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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 19358784 

4. Місцезнаходження 

 03037, Солом'янський р-н, м.Київ, вул. Вузiвська,5 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0443644111, 0445942859 

6. Електронна поштова адреса  

 contact@altbank.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 26.04.2018 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

81 Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку   27.04.2018 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.altbank.ua в мережі Інтернет 27.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій 

емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників 

пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

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

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

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

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

значних правочинів X 

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

правочинів  

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

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  



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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо 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)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки: 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки її не заповнюють емiтенти - 

акцiонернi товариства. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не 

надається, оскiльки емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного 

року. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки в штатному 

розписi емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про засновникiв 

та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) надана вiдповiдно 

до Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АТ "АЛЬТБАНК", складеного Публiчним 

акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" станом на 31.12.2017. 

Iнформацiя про дивiденди: за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо 

виплати дивiдендiв не приймалось. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi 

емiтентом не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених 

товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки емiтент не 

здiйснював викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй. Iнформацiя 

щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську 

дiяльнiсть. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не 

надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується 

як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 



води за класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть не надається, оскiльки 

такi рiшення емiтентом не приймались. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв. 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр 

iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски 

iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про 

ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють 

сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надається, 

оскiльки емiтент таких операцiй не здiйснював. Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2017, складена 

вiдповiдно до МСФЗ. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 

вiдсутня. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск цiльових облiгацiй. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

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

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 21.10.1991 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 205000000,02 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 

 54 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

 300001 

3) Поточний рахунок 

 32004108001026 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" 

5) МФО банку 

 322313 

6) Поточний рахунок 

 16007012113412 

 

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 

Банкiвськi послуги 106 24.11.2016 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть". 

Валютнi операцiї 106-3 05.12.2016 Нацiональний банк України  

Опис 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (на право 

здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком). 



Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку (ринку цiнних 

паперiв) - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами Брокерська 

дiяльнiсть 

- 25.09.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №825 вiд 25.09.2012. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку (ринку цiнних 

паперiв) - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами Дилерська 

дiяльнiсть 

- 25.09.2012 Нацiональна  комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №825 вiд 25.09.2012. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної 

установи 

- 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №1954 вiд 24.09.2013. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв iнститутiв 

спiльного iнвестування 

- 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №1954 вiд 24.09.2013. Термiн дiї не 

обмежено. 

 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "Кредит-Рейтинг" уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 28.11.2017 

uaA-прогноз-стабiль

ний 

 

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

вартість акцій (розмір часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

- - -, -, - р-н, -, - 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 



засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Фiзичних осiб 11715 100 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Волох Iгор Олегович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  

  

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "АЛЬТБАНК", В.о. Голови Правлiння. 

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

 10.08.2016, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про Правлiння та Статутом емiтента. 

Розмiр винагороди визначений договором, укладеним мiж посадовою особою та емiтентом на 

умовах, затверджених Спостережною радою емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв Волох I.О. обiймав наступнi посади: 

Перший заступник Голови Правлiння, В.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння ПАТ 

"Унiверсал Банк"; В.о. Голови Правлiння АТ "АЛЬТБАНК". Згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних не надано.  

1) Посада 

 Член Правлiння, Операцiйний директор 

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

 Воробйова Надiя Леонiдiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Унiверсал Банк", директор департаменту операцiйного управлiння. 

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

 08.08.2016, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про Правлiння та Статутом емiтента. 



Розмiр винагороди визначений договором, укладеним мiж посадовою особою та емiтентом на 

умовах, затверджених Спостережною радою емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

заступник директора департаменту операцiйного управлiння з банкiвських операцiй 

Департаменту операцiйного управлiння, директор департаменту операцiйного управлiння ПАТ 

"Унiверсал Банк". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

1) Посада 

 Член Правлiння, Директор з правових питань 

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

 Сорока Арсен Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Унiверсал Банк", директор юридичного департаменту. 

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

 08.08.2016, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про Правлiння та Статутом емiтента. 

Розмiр винагороди визначений договором, укладеним мiж посадовою особою та емiтентом на 

умовах, затверджених Спостережною радою емiтента. Непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: 

директор юридичного департаменту ПАТ "Унiверсал Банк". Згоди на розкриття паспортних 

даних посадовою особою не надано. 

1) Посада 

 Голова Спостережної ради, незалежний член 

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

 Горбачов Вiктор Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", заступник Голови Правлiння. 

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

 26.07.2016, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди, визначенi договором, укладеним мiж 

посадовою особою та емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв 

емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник Голови Правлiння ПАТ "Райффайзен 

Банк Аваль". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 



1) Посада 

 Член Спостережної ради, незалежний член 

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

 Коноваленко Надiя Костянтинiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 39 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Ернст енд Янг", головний фахiвець з бухгалтерського облiку. 

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

 26.07.2016, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди, визначенi договором, укладеним мiж 

посадовою особою та емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв 

емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний фахiвець з бухгалтерського облiку ТОВ 

"Ернст енд Янг". Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

1) Посада 

 Член Спостережної ради, незалежний член 

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

 Кораблiн Сергiй Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 Доктор економiчних наук 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнститут економiки та прогнозування НАН України, заступник директора з наукової 

роботи.  

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

 26.07.2016, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди, визначенi договором, укладеним мiж 

посадовою особою та емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв 

емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор Департаменту аналiзу та прогнозування 

грошово-кредитного ринку Генерального департаменту грошово-кредитної полiтики 

Нацiонального банку України; головний науковий спiвробiтник, заступник директора з наукової 

роботи Iнституту економiки та прогнозування НАН України. Посада, яку обiймає на iншому 

пiдприємствi: заступник директора з наукової роботи Iнституту економiки та прогнозування 

НАН України, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26. Згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано. 

 



1) Посада 

 Член Спостережної ради, незалежний член 

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

 Саналатiй Вiктор Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Реiлтранс", заступник директора. 

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

 20.04.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди, визначенi договором, укладеним мiж 

посадовою особою та емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв 

емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: виконуючий обов'язки головного бухгалтера 

Державного пiдприємства Керченський судноремонтний завод; директор Департаменту 

економiки та фiнансiв, заступник директора Департаменту економiки та фiнансiв НАК 

"Украгролiзинг"; помiчник Мiнiстра юстицiї України; начальник Управлiння 

фiнансово-господарської дiяльностi-головний бухгалтер Державної виконавчої служби України; 

начальник Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю, начальник Управлiння внутрiшнього 

аудиту Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю Фонду державного майна України; 

заступник директора ТОВ "Реiлтранс". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: заступник 

директора ТОВ "Реiлтранс", м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 7-А, офiс 310. Згоди на 

розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Iзмайлова Iрина Дамирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "АЛЬТБАНК", начальник центру фiнансової аналiтики та звiтностi. 

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

 18.04.2017, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки  визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей 

за корисливi та посадовi злочини не має. Як Головному бухгалтеру виплачувалась заробiтна 

плата, згiдно штатного розпису. Iншi посади, якi обiймала  посадова особа протягом останнiх 

п'яти рокiв: заступник фiнансового директора АТ "ОТП БАНК"; радник Голови Правлiння з 



фiнансових питань ПАТ "КБ "Премiум"; заступник Фiнансового директора, заступник 

Фiнансового директора/начальник Фiнансового управлiння ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України"; начальник центру фiнансової аналiтики та звiтностi АТ "АЛЬТБАНК". Згоди на 

розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

1) Посада 

 Член Спостережної ради 

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

 Рицький Сергiй Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Пiдприємство зi 100% iноземною iнвестицiєю "МОНБЛАН", юрист юридичного вiддiлу. 

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

 26.07.2016, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди, визначенi договором, укладеним мiж 

посадовою особою та емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв 

емiтента. Рицький Сергiй Володимирович є представником акцiонера Дегоди Андрiя 

Сергiйовича, якому належить 24,592346% статутного капiталу емiтента. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала  посадова особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: юрист юридичного вiддiлу пiдприємства зi 100% iноземною iнвестицiєю 

"МОНБЛАН". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: юрист юридичного вiддiлу 

пiдприємства зi 100% iноземною iнвестицiєю "МОНБЛАН", м. Київ, вул. Прорiзна, 23б. Згоди 

на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Правлiння Волох Iгор 

Олегович 

 227 976 667 20,017463 227 976 667 0 0 0 

Член Правлiння, 

Операцiйний директор 

Воробйова Надiя 

Леонiдiвна 

 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння, 

Директор з правових 

питань 

Сорока Арсен 

Васильович 

 0 0 0 0 0 0 

Голова Спостережної 

ради, незалежний член 

Горбачов Вiктор 

Михайлович 

 0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 

ради, незалежний член 

Коноваленко Надiя 

Костянтинiвна 

 0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 

ради, незалежний член 

Кораблiн Сергiй 

Олександрович 

 0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 

ради, незалежний член 

Саналатiй Вiктор 

Iванович 

 0 0 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Iзмайлова Iрина 

Дамирiвна 

 0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної 

ради 

Рицький Сергiй 

Володимирович 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 227 976 667 20,017463 227 976 667 0 0 0 

 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій 

емітента (для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

- - -, -, - р-н, -, - 0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

"фiзична особа" 280 079 503 24,592346 280 079 503 0 

"фiзична особа" 280 079 503 24,592346 280 079 503 0 

"фiзична особа" 280 079 503 24,592346 280 079 503 0 

"фiзична особа" 227 976 667 20,017463 227 976 667 0 

"фiзична особа" 70 064 360 6,151992 70 064 360 0 

Усього 1 138 279 536 99,946493 1 138 279 536 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 20.04.2017 

Кворум зборів 99,9129 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, та результати розгляду: 

1.Обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 

Вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у наступному складi: Балєра Iгор 

Валерiйович, Ревуцька Тетяна Григорiвна, Яцун Юлiя Iванiвна. 

2.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку за 2016 рiк, у тому числi 

рiчної фiнансової звiтностi, звiту Спостережної ради, Правлiння та заходiв за 

результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту. 

Вирiшили: 2. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Банку за 2016 рiк, у тому 

числi: 

2.1)рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2016 рiк, складену згiдно iз мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi, у тому числi прибуток у розмiрi 1 498 943,03 

гривень (один мiльйон чотириста дев'яносто вiсiм тисяч дев'ятсот сорок три 

гривнi 03 копiйки); 

2.2)звiт Спостереженої ради та звiт Правлiння Банку за 2016 рiк; 

2.3)вiдсутнiсть необхiдностi проведення заходiв за результатами розгляду 

висновкiв зовнiшнього аудиту у зв'язку iз позитивним висновком зовнiшнього 

аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк. 

3.Покриття збиткiв та розподiл прибутку Банку. 

Вирiшили: 3. Розподiлили прибуток Банку та покрити збитки минулих рокiв 

наступним чином: 

3.1)спрямувати частину прибутку за 2016 рiк у розмiрi 74 947,15 гривень 

(сiмдесят чотири тисячi дев'ятсот сорок сiм гривень 15 копiйок) до резервного 

фонду Банку; 

3.2)направити частину прибутку за 2016 рiк у розмiрi 1 423 995,88 гривень (один 

мiльйон чотириста двадцять три тисячi дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 88 

копiйок) на покриття збиткiв минулих рокiв; 

3.3)використати 74 947,15 гривень (сiмдесят чотири тисячi дев'ятсот сорок сiм 

гривень 15 копiйок) резервного фонду Банку на покриття збиткiв минулих рокiв; 

3.4)спрямувати 150 082,13 гривень (сто п'ятдесят тисяч вiсiмдесят двi гривнi 13 

копiйок) нерозподiлених прибуткiв минулих рокiв на покриття збиткiв минулих 

рокiв; 

3.5)питання про покриття решти збиткiв минулих рокiв розглянути на наступних 

рiчних Загальних зборах акцiонерiв Банку. 

4.Вiдкликання (припинення повноважень) членiв Спостережної ради Банку.  

Вирiшили: 4. Вiдкликати (припинити повноваження) всiх членiв Спостережної 

ради Банку, а саме: Горбачова Вiктора Михайловича, Кораблiна Сергiя 

Олександровича, Малкiна Олега Олександровича, Коноваленко Надiї 

Костянтинiвни, Рицького Сергiя Володимировича. 

5.Обрання членiв Спостережної ради Банку. 

Вирiшили: 5. Обрати Спостережну Раду Банку у наступному складi:  

Горбачов Вiктор Михайлович (незалежний член),   

Кораблiн Сергiй Олександрович (незалежний член),  

Саналатiй Вiктор Iванович (незалежний член),  

Коноваленко Надiя Костянтинiвна (незалежний член),  

Рицький Сергiй Володимирович (представник акцiонера Дегоди Андрiя 

Сергiйовича). 

6.Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв з членами 

Спостережної ради Банку, встановлення розмiру їхньої винагороди, обрання 

особи, уповноваженої на пiдписання з ними договорiв. 

Вирiшили: 6. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з 



членами Спостережної ради Банку, що додаються. Встановити розмiр винагороди 

кожного члена Спостережної ради Банку згiдно з умовами цивiльно-правового 

договору, що з ним укладається. Уповноважити Голову Правлiння Банку на 

пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Спостереженої ради Банку. 

7.Внесення змiн до статуту Банку. Уповноваження осiб на пiдписання статуту 

Банку в новiй редакцiї. 

Вирiшили: 7. Внести змiни до статуту Банку шляхом викладення його в новiй 

редакцiї. Затвердити статут Банку в новiй редакцiї, що додається. Уповноважити 

Голову та секретаря Зборiв на пiдписання статуту Банку в новiй редакцiї. 

8.Надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

Вирiшили: 8. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних 

правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного з яких, 

становить 25 або перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Банку, якi можуть вчинятися Банком протягом одного 

року з дати прийняття цього рiшення, якщо їх гранична сукупна вартiсть не 

перевищує 50 (п'ятдесят) мiльярдiв гривень: 

1)придбання та/або продаж депозитних сертифiкатiв НБУ на первинному ринку та 

вторинному ринку цiнних паперiв; 

2)купiвля та/або продаж цiнних паперiв на первинному та вторинному ринку 

цiнних паперiв; 

3)залучення вiд Нацiонального банку коштiв у виглядi кредитiв овернайт та на 

тендерах з пiдтримання лiквiдностi банкiв; 

4)купiвля або продаж безготiвкової iноземної валюти на аукцiонах/iнтервенцiях 

Нацiонального банку України. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 26.12.2017 

Кворум зборів 0 

Опис Позачерговi загальнi збори iнiцiювала Спостережена рада. Жоднi питання на 

загальних зборах не розглядалися, оскiльки загальнi збори не вiдбулися у зв'язку з 

вiдсутнiстю кворуму. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0445910404 

Факс - 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Послуги надаються на пiдставi 

Договору №ОВ-77 про обслуговування 

випускiв цiнних паперiв вiд 15.10.2013, 

Депозитарного договору №Д-229/ц вiд 

24.10.2013. 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РСМ 

УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 21500646 

Місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0084 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0445015934 

Факс 0445015934 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудит рiчної фiнансової звiтностi, 

згiдно Договору №03-10/217 В 700 вiд 

03.10.2017.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Нацiональний банк України 

Організаційно-правова форма Орган державної влади 

Код за ЄДРПОУ 00032106 

Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Iнститутська,9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 0442540616 

Факс 0442540616 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального 

банку України 

Опис Послуги надаються на пiдставi 

Депозитарного договору №50/410/75/58 

вiд 29.09.2016 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична,42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АД №034421 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 0442775000 

Факс 0442775001 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 



на фондовому ринку 

Опис Послуги надаються на пiдставi 

Договору про допуск цiнних паперiв до 

торгiвлi вiд 26.12.2011. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рада ЛТД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 20071290 

Місцезнаходження 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 

буд.2/37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1575 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001 

Міжміський код та телефон 0445072556 

Факс 0442542791 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Огляд промiжної фiнансової звiтностi 

станом на 30.09.2017, згiдно Договору 

№68/17 вiд 28.11.2017. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КРЕДИТ-РЕЙТИНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 

72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 Свiдоцтво №6 

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 0444902550 

Факс 0444902554 

Вид діяльності Рейтингове агенство 

Опис Оновлення довгострокового кредитного 

рейтингу банку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "УНIКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20033533 

Місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 

буд. 70-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АE №293982 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 



фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2014 

Міжміський код та телефон 0442256000 

Факс 0442256003 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Добровiльне  медичне  страхування, 

згiдно договору  

№ 011173/1100/0000209 вiд 30.10.2017. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на 

фiнансових ринках" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

AЕ №263463 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон 0445854241 

Факс 0445854240 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - клiрингова дiяльнiсть 

Опис Послуги надаються на пiдставi 

Договору про клiрингове 

обслуговування вiд 28.09.2016 

№0953/01/S. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання  "ЕЛ СI ЕФ" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Код за ЄДРПОУ 39162160 

Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 47, 

оф.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон - 

Факс - 

Вид діяльності Надання юридичних послуг 

Опис Юридичнi послуги, згiдно договору про 

надання юридичних послуг вiд 

06.11.2017. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Українська 

страхова група" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30859524 



Місцезнаходження 03038, м. Київ, вул. Федорова Iвана, 

буд. 32, лiт. А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №500328 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2010 

Міжміський код та телефон 0442066545 

Факс 0445039993 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Страхування майна (крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "АХА 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20474912 

Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 483288 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон 0444992499 

Факс 0444958799 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Страхування майна (крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу). 

 



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 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.01.2017 09/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0800941009 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,18 1 138 888 889 205 000 000,02 100 

Опис 

Акцiї емiтента допущенi до торгiв на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" в якостi позалiстингових цiнних паперiв. Торгiвля акцiями емiтента на 

зовнiшнiх ринках не здiйснюється.  

 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТБАНК" (далi - "Банк") було засноване згiдно 

законодавства України 21 жовтня 1991 року. Банк змiнював акцiонерiв, юридичну форму i назву 

у наступному порядку: 

-з 1991 року Банк дiяв як Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АвтоЗАЗбанк";  

-у 2008 роцi "Bank of Cyprus Public Company Limited" (Нiкосiя, Кiпр) отримав 99,7065% 

непрямої частки у статутному капiталi Банку i Банк змiнив назву на Вiдкрите акцiонерне 

товариство "БАНК КIПРУ"; 

-у 2010 роцi юридична форма "БАНК КIПРУ" була змiнена з вiдкритого акцiонерного 

товариства на публiчне акцiонерне товариство; 

-у 2014 роцi юридичнi компанiї-нерезиденти отримали 99,9129% участi у статутному капiталi 

Банку шляхом викупу акцiй у "Bank of Cyprus Public Company Limited". Найменування Банку 

було змiнено на ПАТ "НЕОС БАНК"; 

-у 2015 роцi Банк входив до банкiвської групи у складi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" i ПАТ "НЕОС 

БАНК" за ознакою спiльного контролера з вищезазначеними компанiями-нерезидентами; 

-у 2016 року ABH Ukraine Limited став власником контрольного пакета акцiй Банку в розмiрi 

99,9129 %, шляхом придбання акцiй у компанiй нерезидентiв i здiйснив продаж Банку фiзичним 

особам п. Артюху С.К., п. Дегодi А.С., п. Волоху I.О., п. Стольнiкову Л.О., та п. Шуптару О.В. 

Банк припинив участь у банкiвськiй групi; 

-18 листопада 2016 року у Державному реєстрi банкiв здiйснено запис про змiну назви Банку з 

ПАТ "НЕОС БАНК" на АТ "АЛЬТБАНК".  

Юридична адреса та мiсцезнаходження Банку: Україна, 03037, мiсто Київ, вулиця Вузiвська, 

будинок № 5. 

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 2017 року загальна пряма iстотна 

участь фiзичних осiб в капiталi Банку становить 99,946493% акцiй та розподiлена наступним 

чином:  

                       31 грудня 2017 року                          31 грудня 2016 року 

п. Артюх С.К.     24,592346%                                  23,3097% 

п. Дегода А.С.     24,592346%                                  23,3097% 

п. Стольнiков Л.О.     24,592346%                                  23,3097% 

п. Волох I.О.            20,017463%                                  19,9839% 

п. Шуптар О.В.     6,151992%                                  10,0000% 

Всього                    99,946493%                                  99,9130% 

 

Iншою частиною акцiй Банку володiють приватнi iнвестори. 

