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Довідник показників (поле id_api)             

для даних починаючи зі звітної дати 01.01.2018  

id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_AssetsCash Активи - Грошові кошти та їх 
еквіваленти  

Assets - Cash and cash equivalents  

BS1_AssetsCashFunds Активи - Грошові кошти та їх 
еквіваленти, в т.ч. готівкові 
кошти  

Assets - Cash and cash equivalents 
- Cash  

BS1_AssetsBankMetals Активи - Грошові кошти та їх 
еквіваленти, в т.ч. банківські 
метали  

Assets - Cash and cash equivalents 
- Bank metals  

BS1_AssetsProvCash Активи - Грошові кошти та їх 
еквіваленти, в т.ч. резерви за 
готівковими коштами та 
банківськими металами, 
наявність яких є 
непідтвердженою  

Assets - Cash and cash equivalents 
- Provisions against cash and bank 
metals with unconfirmed 
availability  

BS1_AssetsAmountsDueNBU Активи - Грошові кошти та їх 
еквіваленти, в т.ч. кошти в НБУ  

Assets - Cash and cash equivalents 
- Amounts due from NBU  

BS1_FinAssetsFairVal Активи - Фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток  

Assets - Financial assets 
designated at fair value through 
profit or loss  

BS1_FinAssetsFVPLRefinNBU Активи - Фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток, в т.ч. що рефінансуються 
НБУ  

Assets - Financial assets 
designated at fair value through 
profit or loss - Refinanced by NBU  

BS1_AssetsOtherBanks Активи - Кошти в інших банках, 
усього  

Assets - Amounts due from other 
banks  

BS1_AssetsProvOtherBanks Активи - Резерви під знецінення 
коштів в інших банках  

Assets - Provision for impairment 
of amounts due from other banks  

BS1_AssetsLoansClients Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів  

Assets - Loans and receivables 
from customers  

BS1_AssetsLoansLE Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів-
юридичних осіб  

Assets - Loans and receivables 
from legal entities  

BS1_AssetsProvLoansLE Активи - Резерви під знецінення 
кредитів та заборгованості 
клієнтів-юридичних осіб  

Assets - Provision for impairment 
of loans and receivables from 
legal entities  

BS1_AssetsLoansIndiv Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів-фізичних 
осіб  

Assets - Loans and receivables 
from individuals  

BS1_AssetsProvLoansIndiv Активи - Резерви під знецінення 
кредитів та заборгованості 
клієнтів-фізичних осіб  

Assets - Provision for impairment 
of loans and receivables from 
individuals  

BS1_AssetsSecurFVOCI Активи - Цінні папери, які 
обліковуються за справедливою 
вартістю через інший сукупний 
дохід  

Assets - Securities at fair value 
through other comprehensive 
income  
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_AssetsSecurFVOCIRefinNBU Активи - Цінні папери, які 
обліковуються за справедливою 
вартістю через інший сукупний 
дохід, в т.ч. що рефінансуються 
НБУ  

Assets - Securities at fair value 
through other comprehensive 
income - Refinanced by NBU  

BS1_AssetsProvSecurFVOCI Активи - Резерви під знецінення 
цінних паперів, які 
обліковуються за справедливою 
вартістю через інший сукупний 
дохід  

Assets - Provision for impairment 
of securities at fair value through 
other comprehensive income  

BS1_AssetsSecurAC Активи - Цінні папери, які 
обліковуються за 
амортизованою собівартістю  

Assets - Securities at amortized 
cost  

BS1_AssetsProvSecurAC Активи - Резерви під знецінення 
цінних паперів, які 
обліковуються за 
амортизованою собівартістю  

Assets - Provision for impairment 
of securities  at amortized cost  

BS1_AssetsSecurACRefinNBU Активи - Цінні папери, які 
обліковуються за 
амортизованою собівартістю, в 
т.ч. що рефінансуються НБУ  

Assets - Securities at amortized 
cost - Refinanced by NBU  

BS1_AssetsInvestSubsid Активи - Інвестиції в асоційовані 
та дочірні компанії  

Assets - Investments in associates 
and subsidiaries  

BS1_AssetsInvestProp Активи – Інвестиційна 
нерухомість  

Assets - Investment property  

BS1_AssetsReceivCurrIncTax Активи - Дебіторська 
заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток  

Assets - Current income tax 
receivables   

BS1_AssetsDeferTax Активи - Відстрочений 
податковий актив  

Assets - Deferred tax asset   

BS1_AssetsCapitalNominal Активи - Основні засоби та 
нематеріальні активи  

Assets - Fixed assets and 
intangible assets   

BS1_AssetsOtherFin Активи - Інші фінансові активи  Assets - Other financial assets   

BS1_AssetsProvOtherFin Активи - Резерви під інші 
фінансові активи  

Assets - Provision against other 
financial assets    

BS1_AssetsOther Активи - Інші активи  Assets - Other assets  

BS1_AssetsProvOther Активи - Інші активи - Резерви 
під інші активи  

Assets - Other assets - Provision 
against other assets  

BS1_AssetsNet Активи - Чисті активи, усього  Assets - Net assets, total  

BS1_AssetsProvTotal Активи - Резерви, усього  Assets - Provisions, total  

BS1_AssetsTotal Активи - Загальні активи, усього  Assets - Total assets  

BS1_AssetsIGLBRefinNBU Активи - ОВДП, що 
рефінансуються НБУ  

Assets - IGLB refinanced by NBU  

BS1_LiabNBU Зобов'язання - Кошти отримані 
від НБУ  

Liabilities - Amounts due to the 
National Bank of Ukraine  

BS1_LiabBanks Зобов'язання - Кошти банків  Liabilities - Amounts due to banks  

BS1_LiabCust Зобов'язання - Кошти клієнтів  Liabilities - Amounts due to 
customers  
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_LiabLE Зобов'язання - Кошти суб'єктів 
господарювання та 
небанківських фінансових 
установ  

Liabilities - Amounts due to legal 
entities  

BS1_LiabLEDemand Зобов'язання - Кошти суб'єктів 
господарювання та 
небанківських фінансових 
установ на вимогу  

Liabilities - Demand deposits from 
legal entities  

BS1_LiabIndiv Зобов'язання - Кошти клієнтів-
фізичних осіб  

Liabilities - Amounts due to 
individuals  

BS1_LiabIndivDemand Зобов'язання - Кошти 
клієнтівфізичних осіб на вимогу  

Liabilities - Demand deposits from 
individuals  

BS1_FinLiabFairVal Зобов'язання - Фінансові 
зобов'язання, що обліковуються 
за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

