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ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 березня 2017року 
(у тисячах гривень) ~· ~ 

пеимітки 31.03.2017 31.12.2016 
Активи 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 101 195 2З5 022 
Цінні папери, що утримуються до погашення 5 100 062 60 ОЗ9 
Кошти в інших банках 6 з 048 з 07З 
Кредити та заборгованість клієнтів 7 792 974 842 875 
Інвестиційна нерухомість 1 402 1 402 
Основні засоби та нематеріальні активи 16 678 17 556 
Інші активи 8 10 З46 10 647 
Усього активів 1 025 705 1170 614 

Зобов'язання 

Кошти банків 9 187 649 29З 1З9 

Кошти клієнтів 10 472 75З 524 879 
Податок на прибуток до сплати 2 51 З 941 
Відстрочені податкові зобов'язання З1 85 
Інші зобов'язання 11 4 5З7 з 122 
Субординований борг 94 089 92 858 
Усього зобов'язань 761 572 915 024 

Власний капітал 

Статутний капітал 176 470 1З6 470 
Незареєстрований статутний капітал 2 004 42 004 
Емісі~ні різниці 2 902 2 902 
Додатково сплачений капітал з 474 з 474 
Нерозподілений прибуток 79 28З 70 740 
Усього власного капіталу 264 133 255 590 
Усього зобов'язань та власного капіталу 1 025 705 1170 614 

Підписано і затверджено до випуску 

п . Аднан Аначалі Голова Правління 

п. Ігор Кузьменко Головний бухгалтер 

20 квітня 2017 року 

Примітки на сторінках 5- 11 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності 



ПАТ ((КРЕДИТВЕСТ БАНК>> 

Проміжний скорочений звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
(звіт про фінансові результати) за І квартал 2017 року 
(у тисячах гривень) 

При

мітки 

Процентні доходи 12 
Процентнівитрати 12 

Чистий процентний дохід 12 

Комісійні доходи 1 З 
Комісійні витрати 1 З 
Результат від операцій з іноземною валютою 

Результат від переоцінки іноземної валюти 

Відновлення І (відрахування до) резерву під 

знецінення кредитів та коштів в інших банках 

Відновлення резерву під знецінення інших активів 

Інші операційні доходи 14 
Адміністративні та інші операційні витрати 15 

Прибуток до оподаткування 

Витрати з податку на прибуток 

Чистий прибуток та усього сукупний дохід 

Прибуток на акцію (виражений в гривнях на акцію) 

Підписано і затверджено до випуску 

п . Аднан Аначалі u 
' 

п . Ігор Кузьменко 

20 квітня 2017 року 

31.03.2017 31.12.2016 

зз 579 113 329 
(13 731) (57 639) 

19 848 55 690 

5 341 25 424 
(720) (2 924) 
2 971 18 650 

7 847 
(657) 626 

109 
420 6 802 

(16 792) (67 558) 

10 418 37 666 

(1 875) (6 758) 

8 543 зо 908 

0.00007 0.00035 

Голова Правління 

Головний бухгалтер 

Примітки на сторінках 5- 11 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності 
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ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за І квартал 2017 року 
(у тисячах гривень) 

Операційна діяльність 

Отриманіпроцентнідоходи 
Сплачені процентні витрати 

Отримані комісійні доходи 

Сплачені комісійні витрати 
Чистий результат від операцій з іноземними валютами 
Інші отримані операційні доходи 

Адміністративні та інші операційні витрати 
Податок на прибуток сплачений 

Грошові кошти від операційної діяльності до зміни 

операційних активів та зобов'язань 

Зміни в операційних активах та операційних зобов'язаннях 

Зміна коштів в інших банках 
Зміна кредитів та заборгованості клієнтів 

Зміна інших активів 
Зміна коштів банків 
Зміна коштів клієнтів 

Зміна інших зобов 'язань 

Грошові кошти отримані від І (використані у) операційної 

діяльності 

Інвестиційна діяльність 

Придбання основних засобів та нематер іальних активів 
Надходження від продажу нерухомості 
Придбання цінних папери , що утримуються до погашення 