Частка керiвництва в акцiях Банку складає 20,017463% i належить Головi Правлiння п. Волоху 

I.О. 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

Станом на звiтну дату емiтент має одне вiддiлення, мiсцезнаходження якого: 04073, м. Київ, вул. 

Марка Вовчка, буд. 18а. У емiтента не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв чи iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв (крiм згаданого вiддiлення). Протягом звiтного перiоду емiтент не 

створював i не лiквiдовував дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва чи iншi вiдокремленi 



пiдроздiли. 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): - 54 

Середнья чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): - 0 

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

1 

Фонд оплати працi за 2017 рiк -19 065,7 тис. грн. 

Фонд оплати працi збiльшився в порiвняннi з попереднiм роком у зв'язку iз пiдвищенням 

заробiтної плати спiвробiтникам в 2017 роцi. 

Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв АТ "АЛЬТБАНК" вiдповiдно до операцiйних 

потреб емiтента у 2017 роцi була реалiзована наступна кадрова програма: 

-Спiвробiтники Банку проходили пiдвищення квалiфiкацiї, а також професiйне навчання в 

спецiалiзованих навчальних закладах: Нацiональному центрi пiдготовки Банкiвських 

Працiвникiв України, Українському iнститутi розвитку фондового ринку України та iн. 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Найменування об'єднання: Незалежна асоцiацiя банкiв України. Мiсцезнаходження об'єднання: 

Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 72, пiд'їзд 3, поверх 3, офiс 96.  Асоцiацiя 

"Незалежна асоцiацiя банкiв України" створена на невизначений строк як недержавне 

непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання самостiйних юридичних осiб 

(пiдприємств) - банкiв. Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя 

банкiв України" є: -формування позицiї членiв Асоцiацiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України" з 

важливих питань функцiонування банкiвської системи; -участь в розробцi державних програм 

розвитку банкiвської системи; -вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що 

виникають в банкiвськiй сферi та впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї "Незалежна 

асоцiацiя банкiв України"; -налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об'єднаннями 

iнших країн; -створення позитивного iмiджу банкiвської системи України; -сприяння розвитку 

та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки України. АТ 

"АЛЬТБАНК" є повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї з 2012р. Членство носить 

безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть 

Банку.  

Найменування об'єднання: ПРОФЕСIЙНА АСОЦIАЦIЯ УЧАСНИКIВ РИНКIВ КАПIТАЛУ ТА 

ДЕРИВАТИВIВ (ПАРД). Мiсцезнаходження асоцiацiї: 01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, 

будинок 18/7, кiмната 205,206.  

ПАРД - професiйне об'єднання на фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, 

представляє iнтереси всiх вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 

2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом 

професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, а на початку 2015 року отримала додатково 

статус СРО з торгiвлi цiнними паперами. 

В рамках об'єднання дiють Правовий комiтет, Комiтет депозитарної дiяльностi, Комiтет з питань 

захисту персональних даних, Комiтет з питань торгiвлi цiнними паперами та Комiтет з 

iнформацiйних технологiй. Крiм того, ПАРД реалiзує проект "Фiнансовий монiторинг", веде 

Ренкiнги професiйних учасникiв, здiйснює Третейський розгляд спорiв та бере участь у розробцi 

профiльного законодавства. 



Управлiння Асоцiацiєю здiйснюють Загальнi збори, Рада ПАРД, Дисциплiнарна колегiя. 

ПАРД регулярно проводить науково-освiтнi та науково-практичнi заходи з рiзних аспектiв 

професiйної дiяльностi учасникiв фондового ринку. 

Представники Асоцiацiї входять до консультативно-дорадчих органiв при органах державної 

влади. ПАРД регулярно бере участь у роботi Консультацiйно-експертної Ради та Стратегiчної 

групи при НКЦПФР. Фахiвцi Асоцiацiї є постiйними учасниками Комiтетiв та робочих груп при 

НКЦПФР, Державного комiтету фiнансового монiторингу, Державного комiтету з питань 

регуляторної полiтики i пiдприємництва, Антимонопольного комiтету України. 

АТ "АЛТЬБАНК" є членом ПАРД. Членство носить безстроковий характер та не накладає 

обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть Банку. Банк не є афiлiйованою структурою 

ПАРД. 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Фондове Партнерство". Мiсцезнаходження об'єднання: 

01133, м. Київ, вул. Щорса,31. 

Асоцiацiя "Фондове партнерство" є об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв. 

Асоцiацiя ставить своєю цiллю розроблення, поширення етичних норм, правил i стандартiв 

провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку та контроль за їх додержанням 

членами Асоцiацiї; забезпечення захисту прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї. АТ 

"АЛЬТБАНК" є повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї з 24.12.2010р. Членство носить 

безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть 

Банку. Банк не є афiлiйованою структурою Асоцiацiї "Фондове Партнерство". 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi". Мiсцезнаходження 

об'єднання: 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, 30  

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку 

цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами та депозитарну дiяльнiсть.  

Головними цiлями Асоцiацiї є: Виконання функцiй та повноважень об'єднання та саморегулiвної 

органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку вiдповiдно до чинного законодавства 

України. Забезпечення високого професiйного рiвня дiяльностi членiв Асоцiацiї. 

Представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв, в тому числi шляхом їx 

представництва в органах державної влади. Професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї 

фахiвцiв членiв Асоцiацiї. Iнформування членiв Асоцiацiї стосовно законодавства, яке регулює 

їх професiйну дiяльнiсть, та про всi змiни, що вносяться до нього. Iнiцiювання та участь у 

пiдготовцi проектiв законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, державних програм з 

питань, пов'язаних iз розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляння до 

органiв державної влади висновкiв за результатами проведених Асоцiацiєю незалежних 

експертиз проектiв актiв. Впровадження ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж членами 

Асоцiацiї, а також в порядку та на пiдставах передбачених Законом України "Про третейськi 

суди" мiж членами Асоцiацiї та третiми особами. Розроблення та впровадження заходiв щодо 

захисту клiєнтiв членiв Асоцiацiї та iнших iнвесторiв, а також додержання етичних норм та 

правил поведiнки членiв Асоцiацiї у їх взаєминах з клiєнтами. Створення системи довiри 

iнвесторiв до професiйних учасникiв фондового ринку та фондового ринку в цiлому. Сприяння у 

створеннi належної законодавчої бази для розвитку фiнансового ринку України. Сприяння 

розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж професiйними учасниками фондового ринку. 

Iнформування громадськостi про дiяльнiсть Асоцiацiї i її членiв. Здiйснення заходiв, 

спрямованих на розвиток фондового ринку. 

АТ "АЛЬТБАНК" є повноправним учасником (членом) цiєї асоцiацiї з 2009р. Членство носить 

безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть 

Банку. Банк не є афiлiйованою структурою Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi". 

Найменування об'єднання: Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Мiсцезнаходження 

об'єднання: Україна, 04053, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 17. 

Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб є державною спецiалiзованою установою, яка виконує 

функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб, заснований з метою 



забезпечення захисту iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв. АТ "АЛЬТБАНК" є 

повноправним учасником даного об'єднання з 02.09.1999р. 

Найменування об'єднання: Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа". 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01034, м. Київ, пров. Рильський,10. 

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" є приватним акцiонерним 

товариством, створеним 29 жовтня 1991 року. Компанiя займається дiяльнiстю з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. Дiяльнiсть фондової бiржi складається iз створення 

органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та 

поширення iнформацiї стосовно пропозицiй цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв i 

попиту на них, проведення регулярних бiржових торгiв цiнними паперами та iншими 

фiнансовими iнструментами, централiзованого укладання договорiв щодо цiнних паперiв та 

iнших фiнансових iнструментiв згiдно з правилами, встановленими бiржею, зареєстрованими у 

встановленому законом порядку.  

АТ "АЛЬТБАНК" є членом ПрАТ "УФБ з 1997р. 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "УкрСВIФТ". Мiсцезнаходження об'єднання: 04053, м. 

Київ, вул.Обсерваторна, 21-А. 

Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ" об'єднує членiв та 

користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є 

незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. АТ "АЛЬТБАНК" є членом Асоцiацiї з 

2006р.  

Найменування об'єднання: ПАТ "Українська бiржа". Мiсцезнаходження об'єднання: 01004, м. 

Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. 2 жовтня 2008 року ПАТ "Українська бiржа" була 

зареєстрована як юридична особа. Основна мета заснування бiржi полягає у пiдвищення 

конкурентоздатностi фiнансового ринку України та створеннi умов для залучення в економiку 

країни не тiльки iноземного, але й внутрiшнього капiталу. Необхiдною умовою для цього є 

побудова та розвиток сучасного, надiйного ринку цiнних паперiв i похiдних фiнансових 

iнструментiв, що вiдповiдає мiжнародним стандартам, простого i доступного для всiх типiв 

українських iнвесторiв - вiд приватних осiб до найкрупнiших фондiв. АТ "АЛЬТБАНК" з 

31.10.2017 р. отримав статус члена Бiржi та доступ до бiржових торгiв на строковому ринку. 

Найменування об'єднання: Visa International Service Association. Мiсцезнаходження об'єднання: 

900 Metro Centre Boulevard, Foster City, California, USA 

АТ "АЛЬТБАНК" є асоцiйованим учасником мiжнародної платiжної система VISA з 2004 року 

iз правами емiсiї платiжних карток та еквайрингу (торгiвельного та з видачi готiвки). 

Найменування об'єднання: Mastercard International Incorporated. Мiсцезнаходження об'єднання: 

2000 Purchase Street, Purchase, New York, USA 

АТ "АЛЬТБАНК" є афiлiйованим учасником мiжнародної платiжної система Mastercard з 2017 

року iз правами емiсiї платiжних карток та еквайрингу (торгiвельного та з видачi готiвки). 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами та установами. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "МСФЗ"), прийнятих Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених 



Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ"). 

Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. 

Дана 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"). 

Основнi положення облiкової полiтики представленi нижче. 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання у 

своєму 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 Банк стає стороною 

договору про придбання фiнансового iнструменту. 

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 через прибутки або збитки, понесенi витрати на 

проведення операцiй, 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 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 на дату 

оцiнку. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi 

визначається на такiй основi, за виключенням операцiй оренди, якi входять у сферу 

застосування МСБО 17 "Оренда", та оцiнок, якi маються певну схожiсть зi справедливою 

вартiстю, але не є справедливою вартiстю, такi як чиста вартiсть реалiзацiї згiдно МСБО 2 

"Запаси" або вартiсть пiд час використання згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

Окрiм того, для цiлей 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: 

oВхiднi 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; 

oВхiднi 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 

oВхiднi данi Рiвня 3 являють собою вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немає у 

вiдкритому доступi. 

Первiсна вартiсть. Це сума сплачених грошових коштiв або 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 вiд знецiнення. 

Метод ефективної процентної ставки. Метод обчислення амортизованої вартостi фiнансового 

активу або зобов'язання та розподiлу процентних доходiв або процентних 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 iнструмента 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 у тому перiодi, в якому вони були заробленi, i розраховується 

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 (а) передав всi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передав 

i не зберiг всi 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: (а) 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 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 Звiтi про 

прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про 

фiнансовий стан включають готiвку у касi, залишки на кореспондентських та строкових 

депозитних рахунках у Нацiональному банку України, в тому числi депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України, залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках, крiм 

гарантiйних депозитiв та залишкiв на кореспондентських рахунках в iнших банках, за якими 

визнано зменшення корисностi у виглядi резервiв, якi були розрахованi на iндивiдуальнiй 

основi. Грошове покриття, розмiщене в iнших банках, та залишки на кореспондентських 

рахунках в iнших банках, за якими визнано зменшення корисностi у виглядi резервiв розкритi в 

складi iнших фiнансових активiв.  

Для цiлей складання 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, за 

виключенням гарантiйних депозитiв та iнших обмежених у використаннi залишкiв на рахунках. 

При складаннi 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 звiтi 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. 

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 або колективної (групової) оцiнки 

фiнансових активiв, суми яких окремо не є суттєвими. 

Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi оцiнюють на колективнiй основi 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 iснуючи 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 ("збиткових подiй"), що вiдбулись пiсля первiсного 

визнання фiнансового активу, а загальна сума збиткiв вiд знецiнення вираховується iз суми 

активiв, вiдображеної у 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 значних змiн показникiв лiквiдностi та платоспроможностi, зменшення 

чистого доходу вiд основної дiяльностi, суттєвого зменшення внутрiшньої рейтингової оцiнки, 

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 гарантiї. 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. 

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. 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 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". 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. До 

фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибуток або збиток належать: 



-борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що 

використовуються Банком для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань 

цiни та продажу в найближчий час; 

-будь-якi iншi цiннi папери, що визначаються банком на етапi первiсного визнання як такi, щодо 

яких Банк має намiр i змогу облiку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки (крiм акцiй, якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу 

вартiсть яких неможливо достовiрно визначити). До таких цiнних паперiв вiдносяться цiннi 

папери, якi не використовуються Банком для отримання прибуткiв у результатi 

короткострокових коливань i державнi облiгацiї з iндексованою вартiстю, якi вмiщують в себе 

похiдний фiнансовий iнструмент, що не пiдлягає вiдокремлюванню. На пiдставi параграфу 12 

МСБО 39, такi цiннi папери облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку. 

Цiннi папери первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, такi цiннi папери не 

переглядаються на зменшення корисностi. Витрати на операцiї з придбання визнаються за 

рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв. У разi змiни справедливої 

вартостi здiйснюється переоцiнка цiнних паперiв на дату балансу, результати переоцiнки 

вiдображаються в Звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи.  

Методи оцiнки справедливої вартостi боргових цiнних паперiв визначаються внутрiшнiми 

нормативними документами Банку. Протягом 2017 та 2016 рокiв Банк для визначення 

справедливої вартостi використовував вхiднi даннi Рiвня 1, а саме - цiни котирування на 

активних ринках на iдентичнi активи, до яких Банк мав доступ на дату оцiнки. 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж. Банк вiдносить до портфеля на продаж акцiї, що 

призначенi для продажу i не класифiкуються як цiннi папери, що облiковуються за 

справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки через прибутки/ збитки або цiннi 

папери в портфелi банку до погашення. 

Кошти банкiв, рахунки клiєнтiв та iнших фiнансових установ. Кошти банкiв, рахунки клiєнтiв та 

iнших фiнансових установ 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 звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi 

доходи потягом 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 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: 

-машини та обладнання - 6 рокiв 7 мiсяцiв; норма амортизацiї 15%; 

-транспортнi засоби - 6 рокiв 7 мiсяцiв; норма амортизацiї 15%; 

-iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 6 рокiв 8 мiсяцiв; норма амортизацiї вiд 6% до 15%; 

-iншi основнi засоби - 12 рокiв; норма амортизацiї 8%; 

-полiпшення орендованих примiщень - протягом строку оренди; 

-програмне забезпечення - 10 рокiв; норма амортизацiї 10%; 

-iншi нематерiальнi активи - до-10 рокiв; норма амортизацiї до 10%; 

-амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi 



використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 

В 2017 роцi строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

переглядались, 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 нараховується у тому перiодi, в якому 

вони понесенi, та включаються до статтi операцiйних витрат, якщо вини 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 нематерiальних 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 звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi 

доходи. 

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.  

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 прибутку вiд зростання її ринкової вартостi в довгостроковiй перспективi;  

-отримання лiзингових (орендних) платежiв. 

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 справедливою (переоцiненою) вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в 

прибутку або збитку, без визнання амортизацiї та зменшення корисностi.  

Активи наявнi для продажу. Банк класифiкує необоротнi активи (або групу вибуття) як такi, що 

утримуються для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодовуватись шляхом продажу, 

а не в ходi їх використання. Для цього необоротнi активи мають бути доступнi для негайного 

продажу в їх теперiшньому станi тiльки на тих умовах, якi є звичайними при продажу таких 

активiв, при цьому їх продаж має характеризуватись високим ступенем ймовiрностi. 

Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр управлiнського персоналу Банку продати 

необоротний актив (або групу вибуття) та початок програми активних дiй з пошуку покупця й 

реалiзацiї намiру продажу. У подальшому необоротний  актив (або група вибуття) має  активно  

пропонуватись для продажу за цiною, що є об?рунтованою, з урахуванням його поточної 

справедливої вартостi. Крiм цього вiдображення продажу як завершеної операцiї має 

очiкуватись протягом одного року з дати класифiкацiї необоротних активiв як таких, що 

утримуються для продажу. 

Банк оцiнює актив (або групу вибуття), класифiкований як такий, що утримуються для продажу, 



за меншою з двох сум: балансовою вартiстю чи справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат 

на реалiзацiю. Банк визнає збиток вiд зменшення корисностi стосовно будь-якого первiсного або 

подальшого списання активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, якщо 

подiї або змiни обставин вказують на можливе зменшення балансової вартостi. 

Похiднi фiнансовi iнструменти. Банк визначає фiнансовi iнструменти як похiднi (деривативи), 

якi вiдповiдають таким ознакам: 

-його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового 

iнструмента, товарної цiни, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок тощо, за умови, що у 

випадку нефiнансової змiнної величини, ця змiнна величина не є визначеною для сторони 

базового контракту; 

-який не вимагає початкових чистих iнвестицiй, менших нiж тi, що були б потрiбнi для iнших 

типiв контрактiв, якi, за очiкуванням, мають подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв; 

-який погашається на майбутню дату. 

Похiдний iнструмент визнається фiнансовим активом або фiнансовим зобов'язанням на дату 

виникнення зобов'язання щодо придбання або продажу предмета контракту. Протягом 2016 року 

Банк здiйснив валютний своп. Дана операцiя облiковувалась у вiдповiдностi до вимог МСФЗ в 

якостi похiдного фiнансового iнструменту. Похiднi фiнансовi iнструменти визнаються за 

справедливою вартiстю на дату укладання контракту та переоцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибутки/збитки. Похiднi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх 

справедлива вартiсть має позитивне значення або як зобов'язання, якщо їх справедлива вартiсть 

має вiд'ємне значення. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що не 

продаються та не купуються на активному ринку, визначається за допомогою методик оцiнок. 

Протягом 2017 року Банк не здiйснював операцiї з  похiдними фiнансовими iнструментами. 

Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

вимог законодавства України, чинного або по сутi чинного на кiнець звiтного перiоду. Витрати 

(вiдшкодування) з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податки i 

визнаються в прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi 

iншого сукупного доходу або безпосередньо в капiталi в зв'язку з тим, що вiдносяться до 

операцiй, що вiдображаються також в складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в 

капiталi в тому ж або в будь-якому iншому звiтному перiодi. 

Поточний податок представляє собою суму, яка, як очiкується, буде сплачена податковим 

органам (вiдшкодована за рахунок податкових органiв) щодо оподаткованого прибутку або 

збитку за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються 

на пiдставi бухгалтерських оцiнок, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання 

вiдповiдних податкових декларацiй. Податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються в 

складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток - це податок, який, як очiкується, повинен бути сплачений 

або вiдшкодований за рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у 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 внаслiдок первiсного визнання 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 в 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 в 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. 

Умовнi активи. Не визнаються у звiтi про фiнансовий стан, але розкриваються у примiтках до 

фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод. 

Умовнi зобов'язання. Не визнаються у звiтi про фiнансовий стан, але розкриваються у примiтках 

до 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 суджень керiвництва. 

Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Внески до статутного 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. 

Дивiденди вiд простих акцiй визнаються у складi капiталу як зменшення капiталу в тому перiодi, 

в якому вони були оголошенi. Згiдно 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 звiтi про 

фiнансовий стан Банку включають резерв переоцiнки, який включає змiни справедливої вартостi 

iнвестицiй, наявних для продажу. 