Liabilities - Financial liabilities at 
fair value through profit or loss   

BS1_LiabDebtSecur Зобов'язання - Боргові цінні 
папери, емітовані банком  

Liabilities - Debt securities issued 
by the bank  

BS1_LiabOtherBorrFunds Зобов'язання - Інші залучені 
кошти  

Liabilities - Other funds raised   

BS1_LiabCurrentIncomeTax Зобов'язання - Зобов’язання 
щодо поточного податку на 
прибуток  

Liabilities - Current income tax 
liabilities   

BS1_LiabDeferrTax Зобов'язання - Відстрочені 
податкові зобов’язання  

Liabilities - Deferred tax liabilities  

BS1_LiabProv Зобов'язання - Резерви за 
зобов’язаннями  

Liabilities - Provision against 
liabilities   

BS1_LiabOtherFin Зобов'язання - Інші фінансові 
зобов’язання  

Liabilities - Other financial 
liabilities  

BS1_LiabOther Зобов'язання – Інші 
зобов’язання  

Liabilities - Other liabilities  

BS1_LiabSubDebt Зобов'язання - Субординований 
борг  

Liabilities - Subordinated debt  

BS1_LiabTotal Зобов'язання - Усього 
зобов’язань  

Liabilities - Total liabilities  

BS1_ShareCapital Капітал - Статутний капітал  Equity - Authorized capital   

BS1_SharePremAccount Капітал - Емісійні різниці  Equity - Share premium reserve   

BS1_NonRegistShareCapital Капітал - Незареєстрований 
статутний капітал  

Equity - Unregistered authorized  
capital   

BS1_OtherCapital Капітал - Інший додатковий 
капітал  

Equity - Other additional capital  

BS1_CapitaReserves Капітал - Резервні та інші фонди 
банку  

Equity - Reserve and other bank's 
funds  

BS1_CapitalRevalReserves Капітал - Резерви переоцінки  Equity - Revaluation reserves   

BS1_CapitalEarnLoss Капітал - Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток)  

Equity - Retained earnings 
(uncovered loss)  

BS1_CapitalTotal Капітал - Усього власного 
капіталу  

Equity - Total equity capital  
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_InterestIncome Доходи і витрати - Процентні 
доходи  

Income and Expenses - Interest 
income   

BS1_InterestIncomeLE Доходи і витрати - Процентні 
доходи від операцій з 
юридичними особами  

Income and Expenses -Interest 
income from operations with legal 
entities   

BS1_InterestIncomeIndiv Доходи і витрати - Процентні 
доходи від операцій з 
фізичними особами  

Income and Expenses -Interest 
income from operations with 
individuals   

BS1_InterestCosts Доходи і витрати - Процентні 
витрати  

Income and Expenses - Interest 
expenses  

BS1_InterestCostsLE Доходи і витрати - Процентні 
витрати від операцій з 
юридичними особами  

Income and Expenses - Interest 
expenses from operations with  
legal entities  

BS1_InterestCostsIndiv Доходи і витрати - Процентні 
витрати від операцій з 
фізичними особами  

Income and Expenses - Interest 
expenses from operations with 
individuals   

BS1_InterestCostsOther Доходи і витрати - Інші 
процентні витрати  

Income and Expenses - Other 
interest expenses  

BS1_NetInterIncomeCosts Доходи і витрати - Чистий 
процентний дохід/(Чисті 
процентні витрати)  

Income and Expenses - Net 
Interest income/( Net interest 
expenses)  

BS1_CommIncome Доходи і витрати - Комісійні 
доходи  

Income and Expenses - 
Commission income   

BS1_CommCosts Доходи і витрати - Комісійні 
витрати 

Income and Expenses - 
Commission expenses 

BS1_NetCommIncomeCosts Доходи і витрати - Чистий 
комісійний дохід/(Чисті 
комісійні витрати)  

Income and Expenses - Net 
commission income/(Net 
commission expenses  

BS1_TradeRes Доходи і витрати - Торговий 
результат  

Income and Expenses - Gains and 
losses from trading  

BS1_ResReval Доходи і витрати - Результат від 
переоцінки  

Income and Expenses - Gains and 
losses from revaluation  

BS1_ResPurSale Доходи і витрати - Результат від 
операцій з купівлі-продажу  

Income and Expenses - Gains and 
losses from purchase and sale 
operations  

BS1_TradeResOperAssetsLiab Доходи і витрати - Торговий 
результат від операцій з 
фінансовими активами та 
зобов'язаннями  

Income and Expenses - Gains and 
losses from trading of financial 
assets and liabilities   

BS1_OtherOperIncome Доходи і витрати - Інші 
операційні доходи  

Income and Expenses - Other 
operating income   

BS1_OtherIncome Доходи і витрати - Інші доходи  Income and Expenses - Other 
income   

BS1_IncomeTotal Доходи і витрати - Всього 
доходів  

Income and Expenses - Total 
income  

BS1_AllocProv Доходи і витрати - Відрахування 
до резервів  

Income and Expenses - Allocations 
to provisions  
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_NetIncrProvImpairLoans Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення 
кредитів та коштів в інших 
банках  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provisions 
for impairment of loans and 
amounts due from other banks  

BS1_NetIncrProvLoansGranted Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів під заборгованість за 
наданими кредитами клієнтам  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provisions 
for impairment of loans to 
customers  

BS1_NetIncrProvImpReceiv Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення за 
дебіторською заборгованістю 
банку  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provisions 
for impairment of receivables of 
banks  

BS1_NetIncrProvBResRisk Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів на покриття ризиків і 
втрат  

Net increase (decrease) in 
provisions for covering risks and 
losses   

BS1_NetIncrProvSecur Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення цінних 
паперів  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for impairment of receivables of 
securities  

BS1_AdminOperCosts Доходи і витрати - 
Адміністративні та інші 
операційні витрати  

Income and Expenses -  
Administrative and other 
operating expenses   

BS1_Payroll Доходи і витрати - Заробітна 
плата персоналу  

Income and Expenses - Payroll 
costs   

BS1_PayrollTax Доходи і витрати - Нарахування 
на фонд заробітної плати  

Income and Expenses - Tax on 
payroll   

BS1_OtherStaffCosts Доходи і витрати - Інші витрати 
на персонал  

Income and Expenses - Other staff 
costs   

BS1_ExpenCostsFixedAssets Доходи і витрати - Витрати на 
утримання основних засобів  

