностi, яка виникає протягом
2015 та 2014 рокiв за активами та зобов’язаннями, строк погашення яких
становить менше 1 року.
?
Основна частина зобов’язань, за якими нараховуються проценти, представлена
депозитами клiєнтiв на вимогу, якi є короткостроковими за своїми умовами.
На основi припущення щодо безперервностi дiяльностi фактичний строк
основних депозитiв на вимогу вважається невизначеним.
Депозити клiєнтiв пiдлягають поверненню за вимогою та при настаннi строку.
Звичайно депозити на вимогу є стабiльнiшими та їх не знiмають протягом
одного мiсяця. Управлiння ризиком лiквiдностi Банку включає оцiнку
залишкiв на поточних рахунках, а саме стабiльної частини депозитiв. Станом
на кiнець дня 31 грудня 2015 та 2014 рокiв стабiльна частина депозитiв
клiєнтiв складає 6,683,052 тисячi гривень та 5,578,942 тисячi гривень,
вiдповiдно.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року перевищення короткострокових
активiв Банку над короткостроковими зобов’язаннями Банку, розраховане з
врахуванням стабiльної частини депозитiв клiєнтiв, як зобов’язань, фактичний
строк яких вважається невизначеним, становить 1,128,404 тисячi гривень.
Подальший аналiз ризику лiквiдностi представлений у наступних таблицях у
вiдповiдностi до МСФЗ 7. Суми, якi розкриваються у цих таблицях, не
вiдповiдають сумам, вiдображеним у окремому звiтi про фiнансовий стан,
оскiльки представлена нижче iнформацiя включає аналiз за строками
погашення фiнансових зобов’язань, який вказує на загальну суму залишкiв
платежiв за договорами (включаючи виплату процентiв), якi не визнаються у
окремих звiтах про фiнансовий стан за методом ефективної процентної ставки.
Данi таблицi складенi на основi строкiв погашення згiдно контрактiв з
контрагентами.
До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше
5 рокiв 31 грудня
2015 року Всього
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ 61,518 - - 33 433 61,984
Рахунки клiєнтiв 14,929,379 1,261,543 2,243,265 99,798 27,558 18,561,543
Субординований борг - 9,295 745,590 - - 754,885
Iншi фiнансовi зобов’язання 39,969 - - - - 39,969
Виданi гарантiї та аналогiчнi зобов’язання 1,106,743 - - - - 1,106,743
Зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними лiнiями 677,652 - - - 677,652
Непохiднi фiнансовi зобов’язання 16,815,261 1,270,838 2,988,855 99,831 27,991
21,202,776
Угоди своп 1,003,160 - - - - 1,003,160
Форварднi контракти 230,150 - - - - 230,150
Похiднi фiнансовi зобов’язання 1,233,310 - - - - 1,233,310
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 18,048,571 1,270,838 2,988,855
99,831 27,991 22,436,086

?
До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше
5 рокiв 31 грудня
2014 року
Всього
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ 633,873 1,436,004 - - - 2,069,877
Рахунки клiєнтiв 9,926,195 2,401,783 2,204,753 255,871 22,046 14,810,648
Субординований борг - 6,811 1,127,116 1,433,872 - 2,567,799
Iншi фiнансовi зобов’язання 87,201 - - - - 87,201
Виданi гарантiї та аналогiчнi зобов’язання 1,211,906 - - - - 1,211,906
Зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними лiнiями 963,212 - - - 963,212
Непохiднi фiнансовi зобов’язання 12,822,387 3,844,598 3,331,869 1,689,743
22,046 21,710,643
Угоди своп 922,425 - - - - 922,425
Форварднi контракти 14,288 - - - - 14,288
Похiднi фiнансовi зобов’язання 936,713 - - - - 936,713
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 13,759,100 3,844,598 3,331,869
1,689,743 22,046 22,647,356
Ринковий ризик
Сутнiсть ризику
Банк наражається на ринковий (цiновий) ризик внаслiдок неочiкуваних змiн
ринкових цiн на активи, що перебувають на його балансi або облiковуються на
позабалансових рахунках. Втiм, окрiм наявностi ризик-факторiв, якi не
перебувають пiд безпосереднiм контролем Банку, та ступеню їх волатильностi,
необхiдною передумовою ринкового ризику є iснування вiдкритої позицiї, що
визначає ступiнь чутливостi фiнансової установи до коливань ринкових
iндикаторiв. Виходячи з незначних обсягiв iнвестицiй в цiннi папери з
нефiксованим прибутком та основнi засоби, менеджмент зосереджується на
управлiннi передусiм вiдсотковим та валютним ризиками, що належать до
групи ринкових (цiнових) ризикiв.
Мета управлiння ризиком
Метою управлiння ринковим ризиком є досягнення запланованого рiвня
прибутковостi Банку за прийнятного для акцiонеру рiвня ризику, тобто
мiнiмiзацiя втрат вiд неочiкуваних коливань процентних ставок та валютних
курсiв.
Полiтика управлiння ризиком
Управлiння ринковими ризиками є дворiвневим: на рiвнi ОТП Групи та
локально.
Комiтет з управлiння активами i пасивами, якому Правлiння Банку делегує
функцiї з управлiння активами i пасивами, визначає стратегiю управлiння
ринковим ризиком з урахуванням єдиних стандартiв ОТП Групи та затверджує
її у виглядi полiтик з управлiння вiдсотковим та валютним ризиком, що є