Iнший дохiд за операцiями з акцiонерами. Безповоротна фiнансова допомога або безоплатно 

отримане обладнання вiд акцiонерiв, а також рiзниця мiж справедливою вартiстю наданих 

кредитiв та вартiстю договору за операцiями з акцiонерами Банку вiдображається як iнший 

дохiд за операцiями з акцiонерами.  

Процентнi доходи та витрати. Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування 

з використанням ефективної процентної ставки. Якщо виникають сумнiви щодо можливостi 

погашення кредитiв, їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, 

пiсля чого процентний дохiд облiковується на основi ефективної процентної ставки, що 

використовувалась для оцiнки збитку вiд знецiнення. Якщо вiдбувається вiдновлення корисностi 

кредитiв, то фактично отриманi проценти визнаються в складi процентних доходiв.  

Комiсiйнi та iншi доходи i витрати. Комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, 

облiковуються за методом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, 

що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути 

наданi. Доходи i витрати, якi визнанi Банком вiд здiйснення операцiй для вiдображення їх у 

фiнансовiй звiтностi розподiляються на доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, 

iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Банку. Доходи/ витрати пiдлягають нарахуванню та 

вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку, якщо виконуються такi умови: 

- щодо активiв та зобов'язань - є реальна заборгованiсть; 

- щодо наданих (отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений та, 



при цьому, є угода про надання (отримання) послуг та/ або документи, що пiдтверджують повне 

(часткове) їх надання. 

Якщо ж вищевказанi умови не виконуються, доходи/ витрати Банк визнає при фактичному 

надходженнi/ сплатi коштiв. 

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 

єдиного соцiального внеску за такими загальнодержавними соцiальними фондами: 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. 

Договори оренди. Договiр оренди, в якому значна частина ризикiв i вигiд, пов'язаних з правом 

власностi, залишається у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за 

договорами операцiйної оренди та будь-якi отриманi пiльги по орендi визнаються в звiтi про 

прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи рiвними частинами протягом термiну оренди. 

Операцiї з iноземною валютою. Фiнансова звiтнiсть 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 звiтi про фiнансовий стан 

за офiцiйним курсом, що дiяв на дату їх виникнення, та переоцiнюються за курсом на звiтну 

дату. Доходи та 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 

розрахунку. Усi отриманi прибутки та збитки, якi виникають у результатi такого перерахування, 

включаються до складу чистого прибутку/(збитку) вiд операцiй з iноземною валютою. 

Звiтнiсть за операцiйними сегментами.  

Операцiйнi сегменти - це пiдроздiли Банку, що виконують його комерцiйну дiяльнiсть 

(отримання доходiв, несення витрат), звiтнiсть яких на регулярнiй основi аналiзується особами, 

вiдповiдальними за прийняття операцiйних рiшень i по яким можлива окрема фiнансова 

iнформацiя. 

Особа, вiдповiдальна за прийняття рiшень - це особа або група осiб, що розподiляють ресурси 

Банку та оцiнюють результати його дiяльностi. Функцiї особи, вiдповiдальної за прийняття 

рiшень виконує Правлiння Банку, яке аналiзує внутрiшнi звiти з метою оцiнки результатiв 

дiяльностi та розподiлу ресурсiв Банку.  

Критерiї, за якими визнано звiтнi сегменти. Звiтний сегмент - вiдокремлюваний компонент, який 

займається постачанням окремого продукту або послуги (чи групи взаємозв'язаних продуктiв чи 

послуг), зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, що притаманнi iншим 

сегментам. Дохiд, включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або 

трансфертнi операцiї, становить 10 % (або бiльше) сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього 

доходу) всiх операцiйних сегментiв. 

Згiдно з вищевказаним, операцiйними сегментами Банку є: 

послуги фiзичним особам: бiзнес-сегмент надає банкiвськi послуги клiєнтам - фiзичним особам, 

в тому числi вiдкриття та ведення поточних та ощадних рахункiв, депозитiв, послуги по 

зберiганню цiнностей, обслуговування кредитних карток, кредитування, тощо; 



послуги корпоративним клiєнтам: бiзнес-сегмент надає послуги по обслуговуванню поточних 

рахункiв, депозитiв, надання кредитного кредитування в рiзних формах, послуги 

купiвлi-продажу iноземної валюти,  тощо; 

централiзованi казначейськi банкiвськi операцiї: бiзнес-сегмент що органiзовує фiнансування 

Банку та управлiння ризиками шляхом залучення коштiв на фiнансових ринках, випуску цiнних 

паперiв, iнвестування в лiквiднi активи. 

Операцiї мiж сегментами виконуються на звичайних ринкових умовах. Ресурси 

перерозподiляються мiж сегментами, що викликає появу трансфертних витрат чи доходiв 

сегменту (презентуються в операцiйному результатi). Iнших вагомих перерозподiлiв мiж 

сегментами не iснує. Активи та зобов?язання сегменту складають бiльшу частину валюти 

балансу та не виключають податковi наслiдки. Капiтал не закрiплюється за сегментами за 

виключенням результатiв сегменту поточного року та iншого сукупного доходу. 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю № 106, виданою 

Нацiональним банком України 24 листопада 2016 року, яка надає Банку право на здiйснення 

банкiвських операцiй, включаючи валютнi операцiї (Генеральна лiцензiя № 106-3 вiд 05 грудня 

2016 року).  

Банк має лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку: 

-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть), згiдно рiшення Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 825 вiд 25.09.2012; 

-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть), згiдно рiшення Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 825 вiд 25.09.2012; 

-депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи), згiдно рiшення 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1954 вiд 24.09.2013; 

-депозитарна дiяльнiсть (дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування), 

згiдно рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1954 вiд 24.09.2013. 

Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним i фiзичним особам. 

Стратегiчним напрямком розвитку для Банку є комплексна робота з корпоративними та 

приватними клiєнтами на базi iнновацiйних банкiвських технологiй. 

АТ "АЛЬТБАНК" це унiверсальний банк, що надає класичнi банкiвськi та iншi фiнансовi 

послуги фiзичним особам та юридичним особам. 

Основа дiяльностi банку складається iз залучення коштiв з рiзних сегментiв фiнансового ринку 

та подальшого їх розмiщення у доходнi активи. 

Менеджмент банку придiляє значну увагу формуванню клiєнтоорiєнтованого середовища, що 

дає змогу постiйно полiпшувати якiсть пропонованих послуг.  



У своїй роботi банк використовує iнформацiйнi та платiжнi системи, якi забезпечують високу 

швидкiсть та захищенiсть розрахункiв. Для зручностi клiєнтiв використовується система 

"банк-клiєнт".  

Банк є членом всесвiтньої мiжбанкiвської системи "SWIFT", основними напрямками дiяльностi 

якої є надання оперативного, надiйного, ефективного, конфiденцiйного i захищеного вiд 

несанкцiонованого доступу телекомунiкацiйного обслуговування для банкiв. Також Банк є 

асоцiйованим членом мiжнародної платiжної системи Visa International та афiлiйованим членом 

мiжнародної платiжної системи Mastercard.  

 

Iнформацiя про основних клiєнтiв 

Основним прибутковим напрямком дiяльностi банку є вкладення в безризиковi цiннi папери та 

кредити клiєнтам. Процентний доход за 2017 рiк склав понад 40 379 тис.грн. 

У 2017 роцi АТ "АЛЬТБАНК" обслуговував промисловi пiдприємства, торгiвельнi фiрми, 

органiзацiї сфери послуг та iншi комерцiйнi структури.  

 

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 

емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку; 

iнформацiю про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: 

АТ "АЛЬТБАНК" має багаторiчний досвiд роботи на фiнансовому ринку України, надає 

широкий спектр якiсних банкiвських послуг, має досвiдчений, висококвалiфiкований персонал, 

який вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України. 

У 2017 роцi банкiвська система функцiонувала в умовах складного операцiйного середовища, 

напруженостi на валютному i грошово-кредитному ринках, нестабiльностi зовнiшнiх фiнансових 

ринкiв, а також невизначеностi стосовно подальших перспектив розвитку ряду базових галузей 

економiки країни.  

Протягом 2017 року системнi ризики українського фiнансового сектору залишалися незмiнними. 

Макроекономiчне середовище ззовнi та всерединi країни було помiрно сприятливим для 

фiнансового сектору. Зростання реального ВВП за попереднiми оцiнками у 2017 роцi становило 

2,1%. Середнiй рiвень iнфляцiї за пiдсумками 12 мiсяцiв 2017 року становив 13,7% у рiчному 

вимiрi. Iнфляцiйний тиск посилився наприкiнцi року через коливання обмiнного курсу гривнi та 

пом'якшення фiскальної полiтики. Вiдповiдно, з метою сприяння зниження споживчої iнфляцiї 

Нацiональний банк України пiдвищив облiкову ставку до 16% рiчних з 26 сiчня 2018 року (на 01 

сiчня 2017 року - 14% рiчних). Крiм того Нацiональний банк України продовжував поетапне 

скасування тимчасових валютних обмежень та поступову лiбералiзацiю валютного ринку. 

Протягом 2017 продовжувалось очищення банкiвської системи, за рiк визнано 

неплатоспроможними дев'ять банкiв. 

Макроекономiчна стабiлiзацiя разом з оздоровленням банкiвської системи сприяли вiдновленню 

банкiвського кредитування. Протягом року кредитний ризик банкiвського сектору поступово 

знижувався що свiдчило про вiдновлення фiнансового стану позичальникiв. У 2017 роцi 

пожвавився приплив депозитiв до банкiвської системи. Загальнi залишки депозитiв за 

пiдсумками року зросли на 13%. Випереджаючими темпами зростали кошти в нацiональнiй 

валютi.  

На даний момент економiчна ситуацiя значною мiрою залежатиме як вiд зовнiшнiх факторiв, так 

i вiд ефективностi економiчних, фiнансових та грошово-кредитних заходiв Уряду України, разом 

з запуском реальних  економiчних реформ та полiпшенням ситуацiї в податковiй, законодавчiй, 

нормативно-правовiй та полiтичнiй сферах. 

Менеджмент банку придiляє значну увагу формуванню клiєнтоорiєнтованого середовища, що 

дає змогу постiйно полiпшувати якiсть пропонованих послуг, впроваджувати новi продукти, 

контролювати якiсть надання послуг.  

Операцiї з банкiвськими платiжними картками є одним iз прiоритетних напрямкiв банкiвського 

бiзнесу, який розширює спектр банкiвських послуг та задовiльняє зростаючi потреби клiєнтiв 



банку.  

Високий рiвень обслуговування клiєнтiв та ефективнiсть роботи банку нерозривно пов'язанi з 

iнформацiйними технологiями. У звiтному перiодi зусилля банку були спрямованi на розвиток 

телекомунiкацiйної iнфрастуктури, розробку нових i модернизацiю iснуючих програмних 

систем, пiдвищення надiйностi зберiгання та захисту iнформацiї.    

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Вiдсутнi. 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Протягом звiтного перiоду укладалися цивiльно-правовi договори з членами 

Спостережної ради стосовно виконання ними своїх повноважень на умовах, у тому числi щодо 

розмiру винагороди, затверджених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби на балансi АТ "АЛЬТБАНК" 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. 

Сума амортизацiї нараховується на балансову вартiсть основних засобiв з метою поступового 

списання активiв протягом очiкуваного строку їх корисного використання. Основнi засоби 

представленi такими групами як: 

-Будiвлi та iнша нерухомiсть 

-Транспортнi засоби 

-Машини та обладнання 

-Iншi основнi засоби 

-Незавершенi капiтальнi вкладення. 

Станом на кiнець 2017 року найбiльшу питому частку основних засобiв складають машини та 

обладнання та незавершенi капiтальнi вкладення, первiсна вартiсть яких становить 7 396 тисяч 

гривен та 6 304 тисяч гривен, вiдповiдно.  

В 2017 роцi строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

переглядались, але не були змiненi в порiвняннi з минулим роком. 

Покращення орендованого майна амортизується протягом строку дiї оренди або термiну 

корисного використання вiдповiдного 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. 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

До основних факторiв, що впливають на дiяльнiсть банку, перш за все, треба вiднести 

полiтично-економiчну ситуацiю. 

Серед негативних факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2017 роцi, були:  

-низький темп структурних реформ,  

-повiльнi темпи зростання економiк торговельних партнерiв  

-затримки у спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, у першу чергу з МВФ. 

-низький зовнiшнiй попит 

-зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв 

населення;  

-скорочення державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi; 

Попри те, що економiка України визнається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi 

особливостi, властивi економiкам, що розвиваються. Такi особливостi характеризуються, але не 

обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу та наявнiстю валютного контролю, 

що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. 

Стабiльнiсть економiки України значною мiрою залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, 

спрямованих на реформування адмiнiстративної, фiскальної та правової систем, а також 

економiки в цiлому.  

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Банк здiйснив виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення 

законодавства на загальну суму 46 тис. грн.  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Основними складовими ресурсної бази АТ "АЛЬТБАНК" у звiтному роцi були капiтал банку, 

кошти юридичних осiб та фiзичних осiб.  

Зобов'язання банку на 01.01.2018 року склали 318 395 тис. грн. Значну частину залучених 

ресурсiв банку складають кошти клiєнтiв - 309 223 тис.грн. Станом на 01.01.2018 року власний 

капiтал банку становить 220 834 тис. грн.  

За перiод з квiтня по серпень 2017 року акцiонерами Банку, на виконання вимог до мiнiмального 

розмiру статутного та регулятивного капiталу банкiв збiльшено розмiр статутного капiталу 

Банку на 78,9 млн.грн. до рiвня 205 млн.грн. шляхом додаткової емiсiї акцiй. 

Обгрунтоване оптимальне розмiщення фiнансових ресурсiв є одним з найважливiших принципiв 

забезпечення фiнансової стабiльностi, платоспроможностi i лiквiдностi банку. Фiнансовий 

потенцiал комерцiйного банку характеризується розмiром та структурою його необоротних та 

оборотних активiв. 

Станом на 01.01.2018 регулятивний капiтал банку дорiвнює 210 425 тис. грн. Значення 

регулятивного капiталу АТ "АЛЬТБАНК" перевищує нормативнi вимоги щодо мiнiмального 

розмiру регулятивного капiталу. 

Значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) АТ "АЛЬТБАНК" на 01.01.2018 

р. дорiвнює 146,55% при нормативному не менше 10%, норматив короткостроковї лiквiдностi 

(Н6) - 134,43% при нормативному не менше 60%, тобто фактично значення нормативiв значно 

перевищують граничнi. Це свiдчить про те, що Банк має значний запас платоспроможностi та 

лiквiдностi. 

 

 



Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контарктiв) 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 стан економiки в Українi.  

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Вiдповiдно до Стратегiї розвитку та бiзнес плану АТ "АЛЬТБАНК" на перiод 2016-2019 р.р., 

затвердженої рiшенням Спостережної ради 25 серпня 2016 (протокол № 45 вiд 25 серпня 2016), 

прiоритетними задачами для Банку є: 

-Пiдвищення рентабельностi дiяльностi; 

-Змiщення акценту в бiк дистанцiйних банкiвських сервiсiв та безготiвкових операцiї за 

помiрковано-консервативної полiтики прийняття ризикiв; 

-Технологiзацiя i стандартизацiя дистанцiйних банкiвських сервiсiв; 

-Перехiд вiд орiєнтацiї на розвиток регiональної мережевої структури в формат дистанцiйного 

обслуговування, що забезпечить бiльш гнучку та ефективну взаємодiю з клiєнтами, а також 

зниження операцiйних витрат; 

-Оптимiзацiя штату та приведення органiзацiйної структури у вiдповiднiсть до вимог 

високотехнологiчного пiдходу. 

Протягом 2018 - 2019 рокiв Банк очiкує зростання кредитного портфелю як корпоративних 

клiєнтiв, так i фiзичних осiб. З метою диверсифiкацiї активних операцiй Банк планує розмiщення 

коштiв в без ризиковi цiннi папери, що емiтованi або рефiнансуються Нацiональним банком 

України, доля таких цiнних паперiв очiкується на рiвнi не менше 20%. 

Основними напрямками пiдвищення ефективностi продажiв є: оптимiзацiя моделi продажiв, та 

пiдвищення функцiональностi системи транзакцiйного банкiнгу. Збiльшення непроцентного 

прибутку за рахунок розвитку послуг з використанням каналiв дистанцiйного обслуговування. 

Досягнення перерахованих фiнансових цiлей дозволить Банку вести прибуткову дiяльнiсть та 

виконувати нормативнi вимоги Нацiонального банку України.  

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Емiтент не проводить дослiджень та не виконує розробки. 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 

активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, або судовi справи, 

стороною в яких виступають посадовi особи емiтента, вiдсутнi. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емтента, не має. 

 

 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 3 142 4 736 0 0 3 142 4 736 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 2 089 3 563 0 0 2 089 3 563 

  транспортні засоби 186 0 0 0 186 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 867 1 173 0 0 867 1 173 

2. Невиробничого 

призначення: 
3 998 1 335 0 0 3 998 1 335 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 3 998 1 335 0 0 3 998 1 335 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 7 140 6 071 0 0 7 140 6 071 

Опис 

Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною 

iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

будь-якого знецiнення. 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: 

-машини та обладнання - 15%; 

-транспортнi засоби - 15%; 

-iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 6% до 15%; 

-iншi основнi засоби - 8%; 

-полiпшення орендованих примiщень - протягом строку оренди; 

-програмне забезпечення - 10%; 

-iншi нематерiальнi активи -до 10%; 

Необоротнi активи класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть, якщо 

вони є нерухомiстю (землею, будiвлею чи частиною будiвлi або їх 

поєднанням). 

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 справедливою (переоцiненою) 

вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку або 

збитку, без визнання амортизацiї та зменшення корисностi.  

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

Відсоток за 

користування 

Дата 

погашення 



боргу (тис. 

грн) 

коштами 

(відсоток річних) 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

кредити вiдсутнi 31.12.2017 0 0 31.12.2017 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2017 0 0 31.12.2017 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2017 0 0 31.12.2017 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2017 0 0 31.12.2017 

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 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2017 0 0 31.12.2017 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2017 0 X 31.12.2017 

Податкові зобов'язання X 139 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 318 256 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 318 395 X X 

Опис Iншi зобов'язання  та забезпеченна: у т.ч кошти банкiв 1842 

тис.грн., кошти клiєнтiв 309223 тис.грн., iншi зобов'язання 

7191 тис.грн. В полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" 

(кредити банку у тому числi:) дата "31.12.2017" не вiдповiдає 

дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю кредитiв. В полi "Дата 

виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за 

облiгацiями) дата "31.12.2017" не вiдповiдає дiйсностi, в 

зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата виникнення" та 

"Дата погашення" (зобов'язання за iпотечними цiнними 

паперами) дата "31.12.2017" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку 

iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата виникнення" та "Дата 

погашення" (зобов'язання за сертифiкатами ФОН) дата 

"31.12.2017" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю 

зобов'язань. В полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" 

(зобов'язання за iншими цiнними паперами) дата "31.12.2017" 

не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В 

полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за 

фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) дата 

"31.12.2017" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю 

зобов'язань. 

 



 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 20.04.2017 рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв 

50 000 000 409 662 12 205,18 Значнi правочини, 

ринкова вартiсть 

майна або послуг, 

що є предметом 

кожного з яких, 

становить 25 або 

перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними 

останньої рiчної 

фiнансової звiтностi 

АТ "АЛЬТБАНК", 

якi можуть 

вчинятися АТ 

"АЛЬТБАНК" 

протягом одного 

року з дати 

прийняття цього 

рiшення, якщо їх 

гранична сукупна 

вартiсть не 

перевищує 50 

(п'ятдесят) мiльярдiв 

гривень: 

1)придбання та/або 

продаж депозитних 

сертифiкатiв НБУ на 

21.04.2017 www.altbank.ua 



первинному ринку 

та вторинному 

ринку цiнних 

паперiв; 2)купiвля 

та/або продаж 

цiнних паперiв на 

первинному та 

вторинному ринку 

цiнних паперiв; 

3)залучення вiд 

Нацiонального 

банку коштiв у 

виглядi кредитiв 

овернайт та на 

тендерах з 

пiдтримання 

лiквiдностi банкiв; 

4)купiвля або 

продаж 

безготiвкової 

iноземної валюти на 

аукцiонах/iнтервенц

iях Нацiонального 

банку України.  