Income and Expenses - 
Maintenance costs on fixed assets  

BS1_ExpenMaintAdmin Доходи і витрати - 
Експлуатаційні та господарські 
витрати 

Income and Expenses – 
Maintenance and administrative 
expenses   

BS1_ExpenMarketAdvert Доходи і витрати - Витрати на 
рекламу і маркетинг  

Income and Expenses - Marketing 
and advertising expenses  

BS1_ExpenRent Доходи і витрати - Витрати на 
оренду  

Income and Expenses - Rent 
expenses  

BS1_ExpenAdminOther Доходи і витрати - Інші 
адміністративні та операційні 
витрати  

Income and Expenses - Other 
administrative and other 
operating expenses   

BS1_ExpenTotal Доходи і витрати - Всього витрат  Income and Expenses - Total 
expenses  

BS1_ProfitLossBeforTax Доходи і витрати - 
Прибуток/(збиток) до 
оподаткування  

Income and Expenses - Profit 
(loss) before tax  

BS1_IncomeTaxExpen Доходи і витрати - Витрати на 
податок на прибуток  

Income and Expenses - Income tax 
expense   
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_ProfitLossAfterTax Доходи і витрати - 
Прибуток/(збиток) після 
оподаткування  

Income and Expenses - Profit 
(loss) after tax  

  
  
  
Довідник показників (поле id_api) для 
даних на звітну дату 01.10.2017   

id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_AssetsCash Активи - Грошові кошти та їх 
еквіваленти  

Assets - Cash and cash equivalents  

BS1_FinAssetsFairVal Активи - Фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток  

Assets - Financial assets 
designated at fair value through 
profit or loss  

BS1_AssetsOtherBanks Активи - Кошти в інших банках, 
усього  

Assets - Amounts due from other 
banks  

BS1_AssetsOtherBanksFC Активи - Кошти в інших банках в 
іноземній валюті  

Assets - Amounts  due from other 
banks in foreign currency  

BS1_AssetsProvOtherBanks Активи - Резерви під знецінення 
коштів в інших банках  

Assets - Provision for impairment 
of amounts due from other banks  

BS1_AssetsLoansClients Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів  

Assets - Loans and receivables 
from customers  

BS1_AssetsLoansLE Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів-
юридичних осіб  

Assets - Loans and receivables 
from legal entities  

BS1_AssetsLoansLEFC Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів-
юридичних  
осіб в іноземній валюті  

Assets - Loans and receivables 
from legal entities in foreign 
currency  

BS1_AssetsProvLoansLE Активи - Резерви під знецінення 
кредитів та заборгованості 
клієнтів-юридичних осіб  

Assets - Provision for impairment 
of loans and receivables from legal 
entities  

BS1_AssetsLoansIndiv Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів-фізичних 
осіб  

Assets - Loans and receivables 
from individuals  

BS1_AssetsLoansIndivFC Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів-фізичних 
осіб в іноземній валюті  

Assets - Loans and receivables 
from individuals in foreign 
currency  

BS1_AssetsProvLoansIndiv Активи - Резерви під знецінення 
кредитів та заборгованості 
клієнтів-фізичних осіб  

Assets - Provision for impairment 
of loans and receivables from 
individuals  

BS1_AssetsSecurSale Активи - Цінні папери в портфелі 
банку на продаж  

Assets - Securities available-for-
sale  

BS1_AssetsProvSecurSale Активи - Резерви під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку 
на продаж  

Assets - Provision for impairment 
of securities available-for-sale  

BS1_AssetsSecurMatur Активи - Цінні папери в портфелі 
банку до погашення  

Assets - Securities held-to-
maturity  
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_AssetsProvSecurMatur Активи - Резерви під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку 
до погашення  

Assets - Provision for impairment 
of  securities held-to-maturity   

BS1_AssetsInvestSubsid Активи - Інвестиції в асоційовані 
та дочірні компанії  

Assets - Investments in associates 
and subsidiaries  

BS1_AssetsInvestProp Активи - Інвестиційна 
нерухомість  

Assets - Investment property  

BS1_AssetsReceivCurrIncTax Активи - Дебіторська 
заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток  

Assets - Current income tax 
receivables   

BS1_AssetsDeferTax Активи - Відстрочений 
податковий актив  

Assets - Deferred tax asset   

BS1_AssetsCapitalNominal Активи - Основні засоби та 
нематеріальні активи  

Assets - Fixed assets and 
intangible assets   

BS1_AssetsOtherFin Активи - Інші фінансові активи  Assets - Other financial assets   

BS1_AssetsProvOtherFin Активи - Резерви під інші 
фінансові активи  

Assets - Provision against other 
financial assets    

BS1_AssetsOther Активи - Інші активи  Assets - Other assets  

BS1_AssetsProvOther Активи - Інші активи - Резерви 
під інші активи  

Assets - Other assets - Provision 
against other assets  

BS1_AssetsNonCurrDisposGroup Активи - Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття  

Assets - Non-current assets held 
for sale or disposal group  

BS1_AssetsTotal Активи - Усього активів  Assets - Total assets  

BS1_AssetsTotalFC Активи - Усього активів в 
іноземній валюті  

Assets - Total assets in foreign 
currency  

BS1_LiabNBU Зобов'язання - Кошти отримані 
від НБУ  

Liabilities - Amounts due to the 
National Bank of Ukraine  

BS1_LiabBanks Зобов'язання - Кошти банків  Liabilities - Amounts due to banks  

BS1_LiabBanksFC Зобов'язання - Кошти банків в 
іноземній валюті  

Liabilities - Amounts due to banks 
in foreign currency   

BS1_LiabCust Зобов'язання - Кошти клієнтів  Liabilities - Amounts due to 
customers  

BS1_LiabLE Зобов'язання - Кошти 
юридичних осіб  

Liabilities - Amounts due to legal 
entities  

BS1_LiabLEFC Зобов'язання - Кошти 
клієнтівюридичних осіб в 
іноземній валюті  

Liabilities - Amounts due to legal 
entities in foreign currency   

BS1_LiabLEDemand Зобов'язання - Кошти 
клієнтівюридичних осіб на 
вимогу  

Liabilities - Demand deposits from 
legal entities  

BS1_LiabLEDemandFC Зобов'язання - Кошти 
клієнтівюридичних осіб на 
вимогу в іноземній валюті  