складовими частинами Полiтики з управлiння активами та пасивами.
Суть управлiння ризиком полягає у визначеннi рiвня толерантностi до
вiдповiдного ризику, тобто суми максимально допустимих втрат вiд коливань
ринкових iндикаторiв, та встановленнi i контролi лiмiтiв на величину
вiдповiдних вiдкритих позицiй, що наражають Банк на ризик.
Реалiзацiя обраної стратегiї управлiння ринковими ризиками передбачає
координоване управлiння структурою активiв та пасивiв та встановлення
мiнiмальних/максимальних вiдсоткових ставок за процентними
активами/пасивами.
Процеси
Внутрiшнi процеси управлiння ринковим ризиком складаються з:
1) iдентифiкацiї джерел ризику та вимiрюваннi його величини, яку щомiсячно
здiйснює вiддiл з управлiння активами та пасивами незалежно вiд пiдроздiлiв,
що здiйснюють ризикову дiяльнiсть, та на основi даних операцiйної системи
Банку;
2) управлiння ризиком (вiдповiдна функцiя на локальному рiвнi делегована
Комiтету з управлiння активами i пасивами, якому вiддiл з управлiння
активами i пасивами регулярно надає iнформацiю про обсяг ризику, на який
наражається Банк та дотримання вiдповiдних лiмiтiв). Управлiння ризиками на
консолiдованому рiвнi здiйснюється вiдповiдним комiтетом материнської
компанiї, яка отримує iнформацiю про наявний ризик щоквартально;
3) монiторингу та контролю за дотриманням лiмiтiв на величину ризику, яку
щомiсячно здiйснює вiддiл з управлiння активами та пасивами з наступним
звiтуванням перед Комiтетом з управлiння активами i пасивами та
Материнським банком;
4) перiодичної оцiнки ефективностi стратегiї та тактик управлiння ризиками,
що її здiйснює Комiтет з управлiння активами i пасивами.
Процентний ризик
Процентним ризиком є ризик того, що майбутнi грошовi потоки або
справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань будуть змiнюватись
через змiну ринкових вiдсоткових ставок.
Головною метою управлiння процентним ризиком є зниження впливу змiни у
вiдсоткових ставках на вартiсть капiталу шляхом обмеження та скорочення
розмiру можливих збиткiв, якi Банк може понести за вiдкритими позицiями у
зв’язку зi змiною ситуацiї на фiнансових ринках. Метою полiтики по
управлiнню процентним ризиком є опис та встановлення основних критерiїв
для керiвництва, управлiння та контролю процентного ризику у Банку.
Iдентифiкацiя джерел ризику здiйснюється шляхом аналiзу iснуючої
структури процентних активiв та пасивiв. Банк здiйснює оцiнку процентного
ризику на пiдставi аналiзу чутливостi до змiни вiдсоткових ставок, тобто, змiн
ринкової вартостi iнструментiв та портфелiв в результат загальної змiни
кривої дохiдностi на певне число базисних пунктiв. Вiдповiдно до методологiї
використовуванi сценарiї включають зсув всiєї кривої на 1 процентний пункт
(+/-100 базисних пунктiв). Чутливiсть процентних ставок обчислюється на
пiдставi сценарiю, вiдповiдно до якого всi кривi процентних ставок
вважаються такими, що змiнюються однаково незалежно вiд фiнансового
iнструмента або валюти. Оцiнки включають процентний ризик за всiма
позицiями Банку для iнструментiв з фiксованою та плаваючою процентною
ставкою як визначено за вiдповiдною моделлю.
Для отримання кiлькiсної оцiнки змiн економiчної вартостi капiталу внаслiдок
коливань вiдсоткових ставок у довгостроковому перiодi застосовується
концепцiя отримання вiдомостей щодо середньозваженого значення потоку
платежiв, зваженого на дисконтовану суму (метод дюрацiї).