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 20.04.2017. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рiчнi Загальнi 

збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: значнi правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного з яких, 

становить 25 або перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ "АЛЬТБАНК", якi можуть вчинятися АТ "АЛЬТБАНК" 

протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо їх гранична сукупна вартiсть не перевищує 50 (п'ятдесят) мiльярдiв гривень: 1)придбання та/або продаж 

депозитних сертифiкатiв НБУ на первинному ринку та вторинному ринку цiнних паперiв; 2)купiвля та/або продаж цiнних паперiв на первинному та вторинному ринку 

цiнних паперiв; 3)залучення вiд Нацiонального банку коштiв у виглядi кредитiв овернайт та на тендерах з пiдтримання лiквiдностi банкiв; 4)купiвля або продаж 

безготiвкової iноземної валюти на аукцiонах/iнтервенцiях Нацiонального банку України. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 409662 

тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 12205,18%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 700643600, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 700033283, кiлькiсть голосуючих акцiй,  що 

проголосували "за" та "проти" прийняття рiшення: "за" - 700033283, "проти" - 0. 



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 

18.04.2017 19.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

20.04.2017 21.04.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

20.04.2017 21.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

01.11.2017 02.11.2017 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

 

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 2 1 

2 2016 4 3 

3 2017 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

бюлетенями 



 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення 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) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
нi 

Інше (зазначити) нi 

 

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: - 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: вiдсутнiсть кворуму 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 4 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 0 



акцій 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

не проводила 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  16 

 

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 

Інше (запишіть) вiдсутнi 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 



та членів наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні 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 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так ні ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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) 

ревiзiйна комiсiя вiдсутня 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій X  

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  



Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

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? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: д/н 

 

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: 

д/н 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Метою дiяльностi Банку є одержання прибутку та задоволення суспiльних потреб в його 

послугах.  

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 

Перелiк власникiв прямої iстотної участi станом на 01.01.2017: 

1. Артюх С.К., 2. Дегода А.С., 3. Стольнiков Л.О., 4. Волох I.О., 5. Шуптар О.В. 

Опосередкована iстотна участь станом на 01.01.2017 вiдсутня. 

В 2017 р. частка Шуптаря О.В. стала менше 10% в статутному капiталi Банку. 

Перелiк власникiв прямої iстотної участi станом на 31.12.2017: 

1. Артюх С.К., 2. Дегода А.С., 3. Стольнiков Л.О., 4. Волох I.О. 

Всi власники прямої iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. 

Опосередкована iстотна участь станом на 31.12.2017 вiдсутня. 

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 

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 

Вiдсутнi. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

Структура управлiння ризиками. Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками Банку розподiлено 

мiж такими органами: Спостережна Рада, Правлiння, Комiтет з питань управлiння активами та 

пасивами (КУАП), Кредитний комiтет, Центр контролю ризикiв, Центр фiнансової аналiтики та 

звiтностi та Вiддiл внутрiшнього аудиту.  

Спостережна Рада вiдповiдає за визначення загальних пiдходiв i вимог до управлiння ризиками 

й затвердження стратегiї та принципiв управлiння ризиками. 

Правлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за полiтику, процедури та управлiння ризиками Банку 

та делегує окремi функцiї управлiння ризиками рiзним органам, що приймають рiшення, i 

виконавчим органам у рамках структури управлiння ризиками Банку. Правлiння ухвалює 

процедури, якi визначають цiлi та методологiю управлiння ризиками Банку, органiзацiйну 

структуру та iєрархiю звiтування пiдроздiлiв Банку. 

Комiтет з питань управлiння активами та пасивами вiдповiдає за ринковий ризик i ризик 

лiквiдностi та визначає рiвень ризику, прийнятний з урахуванням цiлей Банку. 

Кредитний комiтет. Кредитний комiтет бере участь у прийняттi рiшень щодо управлiння 

проблемними кредитами i розглядає питання реструктуризацiї, списання та/або реалiзацiї таких 

кредитiв. 

Центр контролю ризикiв. Центр контролю ризикiв вiдповiдає за впровадження та здiйснення 

процедур iз метою забезпечення процесу незалежного контролю ризикiв, а також для розробки 

та впровадження коригувальних/пом'якшувальних заходiв. 

Центру фiнансової аналiтики та звiтностi. Центр фiнансової аналiтики та звiтностi складає 

управлiнську фiнансову звiтнiсть на регулярнiй основi для керiвництва Банку та внутрiшнiх 

користувачiв, займається складанням стратегiчного фiнансового та операцiйного бюджетiв та 

контролю за їх виконанням, здiйснює аналiз ключових показникiв операцiйної дiяльностi Банку. 

Система управлiння ризиками базується на своєчасному виявленнi можливих ризикiв, оцiнцi 

наслiдкiв у разi реалiзацiї таких ризикiв, прийняття заходiв щодо зменшення/мiнiмiзацiї впливу 

ризику та подальший їх постiйний монiторинг та регулярне стрес-тестування.  

Основними ризиками, якi притаманнi дiяльностi банку, є ризики лiквiдностi, кредитнi, ринковi 

та операцiйнi ризики. Мiра впливу вказаних ризикiв на дiяльнiсть банку є рiзною: 

Кредитний ризик. Протягом 2017 року Банк здiйснював кредитування компанiй корпоративного 

сектору, а також розробляв продукти для фiзичних осiб - клiєнтiв банку. Враховуючи те, що 

фiнансовий стан Позичальникiв-юридичних осiб при розглядi питань кредитування ретельно 

аналiзується, кредити надаються пiд лiквiдне забезпечення, сума якого значно перевищує суму 

кредиту, договорами кредиту передбачаються певнi ковенанти, спрямованi на зменшення 

кредитного ризик, рiвень такого ризику в Банку можна вважати помiрним. 

Валютний ризик. Валютний ризик трактується як ризик збиткiв, внаслiдок негативної змiни 

курсiв валют. Фiнансовий стан i грошовi потоки Банку пiдлягають впливу коливань курсiв 

обмiну валют у випадку наявностi вiдкритих валютних позицiй. Розмiр вiдкритих валютних 

позицiй розраховується як рiзниця мiж вимогами та зобов'язаннями Банка по кожнiй валютi на 

звiтну дату, з врахуванням балансових та позабалансових статей.  

Валютний ризик є незначним для банку, оскiльки питома вага активiв та пасивiв, номiнованих в 

iноземнiй валютi, протягом 2017 року залишалася незначною. Станом на кiнець дня 31 грудня 

2017 питома вага активiв, номiнованих в iноземних валютах, становила 18.2%, зобов'язань - 

18.1% валюти балансу.  

Процентний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який 

виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Банк пiддається ризику в зв'язку з 

впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової вiдсоткової ставки на його фiнансовий стан i 

потоки грошових коштiв. Такi коливання можуть збiльшити рiвень вiдсоткової маржi, але в 



випадку раптових змiн вiдсоткових ставок вiдсоткова маржа може знижуватись i приводити до 

виникнення збиткiв.  

Управлiння процентним ризиком полягає в забезпечення оптимальної структури чутливих до 

змiн процентних ставок активiв та пасивiв. Банк має оптимальну структуру, оскiльки активи, 

чутливi до змiни процентної ставки, перевищують розмiр пасивiв, чутливих до процентної 

ставки. Процентний ризик в банку є помiрним, адже зменшення вартостi фiнансових активiв 

може вплинути на зниження вiдсоткової маржi, та, вiдповiдно, на фiнансовий результат банку, 

але навряд може привести до збиткової дiяльностi. 

Оцiнка процентного ризику здiйснюється за допомогою пiдходу "доходи пiд ризиком" шляхом 

накладання припущення про характер змiни кривої процентних ставок на фактичну структуру 

розривiв у строках переоцiнки процентних активiв та зобов'язань та розрахунку вiдповiдного 

впливу на чисту процентну маржу протягом року. 

Банк контролює також географiчну концентрацiю активiв та зобов'язань у вiдповiдностi з 

країною походження контрагентiв. Банк оцiнює географiчний ризик як низький.  

Станом на 31 грудня 2017 року на нерезидентiв iнших країн припадає 56 781 тисяч гривень або 

17.8% вiд зобов'язань, 27 тисяч гривень кредитiв клiєнтiв або 0.005% активiв банку припадає на 

нерезидентiв iнших країн. Станом на 31 грудня 2016 року на нерезидентiв iнших країн припадає 

16 860 тисяч гривень або 6.2% вiд зобов'язань, усi активи були розташованi в Українi.  

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для 

надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в 

належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi регулюється 

диверсифiкацiєю джерел фiнансування та вкладень, а також щоденним управлiнням активами та 

пасивами з урахуванням дотримання принципiв лiквiдностi. З огляду на це, рiвень ризику 

лiквiдностi в Банку є незначним. На протязi 2017 року значну частку коштiв Банк тримав у 

високолiквiдних депозитних сертифiкатах Нацiонального Банку України та ОВДП Мiнiстерства 

фiнансiв України. Так, станом на кiнець дня 31 грудня 2017 сума таких коштiв становила 330 

214 тисяч гривень, або 67% валюти балансу. 

Операцiйнi ризики пов'язанi iз щоденною операцiйною дiяльнiстю банка та налагодженою 

роботою систем, технологiй, бiзнес-процесiв, а також їх настання ймовiрне в результатi 

зовнiшнього або внутрiшнього шахрайства або форс-мажорних обставин. За звiтний перiод 

вплив цих ризикiв можна оцiнити як помiрний. В банку постiйно будуються та 

удосконалюються бiзнес-процеси взаємодiї пiдроздiлiв, розроблено методику iдентифiкацiї, 

оцiнки операцiйних збиткiв в розрiзi бiзнес-лiнiй та систему їх монiторингу, ведеться база 

iнцидентiв. 

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 

Вiддiл внутрiшнього аудиту здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть", нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та 

Мiжнародних стандартiв професiйної практики внутрiшнього аудиту. В 2017 роцi вiддiл будував 

свою дiяльнiсть на пiдставi плану роботи пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на 2017 рiк, 

затвердженого Спостережною Радою Банку.  

План роботи вiддiлу виконано в повному обсязi. Позапланових перевiрок не проводилось Звiти 

за результатами аудиторських перевiрок доводились до вiдома Правлiння банку та структурних 

пiдроздiлiв, якi пiдлягали перевiрцi. Вiддiлом внутрiшнього аудиту контролювався стан 

виконання рекомендацiй та усунення порушень та недолiкiв, виявлених за результатами аудиту. 

Вiддiл внутрiшнього аудиту щоквартально звiтував про результати своїй дiяльностi 

Спостережнiй Радi банку. 

 

 



7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

В статутi Банку розмiр активiв не встановлений. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

В статутi Банку розмiр активiв не встановлений. 

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 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює 

контроль над iншою, або має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень 

iншою стороною. Iнформацiю про акцiонерiв i власникiв iстотної участi розкрито в примiтцi 1. 

Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та 

контролювання дiяльностi Банку, зокрема Голова та члени Спостережної ради, Голова 

Правлiння та члени Правлiння, Головний бухгалтер. Голова Правлiння є одним iз акцiонерiв 

Банку, тому залишки за операцiями i доходи та витрати у таблицях нижче включенi до колонки 

"Провiдний управлiнський персонал". 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2017 року 
 
                         Найбiльшi учасники (акцiонери) банку    Провiдний управлiнський персонал      Іншi пов'язанi особи 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв        -                                       79                           - 

 

контрактна ставка (%)                  -                                   0.001 - 36.0                           - 

 

Кошти клiєнтiв                          92 531                            19 797                        54 850 

 

контрактна ставка (%)                  7.5                           1.5 - 7.5                       1.5 - 7.0 

 

Iншi зобов'язання                             -                                        -                                    4 

 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2017 рiк 

 
   Найбiльшi учасники (акцiонери) банку       Провiдний управлiнський персонал    Iншi пов'язанi особи 

 

Процентнi доходи      -                                           4                                 - 

 

Процентнi витрати  (2 225)                                        (318)                             (138) 

 

Комiсiйнi доходи   13                                          14                               402 

 

Комiсiйнi витрати     -                                           -                                 - 

 

Iншi операцiйнi доходи    -                                           -                                 5 

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -              (4 940)                      (94) 

 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами 

протягом 2017 року 

 
 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

 

Кредити наданi               25                                   204                             - 

 

Кредити погашенi     (25)                                   (125)                             - 

 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2017 року 



 
 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

 

Гарантiї отриманi     -                                     -                            - 

 

Iншi потенцiйнi зобов'язання,  

що наданi клiєнтам   300                                    175                            - 

 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2016 року 

 
 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

 

Iншi активи            -                                   -                                    24 

 

Кошти клiєнтiв         82 109                                 12 234                         113 715 

 

контрактна ставка (%)   -                                 1.5-6.0                           8.5 

 

Iншi зобов'язання 3 850                                  1 100                            - 

 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2016 рiк 

 
       ABH Ukraine  

                Limited  Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншiпов'язанi особи 

 

Процентнi доходи  -                -                             -                         4 664 

 

Процентнi витрати (51)                  (791)                            (65)                         (7 773) 

 

Комiсiйнi доходи   1                    2                              4                           337 

 

Комiсiйнi витрати   -                    -                              -                           (3) 

 
Результат вiд операцiй  

з iноземною валютою -           -                              -                           (5) 

 

Iншi операцiйнi доходи  558           -                              -                           65 

 
Адмiнiстративнi та iншi витрати - -                            (4 887)                         (1 440) 

 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами 

протягом 2016 року 

 
                                       Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

 

Кредити/депозити наданi                                              -                 213 000 

 

Кредити/ депозити погашенi                                               -                (245 000) 

 

Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 
                                               31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

 

                                                             Витрати               Витрати 

 

Поточнi виплати працiвникам                                   (4 936)                (6 214) 

 

Усього                                                              (4 936)                (6 214) 



10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

За 2017 рiк рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку (звiту) не було. 

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) 

Код за ЄДРПОУ 21500646, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РСМ УКРАЇНА",  03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19. 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 Загальний стаж аудиторської дiяльностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "РСМ УКРАЇНА" складає 24 роки. 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"РСМ УКРАЇНА" надає аудиторськi послуги АТ "АЛЬТБАНК" протягом 3 рокiв.  

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"РСМ УКРАЇНА"  протягом 2017р. не надавало АТ "АЛЬТБАНК" iншi аудиторськi послуги.   

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 Вiдсутнi випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора. 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 За останнi 5 рокiв у Банку вiдбулись наступнi ротацiї аудиторiв 2013 - ТОВ "Ернст енд 

Янг Аудиторськi послуги";2014 - ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ";2015- 2017  ТОВ АФ "РСМ 

УКРАЇНА". 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 Стягнення, застосованi до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "РСМ УКРАЇНА"  Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 

висновком, органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 В Банку розроблений та працює механiзм розгляду скарг. Використовуються наступнi 

канали прийому скарг: надiслати повiдомлення  на електронну поштову адресу 

contact@altbank.ua; надiслати листа поштою; зателефонувати до Контакт-центру Банку за 

номером 0800211111 (0443644111). Кожна скарга розглядається iндивiдуально вiдповiдно до 

вимог та в строки встановленi законодавством. 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Кожна скарга розглядається Членом Правлiння за вiдповiдним напрямком дiяльностi. 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 За звiтний перiод до Банку скарг не надходило. 



 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 Позови до суду вiдсутнi. 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РСМ 

УКРАЇНА" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи) 

21500646 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, 03151, м. Київ, вул. 

Донецька, 37/19 

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 0084, дата видачі: 26.01.2001 

5 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 

Реєстраційний номер 280, серія П,  

номер 000280, дата видачі 

19.02.2013, строк дії до 30.07.2020 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

номер: 0084, дата видачі: 30.10.2014 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 

- із застереженням; 03 - негативна; 04 - 

відмова від висловлення думки) 

01 - безумовно позитивна 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) вiдсутнiй 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 03-10/217 B 700, дата: 

03.10.2017 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.11.2017, дата 

закінчення: 14.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 06.04.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

160 800,00 

14 Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та Спостережнiй радi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬТБАНК"  

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка 

 

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi (далi - фiнансова звiтнiсть) ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬТБАНК" (Банк), що складається зi звiту про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року, звiту про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, 

звiту про змiни у капiталi i звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик.  



На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається,  вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

Основа для висловлення думки 

 

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з 

етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а саме: з 

вимогами Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ),  а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих 

вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки.  

 

Iнша iнформацiя 

 

Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не є фiнансовою звiтнiстю Банку 

та не мiстить нашого звiту аудитора щодо неї. Як очiкується, Рiчна iнформацiя емiтента 

цiнних паперiв буде складена пiсля дати нашого звiту.  

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  

 

Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо 

висновку, що в нiй iснує суттєве викривлення, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ми планували наш аудит за результатами визначення суттєвостi та оцiнки ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi. Викривлення можуть виникати внаслiдок шахрайства або 

помилки, якi вважаються суттєвими, якщо вони окремо або в сукупностi можуть вплинути на 

економiчнi рiшення користувачiв, якi можуть бути прийнятi на основi цiєї фiнансової 

звiтностi. 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у 

контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 

Ми визначили, що описане нижче питання є ключовим питанням аудиту, яке слiд вiдобразити 

в нашому звiтi. 

 

Оцiнка вiдстрочених податкових активiв. Оцiнка розмiру вiдстрочених податкових активiв є 



ключовим питанням аудиту з огляду на суттєвiсть залишкiв та застосоване професiйне 

судження управлiнського персоналу Банку стосовно майбутнiх оподатковуваних прибуткiв, 

при цьому процесу оцiнки прогнозованих прибуткiв притаманна невизначенiсть. Розмiр 

вiдстрочених податкових активiв зазначений у примiтцi 23 до фiнансової звiтностi та дорiвнює 

12 771 тисяч гривень.  

 

Нашi аудиторськi процедури включали аналiз припущень Банку щодо визнання вiдстроченого 

податкового активу на пiдставi очiкуваних майбутнiх оподатковуваних прибуткiв з 

урахуванням можливих змiн в законодавствi щодо оподаткування банкiв та бiзнес планiв з 

розвитку Банку. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку та Спостережної ради за фiнансову 

звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 

звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При 

складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, 

або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

 

Спостережна рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

-iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю;  

-отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку; 

-оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок 



i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом Банку;  

-доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Банку 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

-оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, заяву, що ми виконали 

вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi 

питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 

також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi були ключовими. Ми описуємо цi питання в своєму 

звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 

питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Галина 

Рибак.  

 

Бернатович Т.О.                                              Рибак Г.Ф. 