Liabilities - Demand deposits from 
legal entities in foreign currency   

BS1_LiabIndiv Зобов'язання - Кошти 
клієнтівфізичних осіб  

Liabilities - Amounts due to 
individuals  

BS1_LiabCustIndivFC Зобов'язання - Кошти 
клієнтівфізичних осіб в 
іноземній валюті  

Liabilities - Amounts due to 
individuals in foreign currency   
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_LiabIndivDemand Зобов'язання - Кошти 
клієнтівфізичних осіб на вимогу  

Liabilities - Demand deposits from 
individuals  

BS1_LiabCustIndivDemandFC Зобов'язання - Кошти 
клієнтівфізичних осіб на вимогу 
в іноземній валюті  

Liabilities - Demand deposits from 
individuals in foreign currency   

BS1_FinLiabFairVal Зобов'язання - Фінансові 
зобов'язання, що обліковуються 
за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток  

Liabilities - Financial liabilities at 
fair value through profit or loss   

BS1_LiabDebtSecur Зобов'язання - Боргові цінні 
папери, емітовані банком  

Liabilities - Debt securities issued 
by the bank  

BS1_LiabDebtSecurFC Зобов'язання - Боргові цінні 
папери, емітовані банком в 
іноземній валюті  

Liabilities - Debt securities issued 
by the bank in foreign currency   

BS1_LiabOtherBorrFunds Зобов'язання - Інші залучені 
кошти  

Liabilities - Other funds raised   

BS1_LiabCurrentIncomeTax Зобов'язання - Зобов’язання 
щодо поточного податку на 
прибуток  

Liabilities - Current income tax 
liabilities   

BS1_LiabDeferrTax Зобов'язання - Відстрочені 
податкові зобов’язання  

Liabilities - Deferred tax liabilities  

BS1_LiabProv Зобов'язання - Резерви за 
зобов’язаннями  

Liabilities - Provision against 
liabilities   

BS1_LiabOtherFin Зобов'язання - Інші фінансові 
зобов’язання  

Liabilities - Other financial 
liabilities  

BS1_LiabOther Зобов'язання - Інші зобов’язання  Liabilities - Other liabilities  

BS1_LiabSubDebt Зобов'язання - Субординований 
борг  

Liabilities - Subordinated debt  

BS1_LiabTotal Зобов'язання - Усього 
зобов’язань  

Liabilities - Total liabilities  

BS1_LiabTotalFC Зобов'язання - Усього 
зобов’язань в іноземній валюті  

Liabilities - Total liabilities in 
foreign currency   

BS1_ShareCapital Капітал - Статутний капітал  Equity - Authorized capital   

BS1_SharePremAccount Капітал - Емісійні різниці  Equity - Share premium reserve   

BS1_NonRegistShareCapital Капітал - Незареєстрований 
статутний капітал  

Equity - Unregistered authorized  
capital   

BS1_OtherCapital Капітал - Інший додатковий 
капітал  

Equity - Other additional capital  

BS1_CapitaReserves Капітал - Резервні та інші фонди 
банку  

Equity - Reserve and other bank's 
funds  

BS1_CapitalRevalReserves Капітал - Резерви переоцінки  Equity - Revaluation reserves   

BS1_CapitalEarnLoss Капітал - Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток)  

Equity - Retained earnings 
(uncovered loss)  

BS1_CapitalTotal Капітал - Усього власного 
капіталу  

Equity - Total equity capital  

BS1_InterestIncome Доходи і витрати - Процентні 
доходи  

Income and Expenses - Interest 
income   
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_InterestIncomeLE Доходи і витрати - Процентні 
доходи від операцій з 
юридичними особами  

Income and Expenses -Interest 
income from operations with legal 
entities   

BS1_InterestIncomeIndiv Доходи і витрати - Процентні 
доходи від операцій з фізичними 
особами  

Income and Expenses -Interest 
income from operations with 
individuals   

BS1_InterestCosts Доходи і витрати - Процентні 
витрати  

Income and Expenses - Interest 
expenses  

BS1_InterestCostsLE Доходи і витрати - Процентні 
витрати від операцій з 
юридичними особами  

Income and Expenses - Interest 
expenses from operations with  
legal entities  

BS1_InterestCostsIndiv Доходи і витрати - Процентні 
витрати від операцій з 
фізичними особами  

Income and Expenses - Interest 
expenses from operations with 
individuals   

BS1_NetInterIncomeCosts Доходи і витрати - Чистий 
процентний дохід/(Чисті 
процентні витрати)  

Income and Expenses - Net 
Interest income/( Net interest 
expenses)  

BS1_CommIncome Доходи і витрати - Комісійні 
доходи  

Income and Expenses - 
Commission income   

BS1_CommCosts Доходи і витрати - Комісійні 
витрати  

Income and Expenses - 
Commission expenses  

BS1_NetCommIncomeCosts Доходи і витрати - Чистий 
комісійний дохід/(Чисті комісійні 
витрати)  

Income and Expenses - Net 
commission income/(Net 
commission expenses  

BS1_OtherOperIncome Доходи і витрати - Інші 
операційні доходи  

Income and Expenses - Other 
operating income   

BS1_IncomeTotal Доходи і витрати - Всього 
доходів  

Income and Expenses - Total 
income  

BS1_AllocProv Доходи і витрати - Відрахування 
до резервів  

Income and Expenses - Allocations 
to provisions  

BS1_NetIncrProvImpairLoans Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення кредитів 
та коштів в інших банках  

Income and Expenses - Net 
increase  
(decrease) in provision for 
impairment of loans and amounts 
due from other banks  

BS1_NetIncreaseProvImpairReceiv Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості та 
інших фінансових активів  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for impairment of receivables and 
other financial assets  

BS1_NetIncreaseProvImpairLiab Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів за зобов’язаннями  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for impairment of liabilities  

BS1_NetIncreaseProvSecurSale Доходи і витрати - Чисте 
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення цінних 
паперів у портфелі банку на 
продаж  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for impairment of securities 
available for sale  
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id_api Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_NetIncreaseProvSecurMatur Доходи і витрати - Чисте  
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення цінних 
паперів у портфелі банку до 
погашення  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for impairment of securities held-
tomaturity  

