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Показники на 01.02.2018  в розрізі  груп (за платоспроможними банками) 

Показник  Група I  Група II  Група III  

Кількість платоспроможних банків в групі на 01.02.2018 6 25 51 

Активи - частка в загальних активах платоспроможних банків на 01.02.2018 52,27% 38,75% 8,98% 

Власний капітал мінус статутний фонд, млрд. грн. на 01.02.2018 -233,00 -99,58 3,39 

КП фіз. осіб *: (сума в млрд.грн.та частка в БСУ на 01.02.2018) 18,45(18,03%) 67,09 (65,57 %) 16,78 (16,40%) 

Динаміка КП фіз. осіб (з початку року) -27,65% -1,24% 2,02% 

Строкові депозити фіз. осіб на 01.02.2018 (сума в млрд.грн. та частка в БСУ) 214,56 (67,12%) 60,04(18,78%) 45,06(14,10%) 

Динаміка строкових депозитів фіз. осіб (з початку року) 1,20% 0,09% 1,49% 

КП Юр. осіб* (сума в млрд.грн.та частка в БСУ на 01.02.2018) 423,03 (54,58%) 261,79 (33,78%) 90,17(11,64%) 

Динаміка КП Юр. осіб (з початку року) в% -0,75% -1,92% -0,98% 

Строкові депозити Юр. осіб(сума в млрд.грн.та частка в БСУ на 01.02.2018) 48,33(46,72%) 30,61 (29,59%) 24,51 (23,69%) 

Динаміка строкових депозитів Юр. осіб (з початку року) в% -1,35% -6,36% -4,59% 

Прибуток, млрд. грн. на 01.01.2018 -20,85 -4,87 1,36 

Прибуток, млн. грн. на 01.02.2018 679,4 708,0 303,4 

Отримали прибуток за 2017 рік (кількість банків та % від кількості в групі) 4(67%) 18(72%) 42(82%) 

Отримали прибуток за січень 2018 роки (кількість банків  та % від кількості в групі) 5 (83%) 18(72%) 44 (86%) 

Співвідношення процентних витрат і доходів на 01.02.2018 63,08% 33,57% 45,24% 

Частка комісійних доходів в операційному доході на 01.02.2018 ** 41,51% 22,13% 28,46% 

Частка торгового результату в операційному доході на 01.02.2018 ** 2,00% 4,48% 6,26% 

Частка адмінвитрат в операційних доходах на 01.02.2018 ** 40,66% 35,26% 45,67% 
 
 
* Іпотечні кредити і кредити на поточні потреби (без урахування овердрафтів) 
** За групою в цілому по банках, які отримали прибуток 