Аналiз процентних розривiв за строками до погашення (для активiв та
зобов’язань з фiксованими вiдсотковими ставками) або найближчої
переоцiнки (для активiв та зобов’язань з плаваючими вiдсотковими ставками,
чи ставками, що перiодично переглядаються) є зручною мiрою для визначення
величини процентного ризику. Остання вимiрюється як змiна процентного
доходу внаслiдок стандартного шоку (змiни вiдсоткових ставок) або
максимально можлива втрата доходу з певною ймовiрнiстю за методом
«дохiд-пiд-ризиком».
?
Материнський банк централiзовано встановлює лiмiт на обсяг зменшення
економiчної вартостi капiталу для дочiрнiх банкiв – не вище 20% вiд обсягу
регулятивного капiталу, а завданням Комiтету з управлiння активами i
пасивами є забезпечення мiнiмiзацiї розривiв мiж строками переоцiнки
процентних активiв та пасивiв за рахунок змiни параметрiв окремих великих
транзакцiй та модифiкацiї iснуючих стандартiв банкiвських продуктiв i цiнової
полiтики. Забезпечення запланованого рiвня процентного доходу здiйснюється
за рахунок управлiння спредом.
Монiторинг середньозважених процентних ставок за фiнансовими
iнструментами, за якими нараховуються проценти, станом на кiнець дня 31
грудня 2015 та 2014 рокiв представлений таким чином:
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року, (%)
Гривнi Долари
США Євро
Iншi валюти Вiдсоткова ставка
ФIНАНСОВI АКТИВИ:
Кошти в банках 0.04 - - 1.04 фiксована/плаваюча
Кредити клiєнтам 28.39 10.24 8.88 10.36 фiксована/плаваюча
Iнвестицiї, наявнi для продажу 21.30 - - - фiксована
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 19.60 - - - фiксована
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ - - - - Рахунки клiєнтiв:
Поточнi рахунки та депозити до запитання 6.01 1.23 0.77 - фiксована
Строковi депозити 17.56 5.93 5.36 4.90 фiксована
Субординований борг - 5.05 - - плаваюча
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року, (%)
Гривнi Долари
США Євро
Iншi валюти Вiдсоткова ставка
ФIНАНСОВI АКТИВИ:
Кошти в банках 8.03 - - 1.32 фiксована/плаваюча
Кредити клiєнтам 25.21 9.17 5.19 7.72 фiксована/плаваюча
Iнвестицiї, наявнi для продажу 14.01 - - - фiксована/плаваюча
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 10.33 - - - фiксована
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ - 3.92 - - фiксована/плаваюча
Рахунки клiєнтiв:
Поточнi рахунки та депозити до запитання 3.69 1.36 0.78 0.01