BS1_AdminOperCosts Доходи і витрати - 
Адміністративні та інші 
операційні витрати  

Income and Expenses -  
Administrative and other 
operating expenses   

BS1_Payroll Доходи і витрати - Заробітна 
плата персоналу  

Income and Expenses - Payroll 
costs   

BS1_PayrollTax Доходи і витрати - Нарахування 
на фонд заробітної плати  

Income and Expenses - Tax on 
payroll   

BS1_OtherStaffCosts Доходи і витрати - Інші витрати 
на персонал  

Income and Expenses - Other staff 
costs   

BS1_ExpenCostsFixedAssets Доходи і витрати - Витрати на 
утримання основних засобів  

Income and Expenses - 
Maintenance costs on fixed assets  

BS1_ExpenMaintAdmin Доходи і витрати - 
Експлуатаційні та господарські 
витрати 

Income and Expenses – 
Maintenance and administrative 
expenses   

BS1_ExpenTelecom Доходи і витрати - Витрати на 
телекомунікації  

Income and Expenses - Expenses 
on telecommunication services  

BS1_ExpenMarketAdvert Доходи і витрати - Витрати на 
рекламу і маркетинг  

Income and Expenses - Marketing 
and advertising expenses  

BS1_ExpenRent Доходи і витрати - Витрати на 
оренду  

Income and Expenses - Rent 
expenses  

BS1_ExpenAdminOther Доходи і витрати - Інші 
адміністративні та операційні 
витрати  

Income and Expenses - Other 
administrative and other operating 
expenses   

BS1_ExpenTotal Доходи і витрати - Всього витрат  Income and Expenses - Total 
expenses  

BS1_ProfitLossBeforTax Доходи і витрати - 
Прибуток/(збиток) до 
оподаткування  

Income and Expenses - Profit (loss) 
before tax  

BS1_IncomeTaxExpen Доходи і витрати - Витрати на 
податок на прибуток  

Income and Expenses - Income tax 
expense   

BS1_ProfitLossAfterTax Доходи і витрати - 
Прибуток/(збиток) після 
оподаткування  

Income and Expenses - Profit (loss) 
after tax  

BS1_ResReval Доходи і витрати - Результат від 
переоцінки  

Income and Expenses - Gains and 
losses from revaluation  

BS1_ResPurSale Доходи і витрати - Результат від 
операцій з купівлі-продажу  

Income and Expenses - Gains and 
losses from purchase and sale 
operations  

BS1_OtherIncome Доходи і витрати - Інші доходи  Income and Expenses - Other 
income   
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Довідник показників (поле id_api)  
для даних до звітної дати 01.07.2017 включно  

іd_арі Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_AssetsCash Активи - Грошові кошти та їх 
еквіваленти  

Assets - Cash and cash 
equivalents  

BS1_AssetsReqRes Кошти обов'язкових резервів 
банку в НБУ  

Amounts of required reserves 
with the NBU  

BS1_FinAssetsFairVal Активи - Фінансові активи, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток  

Assets - Financial assets 
designated at fair value through 
profit or loss  

BS1_AssetsOtherBanks Активи - Кошти в інших 
банках, усього  

Assets - Amounts due from 
other banks  

BS1_AssetsOtherBanksFC Активи - Кошти в інших 
банках в іноземній валюті  

Assets - Amounts due from 
other banks in foreign currency  

BS1_AssetsProvOtherBanks Активи - Резерви під 
знецінення коштів в інших 
банках  

Assets - Provision for 
impairment of amounts due 
from other banks  

BS1_AssetsLoansClients Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів  

Assets - Loans and receivables 
from customers  

BS1_AssetsLoansLE Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів - 
юридичних осіб  

Assets - Loans and receivables 
from legal entities  

BS1_AssetsLoansLEFC Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів - 
юридичних осіб в іноземній 
валюті  

Assets - Loans and receivables 
from legal entities in foreign 
currency  

BS1_AssetsProvLoansLE Активи - Резерви під 
знецінення кредитів та 
заборгованості 
клієнтівюридичних осіб  

Assets - Provision for 
impairment of loans and 
receivables from legal entities  

BS1_AssetsLoanslndiv Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів-
фізичних осіб  

Assets - Loans and receivables 
from individuals  

BS1_AssetsLoanslndivFC Активи - Кредити та 
заборгованість клієнтів-
фізичних осіб в іноземній 
валюті  

Assets - Loans and receivables 
from individuals in foreign 
currency  

BS1_AssetsProvLoanslndiv Активи - Резерви під 
знецінення кредитів та 
заборгованості 
клієнтівфізичних осіб  

Assets - Provision for 
impairment of loans and 
receivables from individuals 

BS1_AssetsSecurSale Активи - Цінні папери в 
портфелі банку на продаж  

Assets - Securities available-for- 
sale  

BS1_AssetsProvSecurSale Активи - Резерви під 
знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж  

Assets - Provision for 
impairment of securities 
available-for-sale  

BS1_AssetsSecurMatur Активи - Цінні папери в 
портфелі банку до погашення  

Assets - Securities held-to- 
maturity  
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іd_арі Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_AssetsProvSecurMatur Активи - Резерви під 
знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення  

Assets - Provision for 
impairment of securities held-
to-maturity  

BS1_AssetsTradSecur Активи - Торгові цінні папери  Assets - Trading securities  

BS1_AssetslnvestSubsid Активи - Інвестиції в 
асоційовані та дочірні 
компанії  

Assets - Investments in 
associates and subsidiaries  

BS1_AssetslnvestProp Активи – Інвестиційна 
нерухомість  

Assets - Investment property  

BS1_AssetsReceivCurrlncTax Активи - Дебіторська 
заборгованість щодо 
поточного податку на 
прибуток  

Assets - Current income tax 
receivables  

BS1_AssetsDeferTax Активи - Відстрочений 
податковий актив  

Assets - Deferred tax asset  

BS1_AssetsCapitalNominal Активи - Основні засоби та 
нематеріальні активи  

Assets - Fixed assets and 
intangible assets  

BS1_AssetsOtherFin Активи - Інші фінансові активи  Assets - Other financial assets  

BS1_AssetsProvOtherFin Активи - Резерви під інші 
фінансові активи  

Assets - Provision against other 
financial assets  

BS1_AssetsOther Активи - Інші активи  Assets - Other assets  

BS1_AssetsProvOther Активи - Інші активи - Резерви 
під інші активи  

Assets - Other assets - Provision 
against other assets  

BS1_AssetsNonCurrDisposGroup Активи - Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття  