Грошові кошти, використані у інвестиційній діяльності 

Фінансова діяльність 

Надходження коштів , отриманих від інших фінансових установ 
Погашення коштів, отриманих від інших фінансових установ 

Надходження від збільшення статутного капіталу 

Погашення субординованого боргу 

Грошові кошти, використані у фінансовій діяльності 

Ефект зміни курсу валют на грошові кошти та їх еквіваленти 

Чисте збільшення І (зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
Грошові кошти та їх еквіваленти на 1 січня 
Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 березня 

Підписано і 

При-
мітки 31.03.2017 

33 579 
(13 731) 

5 341 
(720) 
2 978 

420 
(17192) 

(З81) 

10 294 

(25) 
50 990 
(ЗО1) 

(105 490) 
(47 796) 

(1 415) 

(104 037) 

(99) 

(40 ООО) 
(40 099) 

66 289 
(66 289) 

о 

15 
(133 827) 

235 022 
4 101 195 

Голова Правління 

Примітки на сторінках 5- 11 є невід' ємною частиною цієї фінансової звітності 

31.12.2016 

111 829 
(53 1 ОО) 

25 316 
(2 924) 
37 119 
6 912 

(69 992) 
(1 о 650) 

44 510 

2 932 
(284 367) 

з 501 
49 098 

(33 705) 
256 

(217 775 

(З 808) 

90 ооо 
86 192 

130 967 
(130 967) 

42 004 
(41 815) 

189 
1 368 

(130 026) 

365 048 
235 022 

з 



ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 
Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі за І квартал 2017 року 
(у тисячах гривень) 

Залишок на 31 грудня 2015 р. 

Збільшення статутного 

капіталу 

Додатково сплачений капітал 

Усього сукупний дохід за рік 

Залишок на 31 грудня 2016 р. 

Дохід за 1-й квартал 2017р. 

Залишок на 31березня2017р. 

Статутний Емісійний 
Додатково Нерозпо 

сплачений ділений Усього 
капітал дохід 

капітал прибуток 

103 013 2 902 4426 72 337 182 678 

33 457 (33 457) 
42 004 (952) 952 42 004 

зо 908 36143 

178 474 2 902 3 474 70 740 255 590 

8 543 8 543 
-----

178 474 2 902 3 474 8 543 264 133 
~-~-~--==== =====~-====,;.,. 

Підписано і затверджено до випуску 

п . Аднан Аначалі Голова Правління 

п . Ігор Кузьменко Головний бухгалтер 

20 квітня 2017 

Примітки на сторінках 5- 11 є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності 
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ПАТ ((КРЕДИТВЕСТ БАНК)) 

Примітки до фінансової звітності- 31 березня 2017 рік 
(у тисячах гривень) 

1 Загальна інформація 

Організаційна структура та діяльність 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (далі -
Банк) було засновано як закрите акціонерне товариство згідно із законодавством України і 

зареєстровано Національним банком України (НБУ) 4 жовтня 2006 року . У січні 2009 року 
Банк був реорганізований із закритого акціонерного товариства у відкрите акціонерне 

товариство . У січні 2011 року Банк був перереєстрований як публічне акціонерне 

товариство. 

Основними видами діяльності Банку є надання кредитів , залучення депозитів , 

обслуговування рахунків клієнтів, проведення касово-розрахункових операц1и, операцій з 

цінними паперами та обміну валют, а також надання інших послуг. Діяльність Банку 

регулюється Національним банком України. 

Головний офіс Банку розташований за адресою: вул . Леонтовича , 4, літера «А А1 », Київ 
Україна . 

Станом на 31 березня 2017 року Банк мав 1 відділення та 81 працівника (31 грудня 2016 
року : 82 працівника) . 

Фактичною контролюючою стороною Банку є компанія «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ 

ШІРКЕТІ», яка на 31 березня 2017 року володіє 100% акцій Банку . 

2 Економічне середовище, в якому Банк здійснює діяльність 

Банк здійснює свою діяльність в Україні. Попри те , що економіка України вважається 

ринковою , вона продовжує демонструвати певні особливості , властив і економіці , що 

розвивається . Такі особливості характеризуються , але не обмежуються , низьким рівнем 

ліквідності на ринках капіталу , високою інфляцією та значним дефіцитом балансу 

державних фінансів та зовнішньої торгівлі. 