фiксована/плаваюча
Строковi депозити 17.83 5.86 5.84 5.04 фiксована
Субординований борг - 4.71 - - плаваюча
У наведенiй нижче таблицi представлений аналiз чутливостi до ризику змiни
процентних ставок. Використовуваний вiдсоток змiни процентних ставок,
помножений на значення фiнансових активiв та зобов’язань, з урахуванням
ставки оподаткування, являє собою очiкуваний рiвень впливу на
прибуток/(збиток) та капiтал, який використовується Банком пiд час
складання внутрiшнiх звiтiв з процентного ризику для провiдного
управлiнського персоналу Банку i який являє собою оцiнку керiвництвом
Банку змiни процентних ставок.
?
Вплив на прибуток пiсля оподаткування представлений таким чином:
Станом на кiнець дня 31 грудня
2015 року Станом на кiнець дня 31 грудня
2014 року
Процентна ставка
+1% Процентна ставка
-1% Процентна ставка
+1% Процентна ставка
-1%
Вплив на прибуток або збиток до оподаткування:
Чутливiсть фiнансових активiв 166,586 (166,586) 179,039 (179,039)
Чутливiсть фiнансових зобов’язань (190,466) 190,466 (155,743) 155,743
Чистий вплив на прибуток або збиток та капiтал (19,582) 19,582 19,103
(19,103)
Валютний ризик
Валютним ризиком є ризик втрат через змiну вартостi активiв, зобов’язань або
позабалансових статей, виражених в iноземнiй валютi, викликану змiною
курсу iноземної валюти. Управлiння валютним ризиком здiйснюється шляхом
встановлення лiмiтiв, з якими щоденно порiвнюється оцiнений валютний
ризик. Протягом 2015 року Банк дотримувався затверджених внутрiшнiх
лiмiтiв. Валютнi ризики можуть або не можуть пiдлягати лiмiтуванню.
Валютнi ризики, що не пiдлягають лiмiтуванню, – це валютнi ризики
потенцiйних збиткiв при змiнi валютного курсу за стратегiчними внесками в
дочiрнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї, а також деякi iншi вкладення
вiдповiдно до спецiальних рiшень Правлiння Банку. Правлiння Банку
встановлює обмеження на iншi позицiї.
Для оцiнки впливу валютного ризику Банком обрано метод, за яким, у разi
виникнення вiдкритої валютної позицiї, необхiдно розраховувати та оцiнювати
данi на щоденнiй основi. Вiдповiдно до полiтики Банку з оцiнки та
монiторингу фiнансових ризикiв, вплив валютного ризику оцiнюється двома
шляхами: з одного боку, як валютна позицiя в окремiй валютi та, з iншого
боку, як загальна валютна позицiя. Перевагами обраного методу є те, що
метод забезпечує зрозумiле представлення впливу валютного ризику для
Банку та не потребує великої кiлькостi розрахункiв.
Контроль за дотриманням лiмiтiв полягає у спiвставленнi фактичного розмiру
вiдповiдної вiдкритої позицiї та встановленого обмеження на неї. У випадку
недотримання лiмiту аналiзуються причини його виникнення та пропонується
план заходiв щодо усунення порушення чи пропозицiї щодо змiни iснуючої
системи лiмiтiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти та спотовi договори – Банк здiйснює операцiї з

використанням похiдних фiнансових iнструментiв, до яких належать
мультивалютнi угоди своп та форварднi контракти. Похiднi фiнансовi
iнструменти – це договори або угоди, вартiсть яких, закладена у договорi або
угодi, визначається виходячи з одного або декiлькох вiдповiдних iндексiв або
вартостi активiв. Похiднi фiнансовi iнструменти не вимагають зовсiм або
вимагають невеликих початкових чистих iнвестицiй та пiдлягають погашенню
у майбутньому.
?
Позицiї Банку щодо ризикiв змiни курсiв обмiну валют представленi у таблицi
нижче:
Гривнi Долари США
1 долар США = 24.000667
гривнi Євро
1 євро =
26.223129 гривнi Iншi валюти Дорого-цiннi метали 31 грудня 2015 року
Всього
ФIНАНСОВI АКТИВИ:
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 833,150 99,199
55,255 24,259 - 1,011,863
Кошти в банках 40,321 1,079,785 859,089 100,301 205 2,079,701
Кредити клiєнтам 7,099,208 5,694,200 480,750 124,383 - 13,398,541
Iнвестицiї, наявнi для продажу 251,749 - - - - 251,749
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 3,008,265 - - - - 3,008,265
Iншi фiнансовi активи 24,617 5,976 1,863 - - 32,456
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 11,257,310 6,879,160 1,396,957 248,943
205 19,782,575
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ 61,879 48 57 - - 61,984
Рахунки клiєнтiв 9,758,324 6,071,036 2,317,841 173,926 3,806 18,324,933
Iншi фiнансовi зобов’язання 21,959 2,772 19,963 1,945 - 46,639
Субординований борг - 721,644 - - - 721,644
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 9,842,162 6,795,500 2,337,861
175,871 3,806 19,155,200
ВАЛЮТНА ПОЗИЦIЯ 1,415,148 83,660 (940,904) 73,072 (3,601)
Кредиторська заборгованiсть за договорами з похiдними фiнансовими
iнструментами (28,652) (1,152,142) - (52,516) - (1,233,310)
Дебiторська заборгованiсть за договорами з похiдними фiнансовими
iнструментами 228,342 28,801 970,256 - - 1,227,399
ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ 199,690
(1,123,341) 970,256 (52,516) ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 1,614,838 (1,039,681) 29,352 20,556 (3,601)
?
Гривнi Долари США
1 долар США = 15.76856 гривнi Євро