Assets - Non-current assets 
held for sale or disposal group  

BS1_AssetsTotal Активи - Усього активів  Assets - Total assets  

BS1_AssetsTotalFC Активи - Усього активів в 
іноземній валюті  

Assets - Total assets in foreign 
currency  

BS1_LiabNBU Зобов'язання - Кошти 
отримані від НБУ  

Liabilities - Amounts due to the 
National Bank of Ukraine  

BS1_LiabBanks Зобов'язання - Кошти банків  Liabilities - Amounts due to 
banks  

BS1_LiabBanksFC Зобов'язання - Кошти банків в 
іноземній валюті  

Liabilities - Amounts due to 
banks in foreign currency  

BS1_LiabCust Зобов'язання - Кошти клієнтів  Liabilities - Amounts due to 
customers  

BS1_LiabLE Зобов'язання - Кошти 
юридичних осіб 

Liabilities - Amounts due to 
legal entities 

BS1_LiabLEFC Зобов'язання - Кошти клієнтів 
- юридичних осіб в іноземній 
валюті  

Liabilities - Amounts due to 
legal entities in foreign 
currency  

BS1_LiabLEDemand Зобов'язання - Кошти клієнтів 
- юридичних осіб на вимогу  

Liabilities - Demand deposits 
from legal entities  

BS1_LiabLEDemandFC Зобов'язання - Кошти клієнтів 
- юридичних осіб на вимогу в 
іноземній валюті  

Liabilities - Demand deposits 
from legal entities in foreign 
currency  
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іd_арі Назва українською мовою  Назва англійською мовою  

BS1_Liablndiv Зобов'язання - Кошти клієнтів 
- фізичних осіб  

Liabilities - Amounts due to 
individuals  

BS1_LiabCustlndivFC Зобов'язання - Кошти клієнтів 
- фізичних осіб в іноземній 
валюті  

Liabilities - Amounts due to 
individuals in foreign currency  

BS1_LiablndivDemand Зобов'язання - Кошти клієнтів 
- фізичних осіб на вимогу  

Liabilities - Demand deposits 
from individuals  

BS1_LiabCustlndivDemandFC Зобов'язання - Кошти клієнтів 
- фізичних осіб на вимогу в 
іноземній валюті  

Liabilities - Demand deposits 
from individuals in foreign 
currency  

BS1_FinLiabFairVal Зобов'язання - Фінансові 
зобов'язання, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток  

Liabilities - Financial liabilities 
at fair value through profit or 
loss  

BS1_LiabDebtSecur Зобов'язання - Боргові цінні 
папери, емітовані банком  

Liabilities - Debt securities 
issued by the bank  

BS1_LiabDebtSecurFC Зобов'язання - Боргові цінні 
папери, емітовані банком в 
іноземній валюті  

Liabilities - Debt securities 
issued by the bank in foreign 
currency  

BS1_LiabOtherBorrFunds Зобов'язання - Інші залучені 
кошти  

Liabilities - Other funds raised  

BS1_LiabCurrentlncomeTax Зобов'язання - Зобов'язання 
щодо поточного податку на 
прибуток  

Liabilities - Current income tax 
liabilities  

BS1_LiabDeferrTax Зобов'язання - Відстрочені 
податкові зобов'язання  

Liabilities - Deferred tax 
liabilities  

BS1_LiabProv Зобов'язання - Резерви за 
зобов'язаннями  

Liabilities - Provision against 
liabilities  

BS1_LiabOtherFin Зобов'язання - Інші фінансові 
зобов'язання  

Liabilities - Other financial 
liabilities  

BS1_LiabOther Зобов'язання - Інші 
зобов'язання  

Liabilities - Other liabilities  

BS1_LiabSubDebt Зобов'язання - 
Субординований борг  

Liabilities - Subordinated debt  

BS1_LiabTotal Зобов'язання - Усього 
зобов'язань  

Liabilities - Total liabilities  

BS1_LiabTotalFC Зобов'язання - Усього 
зобов'язань в іноземній 
валюті  

Liabilities - Total liabilities in 
foreign currency  

BS1_ShareCapital Капітал - Статутний капітал  Equity - Authorized capital  

BS1_SharePremAccount Капітал - Емісійні різниці  Equity - Share premium reserve  

BS1_NonRegistShareCapital Капітал - Незареєстрований 
статутний капітал  

Equity - Unregistered 
authorized capital  

BS1_OtherCapital Капітал - Інший додатковий 
капітал  

Equity - Other additional capital  

BS1_CapitaReserves Капітал - Резервні та інші 
фонди банку  

Equity - Reserve and other 
bank's funds  
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BS1_CapitalRevalReserves Капітал - Резерви переоцінки  Equity - Revaluation reserves  

BS1_CapitalEarnLoss Капітал - Нерозподілений 
прибуток (непокритий збиток)  

Equity - Retained earnings 
(uncovered loss)  

BS1_CapitalTotal Капітал - Усього власного 
капіталу  

Equity - Total equity capital  

BS1_Interestlncome Доходи і витрати - Процентні 
доходи 

Income and Expenses - Interest 
income 

BS1_InterestlncomeLE Доходи і витрати - Процентні 
доходи від операцій з 
юридичними особами  

Income and Expenses -Interest 
income from operations with 
legal entities  

BS1_Interestlncomelndiv Доходи і витрати - Процентні 
доходи від операцій з 
фізичними особами  

Income and Expenses -Interest 
income from operations with 
individuals  

BS1_InterestCosts Доходи і витрати - Процентні 
витрати  

Income and Expenses - Interest 
expenses  

BS1_InterestCostsLE * Доходи і витрати - Процентні 
витрати від операцій з 
юридичними особами  

Income and Expenses - Interest  
expenses from operations with 
legal entities  

BS1_InterestCostsIndіv * Доходи і витрати – Процентні 
витрати від операцій з 
фізичними особами  

Income and Expenses – Interest 
expenses from operations with 
individuals  

BS1_Commlncome Доходи і витрати - Комісійні 
доходи  

Income and Expenses - 
Commission income  

BS1_NetCommlncomeCosts Доходи і витрати - Чистий 
комісійний дохід/(Чисті 
комісійні витрати)  