На тлі значного погіршення у 2015 і 2016 роках поточна політична та економічна ситуація в 
Україні залишається нестабільною. Уряд України продовжує здійснювати комплексну 

програму структурної реформи , спрямовану на усунення існуючих диспропорцій в 

економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією , реформування судової 

системи тощо з кінцевою метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні. 

Слабкість національної валюти (грн . ) , яка зазнала девальвації більш ніж у три рази по 

відношенню до долара США и девальвації у 2,5 рази по відношенню до євро з початку 
2014 року, в поєднанні з обмеженнями щодо міжнародних розрахунків, негативне сальдо 
зовнішньої торгівлі, триваюча нестабільність на традиційних експортних товарних ринках 

країни та високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного 

середовища в Україні у найближчому майбутньому . Подальша підтримка з боку МВФ та 

інших міжнародних донорів залежить від збереження динаміки зазначених вище 

структурних реформ . 

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати 

вищезазначених чинників на фінансовий стан і результати діяльності Банку у звітному 

періоді . 

Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуац11 1 вживає заходів , за 

необхідності , для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо . 

Подальший негативний розвиток подій у політичній ситуації , макроекономічних умовах 

та/або умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на фінансовий стан та 

результати діяльності Банку у такий спосіб, що наразі не може бути визначений. 
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ПАТ« КРЕДИТВЕСТ БАНК» 

Примітки до фінансової звітності- 31 березня 2017 рік 
(у тисячах гривень) 

Станом на 31 березня 2017 року встановлений курс НБУ офіційний обмінний курс 

української гривні до долара США становив 26,97 гривні за 1 долар США порівняно з 
26,89 за 1 долар США станом на 31 грудня 2016 року . 

Остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та їі наслідки 

передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на 

економіку України та бізнес Банку . 

З Основа складання фінансової звітності 

Загальна інформація 

Ця фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості за винятком похідних фінансових 

інструментів , відображених у складі інших активів та інвестиційної нерухомості , що 

оцінюються за справедливою вартістю . 

Функціональна валюта та валюта подання звітності 

Ця фінансова звітність подана у гривнях , яка є функціональною валютою Банку та 

валютою подання цієї фінансової звітності . 

4 Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 березня 2017 року представлені наступним чином : 

Готівкові кошти в касі 

Залишки на рахунках в НБУ 

Поточні рахунки в інших банках 

Усього 

5 Цінні папери, що утримуються до погашення 

31.03.2017 
14 365 
26 014 
60 816 

101 195 

31.12.2016 
9 476 

15 673 
209 873 

235 022 

Цінні папери, що утримуються до погашення , включають депозитні сертифікати 

Національного банку України з процентними ставками у діапазоні 10-12% та строком 
погашення у квітні 2017 року . На 31 березня 2017 року депозитні сертифікати 
Національного банку України є незнеціненими та непростроченими . 

6 Кошти в інших банках 

На 31 березня 2017 року кошти в інших Банках включають депозити зі строками виплат 
понад три місяці, що розміщені у двох банках (2016: два банки) , з рейтинговими оцінками 
«ССС- до ССС+» , що базуються на рейтингах Staпdaгd and Poor's (S&P) або їх 

еквівалентах . На 31 березня 2017 року та 2016 року залишки коштів в інших банках є 
незнеціненими та непростроченими . 

6 



ПАТ <<КРЕДИТВЕСТ БАНК» 

Примітки до фінансової звітності- 31 березня 2017 рік 
(у тисячах гривень) 

7 Кредити та аванси клієнтам 

Кредити та аванси клієнтам на 31 березня 2017 року представлені наступним чином: 

Юридичним особам 

Фізичним особам 

Усього кредитів, валова сума 

Резерв під знецінення кредитів та авансів клієнтам 

Усього 

31.03.2017 31.12.2016 
793 952 843 303 

1 706 1 609 

795 658 844 912 
(2 684) (2 037) 

---'---"--

792 974 842 875 

Протягом першого кварталу 2017 року змін резервів пов'язаних із продажом третім 

сторонам частини кредитного портфеля чи списання безнадійної заборгованості за 

рахунок резерву не відбувалось . 