Президент фiрми                                             Партнер завдання з аудиту                                     
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Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2017 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 350 114 344 021 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 64 214 29 851 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 87 137 0 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 11 11 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 1 335 3 998 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 1 333 1 392 

Відстрочений податковий актив 1100 12 771 8 807 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 13 863 7 653 

Інші фінансові активи 1130 7 041 13 273 

Інші активи 1140 690 656 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 720 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 539 229 409 662 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 1 842 0 

Кошти клієнтів 2010 309 223 270 378 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 2080 2 822 5 093 

Інші зобов'язання 2090 4 508 1 221 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 318 395 276 692 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 205 000 126 116 

Емісійні різниці 3010 27 445 27 445 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 0 0 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 -11 611 -20 591 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 220 834 132 970 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 539 229 409 662 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

06.04.2018 року Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

- Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) 
за 2017 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 40 379 18 959 

Процентні витрати 1005 -6 031 -8 968 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 34 348 9 991 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 361 -3 614 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 34 709 6 377 

Комісійні доходи 1040 19 011 2 846 

Комісійні витрати 1045 -1 819 -183 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 2 274 361 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 1 179 127 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -299 -277 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 -663 5 364 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 -28 84 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 -1 352 0 

Інші операційні доходи 1170 1 177 4 693 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -49 114 -26 700 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 5 075 -7 308 

Витрати на податок на прибуток 1510 3 905 8 807 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 8 980 1 499 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2750 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 



Усього сукупного доходу за рік 2999 8 980 1 499 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 8 980 1 499 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 8 980 1 499 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0 0 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

06.04.2018 року Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

- Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2017 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 126 116 27 445 0 4 457 150 -26 697 131 471 0 131 471 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 1 499 1 499 0 1 499 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 -150 150 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 -4 457 0 4 457 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 126 116 27 445 0 0 0 -20 591 132 970 0 132 970 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 8 980 8 980 0 8 980 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 78 884 0 0 0 0 0 78 884 0 78 884 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 205 000 27 445 0 0 0 -11 611 220 834 0 220 834 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

06.04.2018 Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 



- Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2017 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 38 031 19 735 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -6 242 -18 423 

Комісійні доходи, що отримані 1020 18 867 2 874 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -1 819 -183 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 -110 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 1 179 127 

Інші отримані операційні доходи 1100 1 349 3 597 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -23 066 -13 220 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -20 319 -11 792 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 7 980 -17 395 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 2 573 -913 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 -32 147 -28 122 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 50 000 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 -86 327 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 6 334 7 903 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 1 842 -82 064 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 39 055 179 446 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 -668 18 554 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 -61 358 127 409 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 1 280 206 630 

Придбання основних засобів 2110 -8 038 21 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 -3 414 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 -10 172 206 651 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 78 884 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 78 884 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 607 690 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 7 961 334 750 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 341 017 6 267 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 348 978 341 017 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

06.04.2018 року Керівник Волох I.О. 
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2017 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 0 0 

Нараховані витрати 1155 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 0 0 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв розраховується АТ "АЛЬТБАНК" прямим методом. 

 



Затверджено до випуску та підписано 

 

06.04.2018 року Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

- Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2017 рік 

 

1.  
 

1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть у 2017 роцi 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТБАНК" (далi - "Банк") було засноване згiдно 

законодавства України 21 жовтня 1991 року. Банк змiнював акцiонерiв, юридичну форму i назву у 

наступному порядку: 

" з 1991 року Банк дiяв як Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АвтоЗАЗбанк";  

" у 2008 роцi "Bank of Cyprus Public Company Limited" (Нiкосiя, Кiпр) отримав 99,7065% непрямої 

частки у статутному капiталi Банку i Банк змiнив назву на Вiдкрите акцiонерне товариство "БАНК 

КIПРУ"; 

" у 2010 роцi юридична форма "БАНК КIПРУ" була змiнена з вiдкритого акцiонерного товариства 

на публiчне акцiонерне товариство; 

" у 2014 роцi юридичнi компанiї-нерезиденти отримали 99,9129% участi у статутному капiталi 

Банку шляхом викупу акцiй у "Bank of Cyprus Public Company Limited". Найменування Банку було 

змiнено на ПАТ "НЕОС БАНК"; 

" у 2015 роцi Банк входив до банкiвської групи у складi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" i ПАТ "НЕОС 

БАНК" за ознакою спiльного контролера з вищезазначеними компанiями-нерезидентами; 

" у 2016 року ABH Ukraine Limited став власником контрольного пакета акцiй Банку в розмiрi 

99,9129 %, шляхом придбання акцiй у компанiй нерезидентiв i здiйснив продаж Банку фiзичним особам 

п. Артюху С.К., п. Дегодi А.О., п. Волоху I.О., п. Стольнiкову Л.О., та п. Шуптару О.В. Банк припинив 

участь у банкiвськiй групi; 

" 18 листопада 2016 року у Державному реєстрi банкiв здiйснено запис про змiну назви Банку з 

ПАТ "НЕОС БАНК" на АТ "АЛЬТБАНК".  

Юридична адреса та мiсцезнаходження Банку: Україна, 03037, мiсто Київ, вулиця Вузiвська, будинок № 

5. 

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 2017 року загальна пряма iстотна участь 

фiзичних осiб в капiталi Банку становить 99,946493% акцiй та розподiлена наступним чином:  

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

п. Артюх С.К. 24,592346% 23,3097% 

п. Дегода А.О. 24,592346% 23,3097% 

п. Стольнiков Л.О. 24,592346% 23,3097% 

п. Волох I.О. 20,017463% 19,9839% 

п. Шуптар О.В. 6,151992% 10,0000% 

Всього 99,946493% 99,9130% 

Iншою частиною акцiй Банку володiють приватнi iнвестори. 

Частка керiвництва в акцiях Банку складає 20,017463% i належить Головi Правлiння п. Волоху I.О. 

Органiзацiйна структура Банку. На 31 грудня 2017 року банк має 1 вiддiлення (31 грудня 2016 року - 1 

вiддiлення). Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року кiлькiсть працiвникiв Банку становить 72 особи 

(31 грудня 2016 року - 75 осiб). 

Лiцензiї та дозволи Банку. Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю № 

106, виданою Нацiональним банком України 24 листопада 2016 року, яка надає Банку право на 

здiйснення банкiвських операцiй, включаючи валютнi операцiї (Генеральна лiцензiя № 106-3 вiд 05 

грудня 2016 року).  

Банк має лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку: 

"дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть), лiцензiя АЕ № 286991 вiд 28.08.2014, 

рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 825 вiд 25.09.2012; 

"дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть), лiцензiя АЕ № 286990 вiд 28.08.2014, 



рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 825 вiд 25.09.2012; 

"депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи), лiцензiя АЕ № 286964 вiд 

12.08.2014, рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1954 вiд 24.09.2013; 

"депозитарна дiяльнiсть (дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування), лiцензiя АЕ 

№ 286965 вiд 12.08.2014, рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1954 вiд 

24.09.2013; 

Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним i фiзичним особам.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйний № 005, дата реєстрацiї: 02 

вересня 1999 року). 

 

 

2.  
 

2. Операцiйне середовище 

Протягом 2017 року системнi ризики українського фiнансового сектору залишалися незмiнними. 

Макроекономiчне середовище ззовнi та всерединi країни було помiрно сприятливим для фiнансового 

сектору. Ключовими середньостроковими ризиками залишаються низький темп структурних реформ, 

повiльнi темпи зростання економiк торговельних партнерiв та затримки у спiвпрацi з мiжнародними 

фiнансовими органiзацiями, у першу чергу з МВФ.  

Зростання реального ВВП за попереднiми оцiнками у 2017 роцi становило 2,1%. Середнiй рiвень iнфляцiї 

за пiдсумками 12 мiсяцiв 2017 року становив 13,7% у рiчному вимiрi. Iнфляцiйний тиск посилився 

наприкiнцi року через коливання обмiнного курсу гривнi та пом'якшення фiскальної полiтики. 

Вiдповiдно, з метою сприяння зниження споживчої iнфляцiї Нацiональний банк України пiдвищив 

облiкову ставку до 16% рiчних з 26 сiчня 2018 року (на 01 сiчня 2017 року - 14% рiчних). Крiм того 

Нацiональний банк України продовжував поетапне скасування тимчасових валютних обмежень та 

поступову лiбералiзацiю валютного ринку. 

Протягом 2017 продовжувалось очищення банкiвської системи, за рiк визнано неплатоспроможними 

дев'ять банкiв. 

Макроекономiчна стабiлiзацiя разом з оздоровленням банкiвської системи сприяли вiдновленню 

банкiвського кредитування. Протягом року кредитний ризик банкiвського сектору поступово знижувався 

що свiдчило про вiдновлення фiнансового стану позичальникiв. У 2017 роцi пожвавився приплив 

депозитiв до банкiвської системи. Загальнi залишки депозитiв за пiдсумками року зросли на 13%. 

Випереджаючими темпами зростали кошти в нацiональнiй валютi.  

На даний момент економiчна ситуацiя значною мiрою залежатиме як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд 

ефективностi економiчних, фiнансових та грошово-кредитних заходiв Уряду України, разом з запуском 

реальних  економiчних реформ та полiпшенням ситуацiї в податковiй, законодавчiй, 

нормативно-правовiй та полiтичнiй сферах. 

 

 

3.  
 

3. Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "МСФЗ"), прийнятих Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень 

Мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ"). 

Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. 

Дана 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"). 

Основнi положення облiкової полiтики представленi нижче. 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму 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 Банк стає стороною договору про придбання фiнансового 

iнструменту. 

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 через прибутки або збитки, понесенi витрати на проведення операцiй, 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 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 на дату оцiнку. Справедлива вартiсть для цiлей 

оцiнки та/або розкриття у цiй фiнансовiй звiтностi визначається на такiй основi, за виключенням 

операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17 "Оренда", та оцiнок, якi маються певну 

схожiсть зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю, такi як чиста вартiсть реалiзацiї 

згiдно МСБО 2 "Запаси" або вартiсть пiд час використання згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi 

активiв". 

Окрiм того, для цiлей 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 або 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 

вiд знецiнення. 

Метод ефективної процентної ставки. Метод обчислення амортизованої вартостi фiнансового активу або 

зобов'язання та розподiлу процентних доходiв або процентних 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 iнструмента 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 у тому перiодi, в якому вони були 

заробленi, i розраховується 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 (а) передав всi iстотнi ризики та винагороди вiд володiння активом, або (б) не передав i 

не зберiг всi 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: (а) 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 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 Звiтi про прибутки та збитки та iншi 

сукупнi доходи. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про 

фiнансовий стан включають готiвку у касi, залишки на кореспондентських та строкових депозитних 

рахунках у Нацiональному банку України, в тому числi депозитнi сертифiкати Нацiонального банку 

України, залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках, крiм гарантiйних депозитiв та 

залишкiв на кореспондентських рахунках в iнших банках, за якими визнано зменшення корисностi у 

виглядi резервiв, якi були розрахованi на iндивiдуальнiй основi. Грошове покриття, розмiщене в iнших 

банках, та залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках, за якими визнано зменшення 

корисностi у виглядi резервiв розкритi в складi iнших фiнансових активiв.  

Для цiлей складання 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, за виключенням гарантiйних депозитiв та 

iнших обмежених у використаннi залишкiв на рахунках. При складаннi 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 звiтi 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. 

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 або колективної (групової) оцiнки фiнансових активiв, суми 

яких окремо не є суттєвими. 

Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi оцiнюють на колективнiй основi 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 iснуючи 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 ("збиткових подiй"), що вiдбулись пiсля первiсного визнання фiнансового активу, а 

загальна сума збиткiв вiд знецiнення вираховується iз суми активiв, вiдображеної у 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 значних змiн показникiв лiквiдностi та 

платоспроможностi, зменшення чистого доходу вiд основної дiяльностi, суттєвого зменшення 

внутрiшньої рейтингової оцiнки, 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 гарантiї. 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. 

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. 

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 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". 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. До фiнансових 

активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибуток або збиток 

належать: 

- борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що використовуються 

Банком для отримання прибуткiв у результатi короткотермiнових коливань цiни та продажу в 

найближчий час; 

- будь-якi iншi цiннi папери, що визначаються банком на етапi первiсного визнання як такi, щодо 

яких Банк має намiр i змогу облiку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки (крiм акцiй, якi не мають котирувальної цiни на активному ринку i справедливу вартiсть 

яких неможливо достовiрно визначити). До таких цiнних паперiв вiдносяться цiннi папери, якi не 

використовуються Банком для отримання прибуткiв у результатi короткострокових коливань i державнi 

облiгацiї з iндексованою вартiстю, якi вмiщують в себе похiдний фiнансовий iнструмент, що не пiдлягає 

вiдокремлюванню. На пiдставi параграфу 12 МСБО 39, такi цiннi папери облiковуються за справедливою 

вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 

Цiннi папери первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, такi цiннi папери не переглядаються на 

зменшення корисностi. Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час 

первiсного визнання таких цiнних паперiв. У разi змiни справедливої вартостi здiйснюється переоцiнка 

цiнних паперiв на дату балансу, результати переоцiнки вiдображаються в Звiтi про прибутки i збитки та 

iншi сукупнi доходи.  

Методи оцiнки справедливої вартостi боргових цiнних паперiв визначаються внутрiшнiми нормативними 

документами Банку. Протягом 2017 та 2016 рокiв Банк для визначення справедливої вартостi 

використовував вхiднi даннi Рiвня 1, а саме - цiни котирування на активних ринках на iдентичнi активи, 

до яких Банк мав доступ на дату оцiнки. 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж. Банк вiдносить до портфеля на продаж акцiї, що призначенi 

для продажу i не класифiкуються як цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю з 

визнанням результату переоцiнки через прибутки/ збитки або цiннi папери в портфелi банку до 

погашення. 

Кошти банкiв, рахунки клiєнтiв та iнших фiнансових установ. Кошти банкiв, рахунки клiєнтiв та iнших 

фiнансових установ 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 звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи потягом 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 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: 

- машини та обладнання - 6 рокiв 7 мiсяцiв; норма амортизацiї 15%; 

- транспортнi засоби - 6 рокiв 7 мiсяцiв; норма амортизацiї 15%; 

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 6 рокiв 8 мiсяцiв; норма амортизацiї вiд 6% до 15%; 

- iншi основнi засоби - 12 рокiв; норма амортизацiї 8%; 

- полiпшення орендованих примiщень - протягом строку оренди; 



- програмне забезпечення - 10 рокiв; норма амортизацiї 10%; 

- iншi нематерiальнi активи - до-10 рокiв; норма амортизацiї до 10%; 

- амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi 

використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 

В 2017 роцi строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв переглядались, 

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 нараховується у тому перiодi, в якому вони понесенi, та включаються до 

статтi операцiйних витрат, якщо вини 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 нематерiальних 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 звiтi про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи. 

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.  

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 прибутку вiд зростання її ринкової вартостi в довгостроковiй перспективi;  

- отримання лiзингових (орендних) платежiв. 

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 

справедливою (переоцiненою) вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку або збитку, 

без визнання амортизацiї та зменшення корисностi.  

Активи наявнi для продажу. Банк класифiкує необоротнi активи (або групу вибуття) як такi, що 

утримуються для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодовуватись шляхом продажу, а не в 

ходi їх використання. Для цього необоротнi активи мають бути доступнi для негайного продажу в їх 

теперiшньому станi тiльки на тих умовах, якi є звичайними при продажу таких активiв, при цьому їх 

продаж має характеризуватись високим ступенем ймовiрностi. 

Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр управлiнського персоналу Банку продати 

необоротний актив (або групу вибуття) та початок програми активних дiй з пошуку покупця й реалiзацiї 

намiру продажу. У подальшому необоротний  актив (або група вибуття) має  активно  пропонуватись 

для продажу за цiною, що є об?рунтованою, з урахуванням його поточної справедливої вартостi. Крiм 

цього вiдображення продажу як завершеної операцiї має очiкуватись протягом одного року з дати 

класифiкацiї необоротних активiв як таких, що утримуються для продажу. 

Банк оцiнює актив (або групу вибуття), класифiкований як такий, що утримуються для продажу, за 

меншою з двох сум: балансовою вартiстю чи справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на 

реалiзацiю. Банк визнає збиток вiд зменшення корисностi стосовно будь-якого первiсного або 

подальшого списання активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж, якщо подiї або 

змiни обставин вказують на можливе зменшення балансової вартостi. 

Похiднi фiнансовi iнструменти. Банк визначає фiнансовi iнструменти як похiднi (деривативи), якi 

вiдповiдають таким ознакам: 

- його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового 



iнструмента, товарної цiни, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок тощо, за умови, що у випадку 

нефiнансової змiнної величини, ця змiнна величина не є визначеною для сторони базового контракту; 

- який не вимагає початкових чистих iнвестицiй, менших нiж тi, що були б потрiбнi для iнших 

типiв контрактiв, якi, за очiкуванням, мають подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв; 

- який погашається на майбутню дату. 

Похiдний iнструмент визнається фiнансовим активом або фiнансовим зобов'язанням на дату виникнення 

зобов'язання щодо придбання або продажу предмета контракту. Протягом 2016 року Банк здiйснив 

валютний своп. Дана операцiя облiковувалась у вiдповiдностi до вимог МСФЗ в якостi похiдного 

фiнансового iнструменту. Похiднi фiнансовi iнструменти визнаються за справедливою вартiстю на дату 

укладання контракту та переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Похiднi 

iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має позитивне значення або як 

зобов'язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд'ємне значення. Справедлива вартiсть похiдних 

фiнансових iнструментiв, що не продаються та не купуються на активному ринку, визначається за 

допомогою методик оцiнок. 

Протягом 2017 року Банк не здiйснював операцiї з  похiдними фiнансовими iнструментами. 

Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог 

законодавства України, чинного або по сутi чинного на кiнець звiтного перiоду. Витрати 

(вiдшкодування) з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податки i визнаються в 

прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi бути вiдображенi в складi iншого сукупного 

доходу або безпосередньо в капiталi в зв'язку з тим, що вiдносяться до операцiй, що вiдображаються 

також в складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в капiталi в тому ж або в будь-якому iншому 

звiтному перiодi. 

Поточний податок представляє собою суму, яка, як очiкується, буде сплачена податковим органам 

(вiдшкодована за рахунок податкових органiв) щодо оподаткованого прибутку або збитку за поточний та 

попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi бухгалтерських 

оцiнок, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. 

Податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються в складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток - це податок, який, як очiкується, повинен бути сплачений або 

вiдшкодований за рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у 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 внаслiдок первiсного визнання 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 в 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 в 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. 

Умовнi активи. Не визнаються у звiтi про фiнансовий стан, але розкриваються у примiтках до фiнансової 

звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод. 

Умовнi зобов'язання. Не визнаються у звiтi про фiнансовий стан, але розкриваються у примiтках до 

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 

суджень керiвництва. 

Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Внески до статутного 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. 

Дивiденди вiд простих акцiй визнаються у складi капiталу як зменшення капiталу в тому перiодi, в якому 

вони були оголошенi. Згiдно 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 звiтi про 

фiнансовий стан Банку включають резерв переоцiнки, який включає змiни справедливої вартостi 

iнвестицiй, наявних для продажу. 

Iнший дохiд за операцiями з акцiонерами. Безповоротна фiнансова допомога або безоплатно отримане 

обладнання вiд акцiонерiв, а також рiзниця мiж справедливою вартiстю наданих кредитiв та вартiстю 

договору за операцiями з акцiонерами Банку вiдображається як iнший дохiд за операцiями з акцiонерами.  

Процентнi доходи та витрати. Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування з 

використанням ефективної процентної ставки. Якщо виникають сумнiви щодо можливостi погашення 

кредитiв, їх вартiсть зменшується до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого 

процентний дохiд облiковується на основi ефективної процентної ставки, що використовувалась для 

оцiнки збитку вiд знецiнення. Якщо вiдбувається вiдновлення корисностi кредитiв, то фактично отриманi 

проценти визнаються в складi процентних доходiв.  

Комiсiйнi та iншi доходи i витрати. Комiсiйнi та iншi доходи i витрати, як правило, облiковуються за 

методом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, що визначається як частка 

фактично наданої послуги у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi. Доходи i витрати, якi 

визнанi Банком вiд здiйснення операцiй для вiдображення їх у фiнансовiй звiтностi розподiляються на 

доходи i витрати, отриманi в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Банку. 

Доходи/ витрати пiдлягають нарахуванню та вiдображенню у фiнансовiй звiтностi Банку, якщо 

виконуються такi умови: 

- щодо активiв та зобов'язань - є реальна заборгованiсть; 

- щодо наданих (отриманих) послуг - фiнансовий результат може бути точно оцiнений та, при 

цьому, є угода про надання (отримання) послуг та/ або документи, що пiдтверджують повне (часткове) їх 

надання. 

Якщо ж вищевказанi умови не виконуються, доходи/ витрати Банк визнає при фактичному надходженнi/ 

сплатi коштiв. 

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 єдиного соцiального внеску за такими 

загальнодержавними соцiальними фондами: 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. 

Договори оренди. Договiр оренди, в якому значна частина ризикiв i вигiд, пов'язаних з правом власностi, 

залишається у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за договорами операцiйної 

оренди та будь-якi отриманi пiльги по орендi визнаються в звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi 

доходи рiвними частинами протягом термiну оренди. 