Income and Expenses - Net 
commission income/(Net 
commission expenses  

BS1_Netlncome Доходи і витрати - Торговий 
результат  

Income and Expenses - Gains 
and losses from trading  

BS1_TradeResSecur Доходи і витрати - Торговий 
результат від операцій з 
цінними паперами в 
торговому портфелі банку  

Income and Expenses - Gains 
and losses from trading 
securities  

BS1_TradeResHedge Доходи і витрати - Торговий 
результат від операцій з 
хеджування справедливої 
вартості  

Income and Expenses - Gains 
and losses from fair value 
hedging instruments  

BS1_TradeResFairVal Доходи і витрати - Торговий 
результат від операцій з 
фінансовими інструментів, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю з 
визнанням результату 
переоцінки через прибутки 
або збитки  

Income and Expenses - Gains 
and losses from operations 
with financial instruments 
designated at fair value through 
profit or loss  

BS1_TradeResFCOper Доходи і витрати - Торговий 
результат від операцій з 
іноземною валютою  

Income and Expenses - Gains 
and losses from dealing in 
foreign currencies  
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BS1_TradeResFCReval Доходи і витрати - Торговий 
результат від переоцінки 
іноземної валюти  

Income and Expenses - Gains 
and losses from foreign 
currency revaluation  

BS1_ProceedsSaleMaturity Доходи і витрати - Результат 
від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж  

Income and Expenses - Gains 
and losses from the sale of 
trading and available for sale 
securities  

BS1_ProceedsRevalPropertУ Доходи і витрати - Результат 
від переоцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості  

Income and Expenses - Gains 
and losses from the revaluation 
of investment property  

BS1_InclnitRecognFinAssets Доходи і витрати - 
Доходи/(витрати) первісн. 
визнання фін. активів, за % 
ставкою вищою або нижчою, 
ніж ринкова  

Income and Expenses - Income/ 
(expenses) arising during the 
initial recognition of financial 
assets at rates above or below 
market interest rates  

BS1_ExplnitRecognFinLiab Доходи і витрати - Витрати/ 
(доходи) первісн. визнання 
фін. зобов за % ставкою 
вищою або нижчою, ніж 
ринкова  

Income and Expenses - 
Expenses/(lncome) arising 
during the initial recognition of 
financial liabilities at rates 
above or below market interest 
rates  

BS1_OtherOperlncome Доходи і витрати - Інші 
операційні доходи  

Income and Expenses - Other 
operating income  

BS1JncomeTotal Доходи і витрати - Всього 
доходів  

Income and Expenses - Total 
income  

BS1_AllocProv Доходи і витрати - 
Відрахування до резервів  

Income and Expenses - 
Allocations to provisions  

BS1_NetlncreaseProvlmpairReceiv Доходи і витрати – Чисте 
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості 
та інших фінансових активів  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for impairment of receivables 
and other financial assets  

BS1_NetlncreaseProvlmpairLiab Доходи і витрати - Чисте 
(збільшення) зменшення 
резервів за зобов'язаннями  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for impairment of liabilities  

BS1_NetlncreaseProvSecurSale Доходи і витрати - Чисте 
(збільшення) зменшення 
резервів під знецінення 
цінних паперів у портфелі 
банку на продаж  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for impairment of securities 
available for sale  

BS1_NetlncreaseProvSecurMatur Доходи  і  витрати  - 
 Чисте (збільшення) 
зменшення резервів під 
знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення  

Income and Expenses - Net 
increase (decrease) in provision 
for  impairment of securities 
held- to-maturity  

BS1_AdminOperCosts Доходи і витрати - 
Адміністративні та інші 
операційні витрати  

Income and Expenses - 
Administrative and other 
operating expenses  

BS1_Payroll Доходи і витрати - Заробітна 
плата персоналу  

Income and Expenses - Payroll 
costs  
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BS1_PayrollTax Доходи і витрати - 
Нарахування на фонд 
заробітної плати  

Income and Expenses - Tax on 
payroll  

BS1_OtherStaffCosts Доходи і витрати - Інші 
витрати на персонал  

Income and Expenses - Other 
staff costs  

BS1_ExpenCostsFixedAssets Доходи і витрати - Витрати на 
утримання основних засобів  

Income and Expenses - 
Maintenance costs on fixed 
assets  

BS1_ExpenMaintAdmin Доходи і витрати - 
Експлуатаційні та 
господарські витрати  

Income and Expenses - 
Maintenance and 
administrative expenses  

BS1_ExpenTelecom Доходи і витрати - Витрати на 
телекомунікації  

Income and Expenses - 
Expenses on 
telecommunication services  

BS1_ExpenMarketAdvert Доходи і витрати - Витрати на 
рекламу і маркетинг  

Income and Expenses - 
Marketing and advertising 
expenses  

BS1_ExpenRent Доходи і витрати - Витрати на 
оренду  

Income and Expenses - Rent 
expenses 

BS1_ExpenAdminOther Доходи і витрати - Інші 
адміністративні та операційні 
витрати  

Income and Expenses - Other 
administrative and other 
operating expenses  

BS1_ExpenTotal Доходи і витрати - Всього 
витрат  

Income and Expenses - Total 
expenses  

BS1_ProfitLossBeforTax Доходи і витрати - 
Прибуток/(збиток) до 
оподаткування  

Income and Expenses - Profit 
(loss) before tax  

BS1_IncomeTaxExpen Доходи і витрати - Витрати на 
податок на прибуток 

Income and Expenses - Income 
tax expense 

BS1_ProfitLossAfterTax Доходи і витрати - 
Прибуток/(збиток) після 
оподаткування  

Income and Expenses – Profit 
(loss) after tax  

BS1_RevalSecurSale Доходи і витрати - Переоцінка 
цінних паперів у портфелі 
банку на продаж  

Income and Expenses - 
Revaluation of securities 
available-for-sale  

BS1_RevalFixedAssets Доходи і витрати - Переоцінка 
основних засобів та 
нематеріальних активів  

Income and Expenses - 
Revaluation of fixed assets and 
intangible assets  

BS1_IncomeTaxOtherComprlnc Доходи і витрати - Податок на 
прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом  

Income and Expenses - Income 
tax on other comprehensive 
income  

BS1_OtherComprlncomeAfterTax Доходи і витрати - Інший 
сукупний дохід після 
оподаткування  