8 Інші активи 

Інші активи за вирахуванням резерву під знецінення станом на 31 березня 2017 року 

представлені наступним чином: 

Тканина, що перейшла у власність Банку як 

заставодержателя 

Передоплати 

Матеріали та витратні матеріали 

Майно, що перейшло у власність Банку як 

заставодержателя 

Інше 

Резерв на покриття збитків від знецінення 

Усього 

9 Кошти банків 

31.03.2017 31.12.2016 

2 644 6 224 

1 286 1 719 
7 

6 028 6 028 

388 249 
(З 580) 

10 346 10 647 

Залишки коштів банків станом на 31 березня 2017 року представлені наступним чином : 

Депозити та залишки коштів банків: 

Банків країн-членів ОЕСР 

Вітчизняних банків 

Усього 

10 Кошти клієнтів 

31.03.2017 

125 668 
61 981 

187 649 

Кошти клієнтів станом на 31 березня 2017 року представлені наступним чином : 

Поточні рахунки: 

Юридичні особи 

Фізичні особи 

Усього поточних рахунків 

Депозити: 

Юридичні особи 

31.03.2017 

193 605 
18 504 

212 109 

159 357 

31.12.2016 

188 185 
104 954 

293 139 

31.12.2016 

252 998 
22 646 

275 644 

159 423 
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ПАТ ((КРЕДИТВЕСТ БАНК» 

Примітки до фінансової звітності- 31 березня 2017 рік 
(у тисячах гривень) 

Фізичні особи 

Усього депозитів 

Усього 

11 Інші зобов'язання 

101 287 89 812 
260 644 249 235 
4 7 2 7 53 ---=-52-::-4-:---8::-с-7--:-9 

Інші зобов'язання станом на З1 березня 2017 року представлені наступним чином: 