1 євро =
19.23291 гривнi Iншi валюти Дорогоцi-ннi
метали 31 грудня 2014 року
Всього
ФIНАНСОВI АКТИВИ:
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 1,434,038 72,993
32,951 17,062 - 1,557,044
Кошти в банках 374,734 899,762 444,284 93,294 340 1,812,414
Кредити клiєнтам 6,617,386 7,930,098 579,322 223,577 - 15,350,383
Iнвестицiї, наявнi для продажу 89,409 - - - - 89,409
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 651,655 - - - - 651,655
Iншi фiнансовi активи 14,534 8,974 1,599 23 - 25,130
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 9,181,756 8,911,827 1,058,156 333,956 340
19,486,035
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ 23,542 2,025,930 - - - 2,049,472
Рахунки клiєнтiв 7,425,632 5,188,553 1,796,713 168,401 2,392 14,581,691
Iншi фiнансовi зобов’язання 53,244 9,995 18,725 5,251 - 87,215
Субординований борг - 2,303,703 - - - 2,303,703
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 7,502,418 9,528,181 1,815,438
173,652 2,392 19,022,081
ВАЛЮТНА ПОЗИЦIЯ 1,679,338 (616,354) (757,282) 160,304 (2,052)
Кредиторська заборгованiсть за договорами з похiдними фiнансовими
iнструментами (14,288) (647,213) (28,865) (246,347) - (936,713)
Дебiторська заборгованiсть за договорами з похiдними фiнансовими
iнструментами 109,981 - 823,168 - - 933,149
ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ 95,693
(647,213) 794,303 (246,347) ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 1,775,031 (1,263,567) 37,021 (86,043) (2,052)
Чутливiсть до валютного ризику
У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз чутливостi фiнансового
результату та капiталу Банку до 30% (на 31 грудня 2014 року: 40%)
збiльшення i зменшення офiцiйного курсу гривнi до долара США та євро до
30% (на 31 грудня 2014 року: 40%) – це рiвень чутливостi, який
використовується Банком при складаннi звiтiв про валютний ризик для
провiдного управлiнського персоналу Банку i який являє собою оцiнку
керiвництвом Банку можливої змiни валютних курсiв. В аналiз чутливостi
включенi тiльки суми в iноземнiй валютi, наявнi на кiнець перiоду, при
конвертацiї яких на кiнець перiоду використовуються курси, змiненi на 30%
(на 31 грудня 2014 року: 40%) по вiдношенню до дiючих.
Станом на кiнець дня
31 грудня 2015 року Станом на кiнець дня
31 грудня 2014 року
Гривня/ долар США
+30% Гривня/ долар США
-30% Гривня/ долар США
+40% Гривня/ долар США

-40%
Вплив на прибуток або збиток та капiтал (255,761) 255,761 (414,450) 414,450
Станом на кiнець дня 31 грудня
2015 року Станом на кiнець дня 31 грудня
2014 року
Гривня/євро
+30% Гривня/євро
-30% Гривня/євро
+40% Гривня/євро
-40%
Вплив на прибуток або збиток та капiтал 7,220 (7,220) 12,143 (12,143)
Обмеження щодо аналiзу чутливостi
У наведених вище таблицях вiдображений вплив змiн, якi ґрунтуються на
основному припущеннi, у той час як iншi припущення залишаються
незмiнними. В дiйсностi iснує зв’язок мiж припущеннями та iншими
факторами. Також необхiдно зауважити, що чутливiсть має нелiнiйний
характер, тому не повинна проводитися iнтерполяцiя або екстраполяцiя
отриманих результатiв.
Аналiз чутливостi не враховує, що Банк здiйснює управлiння своїми активами
та зобов’язаннями. Окрiм того, фiнансове положення Банку може змiнюватись
в залежностi вiд фактичних змiн, якi вiдбуваються на ринку. Наприклад,
стратегiя Банку щодо управлiння фiнансовими ризиками спрямована на
управлiння ризиком, який виникає у результатi ринкових коливань. У випадку
рiзких негативних коливань цiн на ринку цiнних паперiв керiвництво може
звертатися до таких методiв як продаж iнвестицiй, змiна складу
iнвестицiйного портфеля, а також iнших методiв захисту. Вiдповiдно, змiна
припущень може не мати впливу на зобов’язання, але може суттєво вплинути
на активи, якi облiковуються у окремому звiтi про фiнансовий стан за
ринковою цiною. У цiй ситуацiї рiзнi методи оцiнки активiв i зобов’язань
можуть призвести до значних коливань величини капiталу.
Iншi обмеження у наведеному вище аналiзi чутливостi включають
використання гiпотетичних змiн на ринку з метою розкриття потенцiйного
ризику, якi являють собою лише прогноз Банку щодо майбутнiх змiн на ринку,
якi неможливо передбачити з якою-небудь мiрою впевненостi. Також
обмеженням є припущення, що всi процентнi ставки змiнюються iдентичним
чином.
Географiчний ризик
Головною вимогою материнської компанiї є дотримання лiмiтiв на рiвнi країн,
в яких розташованi банки-контрагенти. Оцiнка та управлiння ризиком на рiвнi
країн здiйснюється у вiдповiдностi з Положенням про управлiння ризиком
країн. Цей документ розроблений спiвробiтниками Банку у вiдповiдностi з
процедурою Материнського банку, головною метою якої є доведення
принципiв встановлення рейтингiв країн.
Географiчна приналежнiсть корпоративних позичальникiв встановлюється
згiдно критерiю їх реєстрацiї. Згiдно корпоративної кредитної полiтики Банку
цiльовими клiєнтами є юридичнi особи-резиденти України. Нерезиденти
можуть бути профiнансованi у виключних випадках, якщо вони належать до
заможних українських груп спорiднених компанiй. Станом на кiнець дня 31
грудня 2015 та 2014 рокiв в корпоративному портфелi вiдсутнi позичальникинерезиденти.