Операцiї з iноземною валютою. Фiнансова звiтнiсть 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 звiтi про фiнансовий стан за 

офiцiйним курсом, що дiяв на дату їх виникнення, та переоцiнюються за курсом на звiтну дату. Доходи 

та 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 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 обмiну валют, якi використанi для пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi, наведенi нижче. 

Найменування валюти На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2016 року 

Долар США (USD) 28,067223 27,190858 

Євро (EUR) 33,495424 28,422604 

Звiтнiсть за операцiйними сегментами.  

Операцiйнi сегменти - це пiдроздiли Банку, що виконують його комерцiйну дiяльнiсть (отримання 

доходiв, несення витрат), звiтнiсть яких на регулярнiй основi аналiзується особами, вiдповiдальними за 

прийняття операцiйних рiшень i по яким можлива окрема фiнансова iнформацiя. 

Особа, вiдповiдальна за прийняття рiшень - це особа або група осiб, що розподiляють ресурси Банку та 

оцiнюють результати його дiяльностi. Функцiї особи, вiдповiдальної за прийняття рiшень виконує 

Правлiння Банку, яке аналiзує внутрiшнi звiти з метою оцiнки результатiв дiяльностi та розподiлу 

ресурсiв Банку.  

Критерiї, за якими визнано звiтнi сегменти. Звiтний сегмент - вiдокремлюваний компонент, який 

займається постачанням окремого продукту або послуги (чи групи взаємозв'язаних продуктiв чи послуг), 

зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, що притаманнi iншим сегментам. Дохiд, 

включаючи як продажi зовнiшнiм клiєнтам, так i мiжсегментнi продажi або трансфертнi операцiї, 

становить 10 % (або бiльше) сукупного (внутрiшнього та зовнiшнього доходу) всiх операцiйних 

сегментiв. 

Згiдно з вищевказаним, операцiйними сегментами Банку є: 

послуги фiзичним особам: бiзнес-сегмент надає банкiвськi послуги клiєнтам - фiзичним особам, в тому 

числi вiдкриття та ведення поточних та ощадних рахункiв, депозитiв, послуги по зберiганню цiнностей, 

обслуговування кредитних карток, кредитування, тощо; 

послуги корпоративним клiєнтам: бiзнес-сегмент надає послуги по обслуговуванню поточних рахункiв, 

депозитiв, надання кредитного кредитування в рiзних формах, послуги купiвлi-продажу iноземної 

валюти,  тощо; 

централiзованi казначейськi банкiвськi операцiї: бiзнес-сегмент що органiзовує фiнансування Банку та 

управлiння ризиками шляхом залучення коштiв на фiнансових ринках, випуску цiнних паперiв, 

iнвестування в лiквiднi активи. 

Операцiї мiж сегментами виконуються на звичайних ринкових умовах. Ресурси перерозподiляються мiж 

сегментами, що викликає появу трансфертних витрат чи доходiв сегменту (презентуються в 

операцiйному результатi). Iнших вагомих перерозподiлiв мiж сегментами не iснує. Активи та 

зобов?язання сегменту складають бiльшу частину валюти балансу та не виключають податковi наслiдки. 

Капiтал не закрiплюється за сегментами за виключенням результатiв сегменту поточного року та iншого 

сукупного доходу. 

Сфери застосування iстотних суджень керiвництва та джерела невизначеностi оцiнок.  

Пiдготовка фiнансової звiтностi потребує використання керiвництвом професiйних суджень, оцiнок та 

припущень, якi впливають на вiдображенi суми активiв, зобов'язань i умовних зобов'язань на дату 

фiнансової звiтностi, а також суми доходiв i витрат за звiтний перiод. Оцiнки i пов'язанi з ними 

припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi керiвництво бере до уваги. 

Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок i припущень. 

Судження, оцiнки та базовi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Перегляд оцiнок в 

бухгалтерському облiку визнається в тому перiодi, в якому цi оцiнки були переглянутi та застосовуються 

у всiх наступних перiодах. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування 

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

Безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Банк, 



здатний продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. 

Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати дiяльнiсть Банку. На думку 

керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi капiталу, намiри акцiонерiв 

надавати пiдтримку Банку, а також iсторичний досвiд, який свiдчить, що короткостроковi зобов'язання 

будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської дiяльностi. 

Справедлива вартiсть нерухомостi - iнвестицiйна нерухомiсть проходить регулярну переоцiнку. Така 

переоцiнка ?рунтується на результатах оцiнки, що здiйснюється незалежним оцiнювачем, який у ходi 

оцiнки використовує професiйне судження та оцiнки для визначення аналогiв будiвель, строку 

експлуатацiї активiв та норм капiталiзацiї доходу.  

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. 

Початкове 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 вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для 

того що визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками, 

використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних 

видiв операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. 

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 суджень керiвництва. 

 

 

4.  
 

4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 

Банк оцiнив, де це можливо, потенцiйний вплив всiх нових стандартiв та змiн, якi стануть чинними в 

майбутнiх перiодах. 

Змiни до МСФЗ 7 Iнiцiативи щодо розкриття (випущенi в сiчнi 2016 року) - змiни, що застосовуються до 

рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, вимагають вiд 

пiдприємств розкривати iнформацiю, що дозволить користувачам фiнансової звiтностi оцiнювати змiни в 

зобов'язаннях, що виникають вiд здiйснення фiнансової дiяльностi. При первинному застосуваннi 

поправок компанiям не потрiбно представляти порiвняльну iнформацiю. Цi змiни не матимуть суттєвого 

впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Змiни до МСБО 12 пiд назвою Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками 

(випущенi у сiчнi 2016 року) - змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 

сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, якi роз'яснюють, що облiк вiдстрочених податкових активiв, 

пов'язаний з нереалiзованими збитками за борговими iнструментами, що облiковуються за справедливою 

вартiстю, мали на метi виключити рiзноманiтнiсть застосування на практицi. Цi змiни не мали впливу на 

фiнансову звiтнiсть Банку. 

Змiни до МСФЗ 2 пiд назвою "Класифiкацiя та оцiнка транзакцiй на основi акцiй (випущенi в червнi 2016 

року) - змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля 

цiєї дати, роз'яснюють вплив умов надання прав на виплати, пов'язанi з iнструментами капiталу, на 

оцiнку виплат на основi акцiй, розрахунки за якими здiйснюватимуться грошовими коштами, облiк 

транзакцiй щодо виплат на основi акцiй (ТВОА) з розрахунками на нетто-основi з урахуванням 

зобов'язань з податку на репатрiацiю, та вплив модифiкацiї строкiв i умов ТВОА, що змiнюють 

класифiкацiю ТВОА з транзакцiй, розрахунки за якими здiйснюються грошовими коштами, на транзакцiї, 

розрахунки за яким здiйснюється акцiями. Цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Змiни до МСФЗ 40 "Переведення в склад або зi складу iнвестицiйної нерухомостi" (випущенi в груднi 

2016 року) - змiни, що застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або 

пiсля цiєї дати, уточнюють вимоги до переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi в 

частинi об'єктiв незавершеного будiвництва. До виходу змiн МСФЗ 40 не мав окремого керiвництва щодо 



переведення до складу/зi складу iнвестицiйної нерухомостi об'єктiв незавершеного будiвництва. 

МСФЗ 15 Виручка за договорами з клiєнтами (виданий в травнi 2014 року) - новий стандарт, який 

набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, замiнює 

МСБО 11, МСБО 18 та їх iнтерпретацiї (ПКI-31 та КIМСФЗ 13, 15, та 18). Вiн встановлює єдину i 

всеохоплюючу основу для визнання доходу, однакову для застосування  для всiх операцiй, галузей i 

ринкiв капiталу, з ключовим принципом (на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка буде застосовуватися до 

всiх контрактiв з клiєнтами), розширює розкриття та встановлює новi або вдосконаленi положення 

(наприклад, умови при яких визнається дохiд, облiк змiнної винагороди, витрати на виконання та 

отримання контракту, тощо). Банк очiкує, що МСФЗ 15 буде використовуватись для складання 

фiнансової звiтностi Банку пiсля того як вiн стане обов'язковим, i що застосування нового стандарту 

може мати вплив на суми звiтностi, якi стосуються доходу Банку. Однак, практично неможливо надати 

об?рунтовану оцiнку цього впливу до завершення детального аналiзу. 

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти (виданий в липнi 2014 року). Цей стандарт замiнить МСБО 39 (та всi 

попереднi версiї МСФЗ 9) i набуде чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi розпочинаються 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати. Вiн мiстить вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i 

фiнансових зобов'язань, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання. МСФЗ 9 вимагає, щоб 

усi визнанi фiнансовi активи в подальшому оцiнювались за амортизованою вартiстю або за справедливою 

вартiстю (через прибуток чи збиток, або через iнший сукупний дохiд), в залежностi вiд їх класифiкацiї по 

вiдношенню до бiзнес-моделi компанiї щодо управлiння фiнансовими активами та характеристик 

договiрних грошових потокiв за фiнансовим активом. Для фiнансових зобов'язань найбiльш значний 

вплив застосування МСФЗ 9 стосується випадкiв, коли застосовується варiант оцiнки за справедливою 

вартiстю: сума змiни у справедливiй вартостi фiнансового зобов'язання, вiдображеного як визнане за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що спричинена змiнами в кредитному ризику цього 

зобов'язання, визнається в iншому сукупному доходi (а не у прибутку чи збитку), якщо це не створює 

невiдповiдностi у бухгалтерському облiку. Для знецiнення фiнансових активiв МСФЗ 9 запроваджує 

модель "очiкуваного кредитного збитку",  яка заснована на концепцiї забезпечення очiкуваних втрат при 

укладеннi контракту; бiльше не буде необхiдностi мати об'єктивнi докази знецiнення до визнання 

кредитного збитку. Для облiку хеджування МСФЗ 9 запроваджує досконалу перевiрку, яка дозволить 

фiнансовiй звiтностi краще вiдображати вплив здiйснення заходiв з управлiння ризиками при хеджуваннi 

фiнансових i нефiнансових ризикiв. Положення щодо припинення визнання перенесенi с МСБО 39 

практично без змiн. 

Банк здiйснив попереднi заходи щодо пiдготовки для впровадження стандарту МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти": 

  попередню класифiкацiю фiнансових iнструментiв згiдно з вимогами Стандарту, що 

вiдобразиться у Звiтi про фiнансовий стан за наступнi перiоди; 

  роботу щодо розробки моделей оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами; 

  попереднiй розрахунок оцiночних резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки вiдповiдно до вимог 

стандарту.  

За попереднiми даними Банк оцiнює, що у разi застосування МСФЗ 9 станом на 31 грудня 2017, 

кiлькiсний вплив МСФЗ 9 на суму оцiночних резервiв мав бути у розмiрi 6 600 тисяч гривень. 

 

 

5.  
 

5. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про фiнансовий стан представленi таким 

чином: 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Готiвковi кошти  12 505 3 615 

Кошти в Нацiональному банку України  13 869 17 224 

Кореспондентськi рахунки  57 739 17 751 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України 266 001 305 431 

Усього грошових коштiв  350 114 344 021 

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв представленi таким 

чином: 



 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  350 114 344 021 

Зменшення на суму обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України - (2 573) 

Зменшення на суму нарахованих доходiв (1 136) (431) 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  348 978 341 017 

У 2017 роцi представлення грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей Звiту про фiнансовий стан було 

змiнено у зв'язку з набуттям чинностi Рiшення Правлiння Нацiонального банку України №752 вiд 23 

листопада 2017 року, згiдно з яким вiдмiнено вимогу щодо обсягу обов'язкових резервiв, який має 

щоденно зберiгатися на початок операцiйного дня на кореспондентському рахунку банку в 

Нацiональному банку України. Сума обов'язкового мiнiмального резерву, який станом на 31 грудня 2016 

року депонувався на кореспондентському рахунку у Нацiональному банку України в розмiрi 2 573 тисячi 

гривень включено до статтi Грошовi кошти та їх еквiваленти звiту про фiнансовий стан.  

 

 

6.  
 

6. Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Державнi облiгацiї номiнованi в гривнях 49 575 15 470 

Державнi облiгацiї номiнованi в доларах США 14 639 14 381 

Усього цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток  64 214

 29 851 

 

 

7.  
 

7. Кредити клiєнтам 

Кредити клiєнтам представленi таким чином: 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Кредити, що наданi юридичним особам 86 926 - 

Кредити, що наданi фiзичним особам 211 - 

Резерв пiд знецiнення кредитiв - - 

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 87 137 - 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2017 року становив 40 614 тисяч 

гривень. 

Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2016 рiк: 

 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам  Усього 

Залишок на 31 грудня 2015 року (1 158) (11 650) (12 808) 

Змiна резерву протягом року - (3 614) (3 614) 

Списання безнадiйної заборгованостi  1 247 17 172 18 419 

Коригування процентного доходу за знецiненими кредитами (89) (984) (1 073) 

Курсовi рiзницi - (924) (924) 

Залишок на 31 грудня 2016 року - - - 

У 2017 роцi було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках безнадiйну 

заборгованiсть у сумi 361 тисячi гривень. 

Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi: 

Вид економiчної дiяльностi 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

 сума % сума % 

Операцiї з нерухомим майном 40 614 46.6 - - 

Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування 40 156 46.1 - - 

Переробна промисловiсть 5 597 6.4 - - 

Оптова та роздрiбна торгiвля 559 0.6 - - 

Фiзичнi особи 211 0.2 - - 

Усього кредитiв  87 137 100 - - 

Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2017 рiк: 



 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам Усього 

Незабезпеченi кредити 5 211 216 

Кредити, що забезпеченi: 86 921 - 86 921 

нерухомим майном 120 - 120 

у тому числi житлового призначення 120 - 120 

iншими активами 86 801 - 86 801 

Усього кредитiв  86 926 211 87 137 

Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2017 рiк: 

 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам Усього 

Кредити непростроченi та не знецiненi 86 926 211 87 137 

Резерв пiд знецiнення за кредитами - - - 

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 86 926 211 87 137 

Вплив вартостi застави на якiсть кредитiв за 2017 рiк: 

 Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив застави 

Кредити, що наданi юридичним особам 86 926 86 921 5 

Кредити, що наданi фiзичним особам 211 - 211 

Усього кредитiв 87 137 86 921 216 

 

 

8.  
 

8. Цiннi папери в портфелi банку на продаж  

 Вид дiяльностi 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Акцiї пiдприємств, у тому числi:  12 12 

ПАТ "Розрахунковий центр" Iншi види грошового посередництва 2 2 

ПрАТ "УФБ" Управлiння фiнансовими ринками 8 8 

ПрАТ "УМВБ" Управлiння фiнансовими ринками 1 1 

ПАТ "СВIТ" Електрозв'язок 1 1 

Резерви пiд знецiнення цiнних паперiв   (1) (1) 

Усього цiнних паперiв за мiнусом резервiв  11 11 

 

 

9.  
 

9. Iнвестицiйна нерухомiсть 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 3 998 205 391 

Вибуття - (206 820) 

Переведення з/до активiв наявних для продажу  (примiтка  12) (2 000) - 

Полiпшення - 63 

Змiни переоцiнки до справедливої вартостi (663) 5 364 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець перiоду 1 335 3 998 

Станом на кiнець 2017 року у складi iнвестицiйної нерухомостi облiковується один об'єкт нежитлової 

нерухомостi. Станом на кiнець 2016 року - шiсть об'єктiв, п'ять з яких загальною вартiстю 2 691 тисяч 

гривень були розташованi в АР Крим. Протягом 2017 року один об'єкт нерухомостi, що розташований в 

АР Крим, втратив ознаки, за якими вiн має визнаватись у звiтностi, iншi чотири об'єкти були 

перекласифiкованi в необоротнi активи, утримуванi для продажу. Iнформацiя щодо цих активiв розкрита 

у примiтцi 12 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу".  

Банком було проведено переоцiнку балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi на пiдставi висновку 

незалежного суб'єкта оцiночної дiяльностi станом на 19 грудня 2017 року.  

 

 

10.  
 

10. Основнi засоби та нематерiальнi активи 



 Машини та обладнання Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi вкладення

 Нематерiальнi активи Усього 

На 31 грудня 2015 року:  2 014 1 042 3 970 425 7 451 

первiсна вартiсть 5 553 4 872 3 970 1 590 15 985 

знос (3 539) (3 830) - (1 165) (8 534) 

Надходження  892 724 -  292 1 908 

Вибуття  (142) (241) -  - (383) 

Амортизацiйнi вiдрахування (примiтка 22) (675) (472) -  (176) (1 323) 

На 31 грудня 2016 року:  2 089 1 053 3 970 541 7 653 

первiсна вартiсть  5 833 4 047 3 970 1 883 15 733 

знос (3 744) (2 994) - (1 342) (8 080) 

Надходження  2 250 786 10 017 2 588 15 641 

Вибуття  (35) (181) (7 683) (71) (7 970) 

Амортизацiйнi вiдрахування (примiтка 22) (741) (485) - (235) (1 461) 

На 31 грудня 2017 року:  3 563 1 173 6 304 2 823 13 863 

первiсна вартiсть  7 396 3 951 6 304 4 168 21 819 

знос (3 833) (2 778) - (1 345) (7 956) 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 3 979 тисячi гривень, 

нематерiальних активiв - 334 тисяч гривень. На звiтну дату Банк не має самостiйно створених 

нематерiальних активiв. 

 

 

11.  
 

11. Iншi активи 

Iншi активи представленi наступним чином: 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

IНШI ФIНАНСОВI АКТИВИ   

Кошти в iнших банках в забезпеченнi 6 970 13 220 

Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями 136 2 506 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 40 38 

Дорожнi чеки в касi банку  - 27 

Iншi фiнансовi активи  8 16 

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (113) (2 534) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 7 041  13 273  

IНШI НЕФIНАНСОВI АКТИВИ   

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги  231 804 

Витрати майбутнiх перiодiв та розрахунки за податками i зборами 456 618 

Запаси матерiальних цiнностей 3 - 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку - 1 

Резерв пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв - (767) 

Усього iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв 690 656 

Усього резервiв пiд знецiнення iнших активiв (113) (3 301) 

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 7 731 13 929  

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2017 року складає 6 970 тисяч гривень, i 

на 31 грудня 2016 року 13 220 тисяч гривень. 

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2017 рiк: 

 Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями Нарахованi доходи за банкiвськими 

операцiями Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги Iншi 

фiнансовi активи Усього 

Залишок на 1 сiчня 2017 року (36) (2 486) (767) (12) (3 301) 

Змiни резерву протягом перiоду - (48) 12 8 (28) 

Списання безнадiйної заборгованостi 36 2 425  755 - 3 216 

Залишок на 31 грудня 2017 року - (109) - (4) (113) 

У 2017 роцi було погашено списану у 2017 роцi заборгованiсть у сумi 11 тисяч гривень. 



Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 2016 рiк: 

 Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями Нарахованi доходи за банкiвськими 

операцiями Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги Iншi 

фiнансовi активи Усього 

Залишок на 1 сiчня 2016 року (34) (2 523) (894) - (3 451) 

Змiни резерву протягом перiоду (2) 37 57 (12) 80 

Списання безнадiйної заборгованостi - - 70 - 70 

Залишок на 31 грудня 2016 року (36) (2 486) (767) (12) (3 301) 

У 2016 роцi було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках безнадiйну 

заборгованiсть в сумi 4 тисячi гривень. 

Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2017 рiк: 

 Кошти в iнших банках в забезпеченнi,  дорожнi чеки та iншi фiнансовi активи Дебiторська 

заборгованiсть за операцiями з  клiєнтами Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями

 Усього 

Непростроченi та незнецiненi:  6 974 40 9 7 023 

банки 6 974 - - 6 974 

новi клiєнти - 40 9 49 

Простроченi, але не знецiненi: - - 16 16 

iз затримкою платежу до 31 дня - - 4 4 

iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - 12 12 

Знецiненi на iндивiдуальнiй основi: 4 - 111 115 

без затримки платежу 4 - - 4 

iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - 3 3 

iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - 9 9 

iз затримкою платежу вiд 184 до 365 днiв - - 37 37 

iз затримкою платежу бiльше нiж 366 днiв - - 62 62 

Резерв пiд знецiнення  (4) - (109) (113) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 6 974 40 27 7 041 

Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за 2016 рiк: 

 Кошти в iнших банках в забезпеченнi,  дорожнi чеки та iншi фiнансовi активи Дебiторська 

заборгованiсть за операцiями з клiєнтами Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями

 Усього 

Непростроченi та незнецiненi:  13 252 - 15 13 267 

банки 13 252 - - 13 252 

клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв - - 5 5 

новi клiєнти - - 10 10 

Знецiненi на iндивiдуальнiй основi: 12 38 2 490 2 540 

без затримки платежу 12 - - 12 

iз затримкою платежу до 31 дня - 2 5 7 

iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - 7 7 

iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - 6 6 

iз затримкою платежу вiд 184 до 365 днiв - - 6 6 

iз затримкою платежу бiльше нiж 366 днiв - 36 2 466 2 502 

Резерв пiд знецiнення  (12) (36) (2 486) (2 534) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 13 252 2 19 13 273 

 

 

12.  
 

12. Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Справедлива вартiсть на початок перiоду - - 

Переведення з/до iнвестицiйної нерухомостi (примiтка 9) 2 000 - 

Вибуття (1 280) - 

Справедлива вартiсть на кiнець перiоду 720 - 



Банк облiковує у складi необоротних активiв, утримуваних для продажу нерухомiсть, яка протягом 2017 

року перекласифiкована з iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 9). Два об'єкти загальною вартiстю 1 280 

тисяч гривень було реалiзовано в 2017 роцi. 

Станом на 31 грудня 2017 року вартiсть необоротних активiв, утримуваних для продажу, що розташованi 

у АР Крим складає 720 тисяч гривень, згiдно пiдписаних попереднiх договорiв з потенцiйними 

покупцями отримано аванс в розмiрi 100% (Примiтка 15). 

 

 

13.  
 

13. Кошти банкiв 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Кореспондентськi рахунки банкiв України 1 842 - 

Усього коштiв банкiв 1 842 - 

 

 

14.  
 

14. Кошти клiєнтiв 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Юридичнi особи: 107 533 137 834 

кошти на вимогу та поточнi рахунки 103 888 121 715 

строковi кошти 3 642 1 332 

кошти за недiючими рахунками 3 2 

iншi кошти клiєнтiв   - 14 785 

Фiзичнi особи: 201 690 132 544 

кошти на вимогу та поточнi рахунки 192 400 131 481 

строковi кошти  9 062 844 

кошти за недiючими рахунками  228 219 

Усього коштiв клiєнтiв 309 223 270 378 

Банком в якостi покриття кредитного ризику за гарантiями у 2017 роцi були отриманi кошти у розмiрi 

122 тисячi гривень, у 2016 роцi - 33 тисячi гривень.  

Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче:  

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

 сума % сума % 

Фiзичнi особи - резиденти  147 416 47.6 118 121 43.7 

Оптова та роздрiбна торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв  76 280 24.7 69 921

 25.9 

Фiзичнi особи - нерезиденти  54 277 17.6 14 423 5.3 

Iнформацiя та телекомунiкацiї  7 878 2.5 754 0.3 

Операцiї з нерухомим майном  7 280 2.4 3 503 1.3 

Переробна промисловiсть  6 439 2.1 54 576 20.2 

Будiвництво  4 246 1.4 5 782 2.1 

Юридичнi особи - нерезиденти   2 478 0.8 2 474 0.9 

Iншi  2 929 0.9 824 0.3 

Усього коштiв клiєнтiв  309 223 100  270 378 100  

Станом на 31 грудня 2017 року кошти клiєнтiв у розмiрi 196 988 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2016 

року - 177 378 тисяч гривень) отриманi вiд п'яти юридичних i фiзичних осiб. 

 

 

15.  
 

15. Iншi зобов'язання 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Iншi фiнансовi зобов'язання   



Кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов'язаннями 2 822 143 

Поворотна фiнансова допомога - 4 950 

Усього iнших фiнансових зобов'язань 2 822 5 093 

Iншi нефiнансовi зобов'язання   

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв та з оплати за послуги  444 248 

Кредиторська заборгованiсть з продажу активiв 720 - 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку  1 117 853 

Доходи майбутнiх перiодiв  487 21 

Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами крiм податку на прибуток 379

 90 

Забезпечення пiд судовi позови i зобов'язання кредитного характеру (примiтка 28) 1 361 9 

Усього iнших нефiнансових зобов'язань 4 508 1 221 

Усього iнших зобов'язань 7 330 6 314 

 

 

16.  
 

16. Статутний капiтал, емiсiйнi рiзницi та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами  

 Кiлькiсть акцiй в обiгу штук  Статутний капiтал  Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за 

операцiями з акцiонерами  Усього 

Залишок на 31 грудня 2016 року 700 643 600 126 116 27 445 153 561 

Додаткова емiсiя акцiй 438 245 289 78 884 -   78 884  

Залишок на 31 грудня 2017 року 1 138 888 889 205 000 27 445 232 445 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї станом на 31 грудня 2016 року дорiвнює 0.18 гривень. У 2017 роцi Банк 

здiйснив додатковий випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 438 245 289 штук на суму 78 884 тисяч 

гривень, якi повнiстю сплаченi. 05 жовтня 2017 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку зареєстровано Звiт про результати приватного розмiщення акцiй Банку та видано Свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний номер №09/1/2017, дата реєстрацiї 31 сiчня 2017 року, дата 

видачi 05 жовтня 2017, у зв'язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу Банку до 205 000 тисяч 

гривень. 

У 2017 роцi виплати дивiдендiв не здiйснювалось. Обмежень щодо володiння акцiями на кiнець звiтного 

року немає. Акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу - немає. 

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року в складi капiталу був визнаний дохiд за 

операцiями з акцiонерами на загальну суму 27 404 тисяч гривень та емiсiйний дохiд в розмiрi 41 тисяча 

гривень. 

 

 

17.  
 

17. Резерви переоцiнки  

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Залишок на початок перiоду  - 150 

Змiни за перiод, у тому числi   

перенесення резерву переоцiнки при вибуттi будiвель - (150) 

Залишок на кiнець перiоду  - - 

 

 

18.  
 

18. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення  

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

  менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв

 Усього 

АКТИВИ             

Грошовi кошти та їх еквiваленти 350 114 - 350 114 344 021 - 344 021 



Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 64 214 -

 64 214 29 851 - 29 851 

Кредити клiєнтiв  11 339 75 798 87 137 - - - 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 11 11 - 11 11 

Iнвестицiйна нерухомiсть  - 1 335  1 335 - 3 998 3 998 

Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток - 1 333  1 333 1 392 -

 1 392 

Вiдстрочений податковий актив - 12 771 12 771 - 8 807 8 807 

Основнi засоби та нематерiальнi активи  - 13 863 13 863 - 7 653 7 653 

Iншi активи 7 731 - 7 731 13 929 - 13 929 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 720 - 720 - - - 

Усього активiв  434 118 105 111  539 229  389 193 20 469 409 662 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        

Кошти банкiв  1 842 - 1 842  - - - 

Кошти клiєнтiв  307 848 1 375 309 223  269 019 1 359 270 378 

Iншi зобов'язання 7 330 - 7 330  6 314 - 6 314 

Усього зобов'язань  317 020 1 375 318 395  275 333 1 359 276 692 

 

 

19.  
 

19. Процентнi доходи та витрати 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ    

Депозитними сертифiкатами, випущеними Нацiональним банком України 26 606 13 471 

Кредитами клiєнтiв, у тому числi:  7 509 21 

процентнi доходи по знецiненим кредитам  - 21 

Коштами в iнших банках 3 350 5 232 

Цiнними паперам, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 2 914 235 

Усього процентних доходiв 40 379 18 959 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ    

Коштами на вимогу фiзичних осiб (2 954) (941) 

Коштами на вимогу суб'єктiв господарювання (2 715) (1 697) 

Строковими коштами фiзичних осiб (336) (7) 

Строковими коштами юридичних осiб (26) (60) 

Строковими коштами iнших банкiв - (6 956) 

Кореспондентськими рахунками та коштами на вимогу iнших банкiв - (3) 

Строковими коштами небанкiвських фiнансових установ - 696 

Усього процентних витрат (6 031) (8 968) 

Чистi процентнi доходи 34 348  9 991  

 

 

20.  
 

Чистi процентнi доходи 34 348  9 991  

20. Комiсiйнi доходи та витрати 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ   

За операцiями на валютному ринку  9 747 1 006 

Розрахунково-касовi операцiї 8 776 1 486 

Гарантiї наданi та позабалансовi операцiї 170 2 

За операцiями з цiнними паперами для клiєнтiв  133 235 

Кредитне обслуговування  79 - 

Iншi 106 117 

Усього комiсiйних доходiв 19 011 2 846 



КОМIСIЙНI ВИТРАТИ   

Комiсiйнi витрати за операцiями з банками  (1 547) (117) 

Розрахунково-касовi операцiї (187) (19) 

Депозитарнi послуги  (85) (35) 

Iншi - (12) 

Усього комiсiйних витрат  (1 819) (183) 

 

 

21.  
 

21. Iншi доходи 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Компенсацiя операцiйних витрат  910 - 

Кредиторська заборгованiсть, списана у дохiд 64 - 

Вартiсть надлишку основних засобiв та нематерiальних активiв за результатами iнвентаризацiї 46

 - 

Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди), суборенди - 2 617 

Дохiд вiд вибуття необоротних активiв  141 1 425 

Дохiд вiд уступки та прощення боргу - 558 

Iншi операцiйнi доходи 16 93 

Усього операцiйних доходiв 1 177 4 693 

 

 

22.  
 

22. Адмiнiстративнi та iншi витрати 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Витрати на утримання персоналу (23 329) (13 349) 

Обслуговування операцiй за платiжними картками (5 532) (1 009) 

Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (4 585) (4 286) 

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi 

експлуатацiйнi послуги (4 440) (3 842) 

Втрати вiд зменшення корисностi необоротних активiв  (3 970) - 

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв (примiтка 10) (1 461) (1 323) 

Витрати на маркетинг i рекламу  (1 146) (22) 

Витрати на охорону (218) (497) 

Iншi витрати (4 433) (2 372) 

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат  (49 114) (26 700) 

 

 

23.  
 

23. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток: 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Витрати з поточного податку на прибуток (59) - 

Змiна вiдстроченого податку на прибуток   

Виникнення тимчасових рiзниць 3 964 8 807 

Усього вiдшкодування з податку на прибуток 3 905 8 807 

Банк розраховує податок на прибуток на пiдставi даних податкового облiку, якi ведуться та готуються 

вiдповiдно до вимог податкового законодавства України, i якi можуть вiдрiзнятися вiд Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Банк зазнає впливу певних постiйних податкових рiзниць внаслiдок того, 

що певнi витрати не оподатковуються, а також через режим звiльнення певної категорiї доходiв вiд 

оподаткування. 

Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий вплив тимчасових рiзниць мiж балансовою 



вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi та сумою, яка використовується для цiлей 

оподатковування. Тимчасовi рiзницi станом на кiнець дня 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв, 

пов'язанi з перенесенням невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди. 

Банк оцiнив наявнiсть оподатковуваного прибутку, за рахунок якого може використати тимчасову 

рiзницю, що пiдлягає вирахуванню протягом трьох рокiв та визнав вiдстрочений податковий актив 

станом на 31 грудня 2017 року в розмiрi 12 771 тисяча гривень (31 грудня 2016 - 8 807 тисяч гривень). 

Податкове законодавство, чинне станом на кiнець 2017 року не обмежує строки реалiзацiї 

невикористаних податкових збиткiв та джерел оподатковуваних прибуткiв, за рахунок яких Банк може 

робити вирахування при сторнуваннi такої тимчасової рiзницi, але, враховуючи можливi змiни в 

податковому законодавствi Банк не розглядає бiльш тривалого перiоду. 

Податковий кодекс України встановлює ставку податку на прибуток на рiвнi 18% для оподаткування 

доходiв у 2017 та 2016 роках.  

Узгодження витрат з податку на прибуток та облiкового прибутку за роки, якi закiнчилися 31 грудня 

2017 та 2016 рокiв: 

 31 грудня 2017 року  31 грудня 2016 року 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 5 075  (7 308) 

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (914)  1 315 

Коригування облiкового прибутку:    

Податковий вплив постiйних рiзниць (27)  (3) 

Перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди 4 846  7 495 

Витрати з податку на прибуток 3 905  8 807 

Нижче наведенi податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за 2017 рiк. 

 Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/збитках Залишок на кiнець перiоду 

Податковий вплив тимчасових рiзниць 8 807 3 964 12 771 

Перенесенi невикористанi податковi збитки на майбутнi перiоди 8 807 3 964 12 771 

Чистий вiдстрочений податковий актив  8 807 3 964 12 771 

Визнаний вiдстрочений податковий актив  8 807 3 964 12 771 

Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 

зобов'язань за 2016 рiк. 

 Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/збитках Залишок на кiнець перiоду 

Податковий вплив тимчасових рiзниць - 8 807 8 807 

Перенесенi невикористанi податковi збитки на майбутнi перiоди - 8 807 8 807 

Чистий вiдстрочений податковий актив  - 8 807 8 807 

Визнаний вiдстрочений податковий актив  - 8 807 8 807 

 

 

24.  
 

24. Прибуток на одну просту акцiю  

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Прибуток за рiк 8 980 1 499 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тисяч штук, примiтка 16) 782 289 700 644 

Чистий прибуток  на одну просту акцiю (копiйок) 1.15 0.21 

 

 

25.  
 

25. Операцiйнi сегменти 

Iнформацiя по звiтним сегментам Банку за 2017 рiк наведена нижче. 

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2017 рiк: 

 Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi 

банкiвськi операцiї Усього  

Активи звiтного сегменту 7 649 94 714 436 866 539 229 

Зобов?язання звiтного сегменту 206 223 110 330 1 842 318 395 



Капiтальнi iнвестицiї 2 341 2 451 7 091 11 883 

Амортизацiя (288) (301) (872) (1 461) 

Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2017 рiк: 

  Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi 

банкiвськi операцiї Вилучення Усього  

Зовнiшнi доходи           

процентнi доходи 14 7 495 32 870 - 40 379 

комiсiйнi доходи  4 113 5 158 9 740 - 19 011 

Мiжсегментнi доходи 9 553 7 498 24 249 (41 300) - 

Разом доходи 13 680 20 151 66 859 (41 300) 59 390 

Процентнi витрати (3 290) (2 741) - - (6 031) 

Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти 361

 - - - 361 

Чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв (17) - (8) - (25) 

Чистi змiни резервiв за зобов'язаннями (1 352) - - - (1 352) 

Комiсiйнi витрати (184) (85) (1 550) - (1 819) 

Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток - - 2 274 - 2 274 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою 173 182 525 - 880 

Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi - - (663) - (663) 

Iншi доходи та адмiнiстративнi та iншi витрати (9 472) (9 919) (28 690) - (48 081) 

Доходи/(витрати) вiд продажу нерухомостi та вибуття iнших активiв - - 141 -

 141 

Мiжсегментнi витрати (9) (4 918) (36 373) 41 300 - 

Вiдшкодування з податку на прибуток 769 806 2 330 - 3 905 

Разом сукупний дохiд сегменту з урахуванням податкiв 659 3 476 4 845 - 8 980 

Нижче наведена звiрка сукупного доходу звiтних сегментiв з сукупним доходом Банку за 2017 рiк: 

 Разом по звiтним сегментам Коригування Разом по Банку 

Зовнiшнi доходи       

процентнi доходи 40 379 - 40 379 

комiсiйнi доходи  19 011 - 19 011 

Мiжсегментнi доходи - - - 

Разом доходи 59 390 - 59 390 

Процентнi витрати (6 031) - (6 031) 

Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти 361

 - 361 

Чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв (25) - (25) 

Чистi змiни резервiв за зобов'язаннями (1 352) - (1 352) 

Комiсiйнi витрати (1 819) - (1 819) 

Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток 2 274 - 2 274 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою 880 - 880 

Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi (663) - (663) 

Iншi доходи та адмiнiстративнi та iншi витрати (48 081) - (48 081) 

Доходи/(витрати) вiд продажу нерухомостi та вибуття iнших активiв 141 - 141 

Мiжсегментнi витрати - - - 

Вiдшкодування з податку на прибуток 3 905 - 3 905 

Разом сукупний дохiд сегменту з урахуванням податкiв 8 980 - 8 980 

Враховуючи те, що вiдновлення активної дiяльностi  Банку розпочалось з другої половини 2016 року, 

Банк не надає порiвняльної iнформацiї за операцiйними сегментами за 2016 рiк. 

 

 

26.  
 

26. Управлiння фiнансовими ризиками 



Структура управлiння ризиками. Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиками Банку розподiлено мiж такими 

органами: Спостережна Рада, Правлiння, Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП), 

Кредитний комiтет, Центр контролю ризикiв, Центр фiнансової аналiтики та звiтностi та Вiддiл 

внутрiшнього аудиту.  

Спостережна Рада вiдповiдає за визначення загальних пiдходiв i вимог до управлiння ризиками й 

затвердження стратегiї та принципiв управлiння ризиками. 

Правлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за полiтику, процедури та управлiння ризиками Банку та 

делегує окремi функцiї управлiння ризиками рiзним органам, що приймають рiшення, i виконавчим 

органам у рамках структури управлiння ризиками Банку. Правлiння ухвалює процедури, якi визначають 

цiлi та методологiю управлiння ризиками Банку, органiзацiйну структуру та iєрархiю звiтування 

пiдроздiлiв Банку. 

Комiтет з питань управлiння активами та пасивами вiдповiдає за ринковий ризик i ризик лiквiдностi та 

визначає рiвень ризику, прийнятний з урахуванням цiлей Банку. 

Кредитний комiтет. Кредитний комiтет бере участь у прийняттi рiшень щодо управлiння проблемними 

кредитами i розглядає питання реструктуризацiї, списання та/або реалiзацiї таких кредитiв. 

Центр контролю ризикiв. Центр контролю ризикiв вiдповiдає за впровадження та здiйснення процедур iз 

метою забезпечення процесу незалежного контролю ризикiв, а також для розробки та впровадження 

коригувальних/пом'якшувальних заходiв. 

Центру фiнансової аналiтики та звiтностi. Центр фiнансової аналiтики та звiтностi складає управлiнську 

фiнансову звiтнiсть на регулярнiй основi для керiвництва Банку та внутрiшнiх користувачiв, займається 

складанням стратегiчного фiнансового та операцiйного бюджетiв та контролю за їх виконанням, 

здiйснює аналiз ключових показникiв операцiйної дiяльностi Банку. 

Система управлiння ризиками базується на своєчасному виявленнi можливих ризикiв, оцiнцi наслiдкiв у 

разi реалiзацiї таких ризикiв, прийняття заходiв щодо зменшення/мiнiмiзацiї впливу ризику та подальший 

їх постiйний монiторинг та регулярне стрес-тестування.  

Основними ризиками, якi притаманнi дiяльностi банку, є ризики лiквiдностi, кредитнi, ринковi та 

операцiйнi ризики. Мiра впливу вказаних ризикiв на дiяльнiсть банку є рiзною: 

Кредитний ризик. Протягом 2017 року Банк здiйснював кредитування компанiй корпоративного сектору, 

а також розробляв продукти для фiзичних осiб - клiєнтiв банку. Враховуючи те, що фiнансовий стан 

Позичальникiв-юридичних осiб при розглядi питань кредитування ретельно аналiзується, кредити 

надаються пiд лiквiдне забезпечення, сума якого значно перевищує суму кредиту, договорами кредиту 

передбачаються певнi ковенанти, спрямованi на зменшення кредитного ризик, рiвень такого ризику в 

Банку можна вважати помiрним. 

Валютний ризик. Валютний ризик трактується як ризик збиткiв, внаслiдок негативної змiни курсiв валют. 

Фiнансовий стан i грошовi потоки Банку пiдлягають впливу коливань курсiв обмiну валют у випадку 

наявностi вiдкритих валютних позицiй. Розмiр вiдкритих валютних позицiй розраховується як рiзниця 

мiж вимогами та зобов'язаннями Банка по кожнiй валютi на звiтну дату, з врахуванням балансових та 

позабалансових статей.  