Резерв по невикористаних відпустках 

Кредиторська заборгованість 

Інше 

Усього 

12 Процентні доходи та витрати 

31.03.2017 31.12.2016 
1 569 1 З77 
2 87З 1 З25 

95 420 
4 53 7 --------::3,----1~2~2 

~~~~= 

Процентні доходи та витрати станом на З1 березня 2017 року , представлені наступним 

чином : 

Кредити та аванси клієнтам 

Кошти в інших банках 
Усього процентних доходів 

Кошти клієнтів 

Субординований борг 

Кошти банків 

Усього процентних витрат 

Чистіпроцентнідоходи 

13 Комісійні доходи та витрати 

31.03.2017 
зо З9З 
з 186 

33 579 

(9461) 
(1 968) 
(2 ЗО2) 

(13 731) 
19 848 

31.12.2016 
10З 716 

9 61З 
113 329 

(З6 686) 
(1 о 446) 
(10507) 
(57 639) 

55 690 

Комісійні доходи та витрати станом З1 березня 2017 року , представлені наступним чином : 

Комісійні доходи: 

Операції для клієнтів з купівлі-продажу іноземної валюти 

Розрахунково-касові послуги 

Інше 

Усього комісійних доходів 

Комісійні витрати: 
Розрахунково-касове обслуговування 

Інше 

Усього комісійних витрат 

14 Інші операційні доходи 

31.03.2017 

2 204 
2 014 
1 12З 
5 341 

(501) 
(219) 
(720) 

31.12.2016 

10 227 
10 129 
5 068 

25 424 

(2 71 З) 
(211) 

(2 924) 
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ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК>> 

Примітки до фінансової звітності- 31 березня 2017 рік 
(у тисячах гривень) 

Дохід від повернення раніше списаних кредитів 

Дохід від реалізації інших активів 

Штрафи та пені 

Дохід від переоцінки інвестиційної нерухомості 

Інші 

Усього інших операційних доходів 

15 Адміністративні та інші операційні витрати 

31.03.2017 
191 

225 

4 

420 

31.12.2016 
6 189 

351 
195 

61 
6 

6 802 

Адміністративні та інші операційні витрати станом на 31 березня 2017 року , представлені 

наступним чином : 

31.03. 31.12. 
2017 2016 

Заробітна плата та виплати працівникам 9 З27 З6 440 
Витрати на оренду та утримання приміщень 2 902 10 976 
Витрати на зв'язок та інформацію 821 з 521 
Плата за юридичні та консультаційні послуги 262 з 400 
Аудит 551 1 159 
Ремонт та обслуговування основних засобів 420 1 940 
Знос та амортизація 979 з 459 
Витрати на відрядження 216 1 417 
Канцелярське приладдя та офісні витратні матеріали 178 1 050 
Податки крім податку на прибуток та інші обов'язкові платежі З86 1 1ЗО 
Витрати на охорону 75 270 
Реклама і маркетинг 2З 90 
Транспортнівитрати 19 8 
Інше 6ЗЗ 2 698 
Усього 16 792 67 558 

16 Залишки за розрахунками із пов'язаними сторонами 

У ході своєї звичайної діяльності Банк надає кредити та аванси , залучає депозити та 

здійснює інші операції із пов 'язаними сторонами . Сторони вважаються пов 'язаними у 
випадку , коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснює 

суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень . Умови 
операцій із пов'язаними сторонами встановлюються у момент здійснення операцій . 

Пов'язаними сторонами є спільно контрольовані суб'єкти господарювання , члени 
Спостережної ради, основний управлінський персонал та їх близькі родичі , а також 
компанії, які контролюються акціонерами , або на які акціонери , основний управлінський 
персонал, або їх близькі родичі здійснюють значний вплив . 

Станом на 31 березня 2017 року та 2016 року фактичною контролюючою стороною Банку є 
компанія «АЛТИНБАШ ХОЛДІНГ АНОНІМ ШІРКЕТІ» , що фактично контролюється сім'єю 

Алтинбаш . 

Залишки за розрахунками та операції з пов'язаними сторонами станом на 31 березня та за 
роки , що закінчилися цією датою , представлені наступним чином : 

Залишки за розрахунками та операції з Материнською 

компанією 

31.03.2017 31.12.2016 
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ПАТ ((КРЕДИТВЕСТ БАНК)) 

Примітки до фінансової звітності- 31 березня 2017 рік 
(у тисячах гривень) 

Звіт про фінансовий стан: 

Субординованийборг 

Кошти отримані від іноземних та інших фінансових установ 

Кошти клієнтів 

Звіт про сукупний дохід: 

Процентні витрати 

Залишки за розрахунками та операції з основним 

управлінським персоналом 

Звіт про фінансовий стан: 

Кредити та заборгованість клієнтів 

Кошти клієнтів 

Звіт про сукупний дохід: 

Процентні доходи 

Процентні витрати 

Заробітна плата та відповідні нарахування 

94 089 

1 460 

10 
6 736 

1 

42 
2 625 

92 858 

5 114 

10 
2 094 

6 

113 
10 531 

Залишки за розрахунками і процентні ставки по операціях з пов 'язаними сторонами , які 

проводилися, в тому числі , в іноземних валютах станом на 31 березня 2017 року 