?
Концентрацiя активiв та зобов’язань за регiонами наведена нижче:
Україна Країни, якi не належать до ОЕСР Країни
ОЕСР
31 грудня
2015 року
Всього
ФIНАНСОВI АКТИВИ:
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 1,011,863 - 1,011,863
Кошти в банках 58,165 70,152 1,951,384 2,079,701
Кредити клiєнтам 13,392,671 3,556 2,314 13,398,541
Iнвестицiї, наявнi для продажу 251,749 - - 251,749
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 3,008,265 - - 3,008,265
Iншi фiнансовi активи 32,420 20 16 32,456
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 17,755,133 73,728 1,953,714 19,782,575
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ 61,779 87 118 61,984
Рахунки клiєнтiв 17,927,976 138,396 258,561 18,324,933
Iншi фiнансовi зобов’язання 42,332 806 3,501 46,639
Субординований борг - 721,644 - 721,644
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 18,032,087 860,933 262,180
19,155,200
ЧИСТА ПОЗИЦIЯ (276,954) (787,205) 1,691,534
Україна Країни, якi не належать до ОЕСР Країни
ОЕСР
31 грудня
2014 року
Всього
ФIНАНСОВI АКТИВИ:
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 1,557,044 - 1,557,044
Кошти в банках 384,446 78,720 1,349,248 1,812,414
Кредити клiєнтам 15,342,744 6,997 642 15,350,383
Iнвестицiї, наявнi для продажу 89,409 - - 89,409
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 651,655 - - 651,655
Iншi фiнансовi активи 25,081 24 25 25,130
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 18,050,379 85,741 1,349,915 19,486,035
ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Кошти банкiв та iнших фiнансових установ 23,542 1,420,131 605,799 2,049,472
Рахунки клiєнтiв 14,241,808 122,521 217,362 14,581,691
Iншi фiнансовi зобов’язання 86,227 974 14 87,215
Субординований борг - 1,276,616 1,027,087 2,303,703
ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 14,351,577 2,820,242 1,850,262
19,022,081

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 3,698,802 (2,734,501) (500,347)
?
32. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
25 сiчня 2016 року здiйснено державну реєстрацiю змiн до Статуту АТ "ОТП
Банк" щодо збiльшення акцiонерного капiталу Банку на суму 2,517,836,976
гривень пiсля оголошення позачерговими загальними зборами акцiонерiв 5
жовтня 2015 року рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом
додаткової емiсiї акцiй iснуючої номанальної вартостi за рахунок додаткового
внеску єдиного акцiонера.
Iнших подiй, якi можуть бути суттєвими для користувачiв окремої фiнансової
звiтностi Банку, пiсля звiтної дати не вiдбувалося. Зокрема, не вiдбувалося:
об’єднання бiзнесу, припинення або прийняття рiшення про припинення
дiяльностi, iстотного придбання та реструктуризацiї активiв, прийняття
судових рiшень на користь позивачiв, що могли б спричинити виникнення
суттєвих фiнансових зобов’язань Банку.
Затверджено до випуску та
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0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших
банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:

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

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/
(використані) від операційної діяльності до
сплати податку на прибуток

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

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

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у
портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом
отриманих грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

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

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на
грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та
їх еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду

Примітки

6

.
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