Income and Expenses - Other 
comprehensive income after 
tax  

BS1_TotalComprlncome Доходи і витрати - Усього 
сукупного доходу  

Income and Expenses - Total 
comprehensive income  

BS1_SharelnProfitAssociates Доходи і витрати - Частка в 
прибутку/збитку 
асоційованих компаній  

Income and Expenses - Share in 
profit/ (loss) of associates  
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BS1_ProfitOngoingActivity Доходи і витрати - 
Прибуток/збиток від 
діяльності, що триває  

Income and Expenses - Profit/ 
(loss) from ongoing activity  

BS1_ProfitSuspendActivity Доходи і витрати - 
Прибуток/збиток від 
припиненої діяльності після 
оподаткування  

Income and Expenses - Profit/ 
(loss) from suspended activity  

BS1_NetProfitShareOngoingActivity Доходи і витрати - Чистий 
прибуток/збиток на одну 
просту акцію від діяльності, 
що триває  

Income and Expenses - Net 
profit/ (loss) per ordinary 
(common) share from ongoing 
activity  

BS1_AdjNetProfitShareOngoingActivity Доходи і витрати - 
Скоригований чистий 
прибуток/збиток на одну 
просту акцію від діяльності, 
що триває  

Income and Expenses - 
Adjusted net profit/ (loss) per 
ordinary (common) share from 
ongoing activity  

BS1_NetProfitShareSuspendActivity Доходи і витрати - Чистий 
прибуток/збиток на одну 
просту акцію від припиненої 
діяльності  

Income and Expenses - Net 
profit/ (loss) per ordinary 
(common) share from 
suspended activity  

BS1_AdjNetProfitShareSuspendActivity Доходи і витрати - 
Скоригований чистий 
прибуток/збиток на одну 
просту акцію від припиненої  
діяльності  

Income and Expenses - 
Adjusted net profit/ (loss) per 
ordinary (common) share from 
suspended activity  

BS1_NetProfitShareQuarter Доходи і витрати - Чистий 
прибуток/збиток на одну 
просту акцію за квартал  

Income and Expenses - Net 
profit/ (loss) per ordinary 
(common) share for the quarter  

BS1_AdjNetProfitShareQuarter Доходи і витрати - 
Скоригований чистий 
прибуток/збиток на одну 
просту акцію за квартал  

Income and Expenses - 
Adjusted net profit/ (loss) per 
ordinary (common) share for 
the quarter  

BS1_RevalHedgingOper Доходи і витрати - Результат 
переоцінки за операціями з 
хеджування грошових потоків  

Income and Expenses - 
Revaluation of hedging 
operations  

BS1_IGradeLending Окремі показники - Кредитні 
операції, класифіковані за I 
категорією якості  

Selected indicators - First-grade 

lending operations  

BS1_IGradeLendingRisk Окремі показники - Величина 
кредитного ризику за 
кредитними операціями, 
класифікованими за 1 
категорією якості  

Selected indicators - Credit risk 
exposure arising from first-
grade lending operations  

BS1_IIGradeLending Окремі показники - Кредитні 
операції, класифіковані за II 
категорією якості  

Selected indicators - Second- 
grade lending operations  

BS1_IIGradeLendingRisk Окремі показники - Величина 
кредитного ризику за 
кредитними операціями, 

Selected indicators - Credit risk 
exposure arising from second- 
grade lending operations  
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класифікованими за II 
категорією якості  

BS1_IIIGradeLending Окремі показники - Кредитні 
операції, класифіковані за III 
категорією якості  

Selected indicators - Third-
grade lending operations  

BS1_IIIGradeLendingRisk Окремі показники - Величина 
кредитного ризику за 
кредитними операціями, 
класифікованими за III 
категорією якості  

Selected indicators - Credit risk 
exposure arising from third-
grade lending operations  

BS1_IVGradeLending Окремі показники - Кредитні 
операції, класифіковані за IV 
категорією якості  

Selected indicators - Fourth- 
grade lending operations  

BS1_IVGradeLendingRisk Окремі показники - Величина 
кредитного ризику за 
кредитними операціями, 
класифікованими за IV 
категорією якості  

Selected indicators - Credit risk 
exposure arising from fourth- 
grade lending operations  

BS1_VGradeLending Окремі показники - Кредитні 
операції, класифіковані за V 
категорією якості  

Selected indicators - Fifth-grade 
lending operations  

BS1_VGradeLendingRisk Окремі показники - Величина 
кредитного ризику за 
кредитними операціями, 
класифікованими за V 
категорією якості  

Selected indicators - Credit risk 
exposure arising from fifth-
grade lending operations  

BS1_LoansLegalEconActivity Окремі показники - Кредити, 
що надані суб’єктам 
господарювання за видами 
економічної діяльності, що 
класифікуються за секціями 
"А" (сільське господарство), 
"В-Е" (промисловість), 'Т' 
(будівництво)  

Selected indicators - Loans to 
economic entities by types of 
economic activity classified 
under sections "A" 
(agriculture), "B-E" (industry), 
"F" (construction)  

BS1_IndReturnAssets Окремі показники - 
Рентабельність активів (%)  

Selected indicators - Return on 
assets (%)  

BS1_SellndAssets Окремі показники - Активні 
банківські операції банку, за 

якими визначається розмір 
кредитного ризику  

Selected indicators - Assets 
banking operations on which 

credit risk exposure is defined  

BS1_SellndAssetsNonperf Окремі показники - Активні 
банківські операції банку, за 
якими визначається розмір 
кредитного ризику: із них 
непрацюючі активи  

Selected indicators - Assets 
banking operations on which 
credit risk exposure is defined: 
o/w nonperforming assets  

BS1_SellndAssetsExp Окремі показники - Величина 
кредитного ризику за 
активними банківськими 
операціями, за якими 

Selected indicators - Credit risk 
exposure arising from active 
banking  operations  
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визначається розмір 
кредитного ризику  

BS1_AssetsProvLoans Активи - Резерви під 
знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів  

Assets - Provision for 
impairment of loans and 
receivables  

BS1_ResReval Доходи і витрати - Результат 
від переоцінки  

Income and Expenses - Gains 
and losses from revaluation  

BS1_ResPurSale Доходи і витрати - Результат 
від операцій з купівлі-
продажу  

Income and Expenses - Gains 
and losses from purchase and 
sale operations  

  

 * Інформація наявна починаючи із звітної дати 01.01.2016. 