представлені наступним чином : 

Процент 

на Долари Процентна Процентна 

Гривні ставка США ставка Євро ставка 

Залишки за розрахунками з Материнською компанією та іншими суб'єктами 

господарювання під спільним контролем 

Субординований 

борг 
94 089 5.5% 

Залишки за розрахунками з основним управлінським персоналом 

Кредити та 

заборгованість 1 О 36.0% 
клієнтів 

Депозити клієнтів 

Поточні рахунки 50 0.25-10% 

6669 

13 

7.3% 

0.25-2% 4 

Залишки за розрахунками і процентні ставки по операціях з пов 'язаними сторонами , які 

проводилися , в тому числі , в іноземних валютах станом на 31 грудня 2016 року 

представлені наступним чином : 

Відсотк 

ова Долари Відсоткова Відсоткова 

Гривні ставка США ставка Євро ставка 

Залишки за розрахунками з Материнською компанією та іншими суб'єктами 

господарювання під спільним контролем 

Суборди нований 

борг 

Кошти клієнтів 

92 858 5,5% 
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ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» 
Примітки до фінансової звітності- 31 березня 2017 рік 
(у тисячах гривень) 

Залишки за розрахунками з основним управлінським персоналом 

Кредити та 

заборгованість 1 О 36,0% 
клієнтів 

Депозити клієнтів 

Поточні рахунки 77 0,25-10% 
1 846 

161 

4-6,5% 
0,25-2% 10 0,25% 

Строки виплат по залишках за розрахунками з пов 'язаними сторонами згідно з договорами 

станом на 31 березня 2017 року представлені наступним чином : 

Від 

Від Від трьох ОДНОГО 

До ОДНОГО місяців до року до Більше 

одного до трьох ОДНОГО п'яти п'яти 

місяця місяців року років років 

Залишки за розрахунками з Материнською компанією та іншими суб'єктами 

господарювання під спільним контролем 

Субординований 

борг 

Кошти клієнтів 

94 089 

Залишки за розрахунками з основним управлінським персоналом 

Кредити та 

заборгованість 1 О 
клієнтів 

Кошти клієнтів 67 836 5833 

Усього 

94 089 

10 

6736 

Строки виплат по залишках за розрахунками з пов 'язаними сторонами згідно з договорами 

станом на 31 грудня 2016 року представлені наступним чином : 

Від 

Від Від трьох одного 

До одного місяців до року до Більше 

одного до трьох одного п'яти п'яти 

місяця місяців року років років 

Залишки за розрахунками з Материнською компанією та іншими суб'єктами 

господарювання під спільним контролем 

Суборди нований 

борг 

Кошти клієнтів 

Залишки за розрахунками з основним управлінським персоналом 

Кредити та 

заборгованість 1 О 
клієнтів 

Кошти клієнтів 248 470 1 376 

92 858 

Усього 

92 858 

10 

2 094 

Основний управлінський персонал - це особи , які мають повноваження та є 
відповідальними, прямо або опосередковано, за планування , управління і контроль 
діяльності Банку, а також члени Правління . 
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ПАТ ((КРЕДИТВЕСТ БАНК)) 

Примітки до фінансової звітності- 31 березня 2017 рік 
(у тисячах гривень) 

17 Статутний капітал 

Станом на З1 березня 2017 року статутний капітал Банку складається з 11З 851 652 
простих іменних акцій номінальної вартістю 1,55 гривень за акцію (З1 грудня 2016 року : 88 
045 200 простих акцій номінальною вартістю 1,55 гривні за акцію) . Усі акції надають рівне 
право голосу . Станом на З1 грудня 2016 року усі акції були повністю сплачені та 
зареєстровані . 

У 2017 та 2016 роках дивіденди не оголошувались і не виплачувались . 

Згідно із законодавством України , резерви розподіляються в межах суми нерозподіленого 
прибутку , що визначається відповідно до законодавчих та регулятивних вимог. 

У лютому 2017 року за рішенням акціонера Банку статутний капітал Банку був збільшений 
на 40 ООО тис. грн. за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку грошових коштів , 

отриманих від акціонера. 

Відповідно до рішення акціонера у грудні 2016 року частина субординованого боргу була 
достроково погашена Банком та спрямована акціонерами на збільшення статутного 

капіталу Банку . 

Розрахунок чистого прибутку на акцію здійснюється шляхом ділення прибутку за рік, що 
належить власникам простих акцій , на середньозважену кількості акцій в обігу . Банк не має 
конвертованих преференційних акцій , у зв'язку з чим розбавлений прибуток на акцію 
дорівнює чистому доходу на акцію . 

Прибуток за період , що належить власникам 

простих акцій Банку 
Середня к ількість акцій в обігу за період 

(тисяч акцій) 

Чистий прибуток на акцію 

31.03.2017 

8 54З 

11 з 851 652 

0,00007 

31.12.2016 

зо 908 

88 045 200 

О , ОООЗ5 

12 