Валютний ризик є незначним для банку, оскiльки питома вага активiв та пасивiв, номiнованих в 

iноземнiй валютi, протягом 2017 року залишалася незначною. Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 

питома вага активiв, номiнованих в iноземних валютах, становила 18.2%, зобов'язань - 18.1% валюти 

балансу.  

Аналiз валютного ризику: 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

  монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи

 монетарнi зобов'язання чиста позицiя 

Долари США  53 845 53 491 354 33 376 32 935 441 

Євро  44 043 43 473 570 485 470 15 

Iншi  385 501 (116) 7 464 (457) 

Гривня 410 244 216 422 193 822 353 288 241 602 111 686 

Усього  508 517 313 887 194 630 387 156 275 471 111 685 

Нижче представлено аналiз чутливостi Банку до курсових коливань основної валюти - долар США по 

вiдношенню до гривнi.  

Змiна фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, що 

встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими: 



 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

 вплив на прибуток/ збиток вплив на власний капiтал,%  вплив на прибуток/ збиток вплив 

на власний капiтал, %  

Змiцнення долара США на 15%  

(2016 рiк - 15%) 53 0.02 66 0.05 

Послаблення долара США на 15%  

(2016 рiк- 15%)  (53) (0.02) (66) (0.05) 

Змiцнення євро на 15%  

(2016 рiк - 15%) 86 0.04 2 0.00 

Послаблення євро на 15% 

(2016 рiк - 15%) (86) (0.04) (2) (0.00) 

Процентний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає 

внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Банк пiддається ризику в зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової вiдсоткової ставки на його фiнансовий стан i потоки грошових коштiв. Такi 

коливання можуть збiльшити рiвень вiдсоткової маржi, але в випадку раптових змiн вiдсоткових ставок 

вiдсоткова маржа може знижуватись i приводити до виникнення збиткiв.  

Управлiння процентним ризиком полягає в забезпечення оптимальної структури чутливих до змiн 

процентних ставок активiв та пасивiв. Банк має оптимальну структуру, оскiльки активи, чутливi до змiни 

процентної ставки, перевищують розмiр пасивiв, чутливих до процентної ставки. Процентний ризик в 

банку є помiрним, адже зменшення вартостi фiнансових активiв може вплинути на зниження вiдсоткової 

маржi, та, вiдповiдно, на фiнансовий результат банку, але навряд може привести до збиткової дiяльностi. 

Загальний аналiз процентного ризику: 

 На вимогу i менше 1 мiсяця  Вiд 1 до 6 мiсяцiв  Вiд 6 до 12 мiсяцiв  Бiльше року

 Фiнансовi iнструменти, що не знаходяться пiд процентним ризиком Усього 

2017 рiк       

Усього фiнансових активiв 352 351 53 339 19 977 75 798 7 052 508 517 

Усього фiнансових зобов'язань 298 718 7 503 3 469 1 375 2 822 313 887 

Чистий розрив за процентними ставками на 31 грудня 2017 року  53 633 45 836 16 508 74 423 4 230

 194 630 

2016 рiк       

Усього фiнансових активiв 373 365 507 - - 13 284 387 156 

Усього фiнансових зобов'язань 268 203 - 816 1 359 5 093 275 471 

Чистий розрив за процентними ставками на 31 грудня 2016 року  105 162 507 (816) (1 359) 8 191

 111 685 

Оцiнка процентного ризику здiйснюється за допомогою пiдходу "доходи пiд ризиком" шляхом 

накладання припущення про характер змiни кривої процентних ставок на фактичну структуру розривiв у 

строках переоцiнки процентних активiв та зобов'язань та розрахунку вiдповiдного впливу на чисту 

процентну маржу протягом року. 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 6 мiсяцiв Вiд 6 до 12 мiсяцiв Усього  

2017 рiк     

Чутливiсть фiнансових активiв  3 377 444 166 3 987 

Чутливiсть фiнансових зобов'язань  2 863 63 29 2 955 

Чутливiсть рiчного процентного доходу на 31 грудня 2017 року  514 381 137 1 032  

2016 рiк     

Чутливiсть фiнансових активiв  3 578 4 - 3 582 

Чутливiсть фiнансових зобов'язань  2 570 - 3 2 573 

Чутливiсть рiчного процентного доходу на 31 грудня 2016 року  1 008  4 (3) 1 009  

Монiторинг середньозважених вiдсоткових ставок за фiнансовими iнструментами  

У вiдсотках  31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

 гривня долари США, євро, iншi гривня долари США, євро, iншi 

АКТИВИ          

Грошовi кошти та їх еквiваленти 11.57 0.04 13.10 - 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 14.99 7.25

 14.99 9.86 

Кошти в iнших банках  10.96 - 20.22 - 



Кредити клiєнтiв 17.96 8.89 - - 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      

Кошти банкiв  - - 22.33 - 

Кошти клiєнтiв  4.64 0.94 5.10 0.56 

Поточнi рахунки  4.53 0.77 5.10 0.22 

Строковi кошти  10.46 2.67 8.44 1.26 

Банк контролює також географiчну концентрацiю активiв та зобов'язань у вiдповiдностi з країною 

походження контрагентiв. Банк оцiнює географiчний ризик як низький.  

Станом на 31 грудня 2017 року на нерезидентiв iнших країн припадає 56 781 тисяч гривень або 17.8% вiд 

зобов'язань, 27 тисяч гривень кредитiв клiєнтiв або 0.005% активiв банку припадає на нерезидентiв iнших 

країн. Станом на 31 грудня 2016 року на нерезидентiв iнших країн припадає 16 860 тисяч гривень або 

6.2% вiд зобов'язань, усi активи були розташованi в Українi.  

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та 

капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в належнi строки, не 

зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi регулюється диверсифiкацiєю джерел 

фiнансування та вкладень, а також щоденним управлiнням активами та пасивами з урахуванням 

дотримання принципiв лiквiдностi. З огляду на це, рiвень ризику лiквiдностi в Банку є незначним. На 

протязi 2017 року значну частку коштiв Банк тримав у високолiквiдних депозитних сертифiкатах 

Нацiонального Банку України та ОВДП Мiнiстерства фiнансiв України. Так, станом на кiнець дня 31 

грудня 2017 сума таких коштiв становила 330 214 тисяч гривень, або 67% валюти балансу. 

Аналiз фiнансових зобов'язань за строком погашення за 2017 рiк: 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв

 Понад 5 рокiв Усього 

Кошти банкiв 1 842 - - - - 1 842 

Кошти клiєнтiв: 296 910 639 10 526 141 1 375 309 591 

кошти фiзичних осiб 104 246 14 1 962 141 1 375 107 738 

кошти юридичних осiб 192 664 625 8 564 - - 201 853 

Iншi фiнансовi зобов'язання 2 730 20 72 - - 2 822 

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 301 482 659 10 598 141

 1 375 314 255 

Аналiз фiнансових зобов'язань за строком погашення за 2016 рiк: 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв

 Понад 5 рокiв Усього 

Кошти банкiв - - - - - - 

Кошти клiєнтiв: 268 207 7 846 129 1 341 270 530 

кошти фiзичних осiб 131 702 4 831 28 - 132 565 

кошти юридичних осiб 136 505 3 15 101 1 341 137 965 

Iншi фiнансовi зобов'язання 143 - 4 950 - - 5 093 

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 268 350 7 5 796 129

 1 341 275 623 

Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строком погашення на основi очiкуваних строкiв погашення 

за 2017 рiк: 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв

 Понад 5 рокiв Усього 

АКТИВИ 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 350 114 - - - - 350 114 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 34 342 

  29 872  -   -  64 214 

Кошти в iнших банках - - - - - - 

Кредити клiєнтiв 2 237 -  9 102 75 798 - 87 137 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 11 

Iншi фiнансовi активи  7 001 - 40 - - 7 041 

Усього фiнансових активiв 359 352 34 342 39 014 75 798 11 508 517 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 1 842 - - - - 1 842 



Кошти клiєнтiв 296 876 548 10 424 - 1 375 309 223 

Iншi фiнансовi зобов'язання 2 730 20 72 - -  2 822 

Усього фiнансових зобов'язань  301 448 568 10 496 - 1 375 313 887 

Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 57 904  33 774  28 518  75 798  (1 364) 194 630  

Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня 57 904  91 678  120 196  195 994  194 630 

 -  

Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строком погашення на основi очiкуваних строкiв погашення 

за 2016 рiк: 

 На вимогу i менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв

 Понад 5 рокiв Усього 

АКТИВИ 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 344 021 - - - - 344 021 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 29 344 9

 498 - - 29 851 

Кошти в iнших банках - - - - - - 

Кредити клiєнтiв - - - - - - 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 11 

Iншi фiнансовi активи  53 13 220 - - - 13 273 

Усього фiнансових активiв 373 418 13 229 498 - 11 387 156 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ             

Кошти банкiв - - - - - - 

Кошти клiєнтiв 268 202 - 817 27 1 332  270 378  

Iншi фiнансовi зобов'язання 143 - 4 950 - -  5 093  

Усього фiнансових зобов'язань  268 345 - 5 767 27 1 332 275 471  

Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня 105 073 13 229 (5 269) (27) (1 321) 111 685 

Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня 105 073 118 302 113 033 113 006 111 685  - 

Вплив цiнового ринку на дiяльнiсть Банку також є незначним, оскiльки банк не веде активну дiяльнiсть 

щодо формування портфелю цiнних паперiв. Певний вплив має справедлива цiна ОВДП Мiнiстерства 

фiнансiв України, якi є в торговому портфелi Банку, але питома вага цих цiнних паперiв в загальнiй сумi 

активiв протягом 2017 року залишалася незначною (станом на кiнець дня 31 грудня 2017 близько 12%) та 

коливання цiн не мало суттєвого впливу на дiяльнiсть Банку.  

Операцiйнi ризики пов'язанi iз щоденною операцiйною дiяльнiстю банка та налагодженою роботою 

систем, технологiй, бiзнес-процесiв, а також їх настання ймовiрне в результатi зовнiшнього або 

внутрiшнього шахрайства або форс-мажорних обставин. За звiтний перiод вплив цих ризикiв можна 

оцiнити як помiрний. В банку постiйно будуються та удосконалюються бiзнес-процеси взаємодiї 

пiдроздiлiв, розроблено методику iдентифiкацiї, оцiнки операцiйних збиткiв в розрiзi бiзнес-лiнiй та 

систему їх монiторингу, ведеться база iнцидентiв. 

 

 

27.  
 

27. Управлiння капiталом 

Банк здiйснює управлiння капiталом з метою реалiзацiї цiлей, поставлених акцiонерами. Управлiння 

капiталом здiйснюється також з метою виконання вимог Нацiонального Банку України щодо розмiру 

регулятивного капiталу Банка, нормативiв адекватностi капiталу. Iнструкцiєю про порядок регулювання 

дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 

серпня 2001 року № 368, встановленi наступнi нормативи капiталу: 

" регулятивний капiтал. Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу банку, що отримав банкiвську 

лiцензiю до 11 липня 2014 року, має становити: 300 мiльйонiв гривень з 11 липня 2020 року; 400 

мiльйонiв гривень з 11 липня 2022 року; 500 мiльйонiв гривень з 11 липня 2024 року.  

" норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу. Встановлюється для запобiгання 

надмiрному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банкiвських активiв на 

кредиторiв/вкладникiв банку. Нормативне значення цього нормативу для дiючих банкiв має бути не 

менше нiж 10 вiдсоткiв. 

Рiшенням Правлiння Нацiонального банку України вiд 22 грудня 2017 року №141 "Про затвердження 



Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської системи України" запроваджено 

здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської системи України щороку станом на 01 сiчня року, 

наступного за звiтним, починаючи з 01 сiчня 2018 року. Зазначене положення визначає порядок 

здiйснення Нацiональним банком України оцiнки якостi активних банкiвських операцiй, достатностi 

(адекватностi) регулятивного капiталу, достатностi основного капiталу з метою сприяння фiнансовiй 

стабiльностi, у тому числi стабiльностi банкiвської системи України шляхом оцiнки стiйкостi банкiв i 

банкiвської системи України до несприятливих змiн в макроекономiчному середовищi. На дату 

затвердження цiєї звiтностi, передбаченi вищезазначеним положенням процедури оцiнки якостi активiв 

не завершенi, тому розмiр регулятивного капiталу Банку в цiєї звiтностi не зазначається. 

Нацiональний банк України має опублiковувати результати оцiнки стiйкостi банкiв (у розрiзi банкiв) i 

банкiвської системи України до 31 грудня 2018 року. 

 

 

28.  
 

28. Потенцiйнi зобов'язання банку 

Розгляд справ у судi. Станом на 31 грудня 2017 року розглядаються 10 позовiв Банку до контрагентiв на 

загальну суму 39 294 тисячi гривень, з яких 8 - позови про стягнення заборгованостi на загальну суму 32 

944 тисячi гривень, 2 - справи про банкрутство на загальну суму 6 349 тисяч гривень. Також станом на 

звiтну дату судами розглядаються 2 майнових позови на загальну суму 8 779 тисяч гривень та 8 позовiв 

немайнового характеру, в яких вiдповiдачем є Банк. Банком було сформоване забезпечення в розмiрi 1 

361 тисячi гривень (примiтка 15). 

Зобов'язання за договорами операцiйної оренди. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами 

операцiйної оренди, де Банк виступає орендарем, станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв 

представленi наступним чином: 

  31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi     

не бiльше 1 року 318 114 

бiльше 1 року але не бiльше 5 6 076 9 607 

Всього зобов'язань за договорами операцiйної оренди 6 394 9 721 

Зобов'язання з кредитування. Структура зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, представлена 

наступним чином:  

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Гарантiї виданi  4 376 211 

Зобов'язання з кредитування 85 988 - 

Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням  90 364 211 

Усi зобов'язання представленi в нацiональнiй валютi.  

 

 

29.  
 

29. Справедлива вартiсть 

Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю або первiсною вартiстю 

(собiвартiстю). 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

 справедлива вартiсть балансова вартiсть справедлива вартiсть балансова вартiсть 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 350 114 350 114 344 021 344 021 

Кредити клiєнтiв  86 107 87 137 - - 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 11 - 11 

Iншi фiнансовi активи 7 041 7 041 13 273 13 273 

Усього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю та собiвартiстю 443 262 444 

303 357 294 357 305 

     

Кошти банкiв 1 842 1 842 - - 

Кошти клiєнтiв  309 164 309 223 269 515 270 378 



Iншi фiнансовi зобов'язання  2 822 2 822 5 093 5 093 

Усього фiнансових зобов'язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю та собiвартiстю 313 

828 313 887 274 608 275 471 

Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 2017 рiк  

 Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього 

балансова вартiсть 

 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю           

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 64 214 -

 - 64 214 64 214 

Iнвестицiйна нерухомiсть  - 1 335 - 1 335 1 335 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 720 - - 720 720 

 

 

 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається      

Грошовi кошти та їх еквiваленти 350 114 - - 350 114 350 114 

Кредити клiєнтiв  86 107  86 107 87 137 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 

Iншi фiнансовi активи - 7 041 - 7 041 7 041 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається      

Кошти банкiв - 1 842 - 1 842 1 842 

Кошти клiєнтiв - 269 515 - 269 515 270 378 

Iншi фiнансовi зобов'язання - 5 093 - 5 093 5 093 

Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 2016 рiк: 

 Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього 

балансова вартiсть 

 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю           

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 29 851 -

 - 29 851 29 851 

Iнвестицiйна нерухомiсть  - 3 998 - 3 998 3 998 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається           

Грошовi кошти та їх еквiваленти 344 021 - - 344 021 344 021 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 

Iншi фiнансовi активи - 13 273 - 13 273 13 273 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається       -   

Кошти клiєнтiв - 269 515 - 269 515 270 378 

Iншi фiнансовi зобов'язання - 5 093 - 5 093 5 093 

 

 

 

30.  
 

30. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2017 рiк 

 Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи, доступнi для продажу Фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку/збитку Усього 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 350 114 - - 350 114 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - -

 64 214 64 214 

Кредити клiєнтiв 87 137 - - 87 137 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 11 - 11 

Iншi фiнансовi активи 7 041 - - 7 041 

Усього фiнансових активiв 444 292 11 64 214 508 517 



Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2016 рiк 

 Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи, доступнi для продажу Фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку/збитку Усього 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 344 021 - - 344 021 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - -

 29 851 29 851 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - 11 - 11 

Iншi фiнансовi активи 13 273 - - 13 273 

Усього фiнансових активiв 357 294 11 29 851 387 156 

 

 

31.  
 

31. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює контроль над 

iншою, або має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. 

Iнформацiю про акцiонерiв i власникiв iстотної участi розкрито в примiтцi 1. Провiдний управлiнський 

персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання дiяльностi Банку, 

зокрема Голова та члени Спостережної ради, Голова Правлiння та члени Правлiння, Головний бухгалтер. 

Голова Правлiння є одним iз акцiонерiв Банку, тому залишки за операцiями i доходи та витрати у 

таблицях нижче включенi до колонки "Провiдний управлiнський персонал". 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2017 року 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 79 - 

контрактна ставка (%) - 0.001 - 36.0 - 

Кошти клiєнтiв 92 531 19 797 54 850 

контрактна ставка (%) 7.5 1.5 - 7.5 1.5 - 7.0 

Iншi зобов'язання - - 4 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2017 рiк 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

Процентнi доходи  - 4 - 

Процентнi витрати  (2 225) (318) (138) 

Комiсiйнi доходи 13 14 402 

Комiсiйнi витрати  - - - 

Iншi операцiйнi доходи - - 5 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (4 940) (94) 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 

2017 року 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

Кредити наданi  25 204 - 

Кредити погашенi  (25) (125) - 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2017 року 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

Гарантiї отриманi - - - 

Iншi потенцiйнi зобов'язання, що наданi клiєнтам 300 175 - 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2016 року 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

Iншi активи - - 24 

Кошти клiєнтiв 82 109 12 234 113 715 

контрактна ставка (%) - 1.5-6.0 8.5 



Iншi зобов'язання 3 850 1 100 - 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2016 рiк 

 ABH Ukraine  

Limited   Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi особи 

Процентнi доходи  - - - 4 664 

Процентнi витрати  (51) (791) (65) (7 773) 

Комiсiйнi доходи 1 2 4 337 

Комiсiйнi витрати  - - - (3) 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - (5) 

Iншi операцiйнi доходи  558 - - 65 

Адмiнiстративнi та iншi витрати - - (4 887) (1 440) 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 

2016 року 

 

 Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi особи 

Кредити/депозити наданi  - 213 000 

Кредити/ депозити погашенi  - (245 000) 

Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

 Витрати Витрати 

Поточнi виплати працiвникам (4 936) (6 214) 

Усього (4 936) (6 214) 

 

 

32.  
 

32. Подiї пiсля дати балансу 

Пiсля звiтної дати Нацiональний банк України пiдвищував облiкову ставку - до 16% вiдповiдно до 

рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 25 сiчня 2018 року № 43-рш "Про розмiр облiкової 

ставки"; до 17% вiдповiдно до рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 01 березня 2018 року 

№133-рш "Про розмiр облiкової ставки". Пiсля звiтної дати вiдбулась ревальвацiя нацiональної грошової 

одиницi на 6%.  

Постановою Правлiння Нацiональний банк України вiд 15 лютого 2018 року №11 "Про встановлення 

перелiку iнформацiї, що пiдлягає обов'язковому опублiкуванню банками України" розширено обсяг 

обов'язкової для оприлюднення iнформацiї, зокрема банки України публiкуватимуть на власних 

веб-сайтах оборотно-сальдовi баланси, iнформацiю про структуру кредитного портфелю у розрiзi видiв 

економiчної дiяльностi, а також данi про якiсть кредитного портфеля та економiчнi нормативи. 

В рамках переходу на застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" Нацiональним банком України 

розроблено та затверджено ряд нормативних документiв, якi регламентують порядок вiдображення в 

бухгалтерському облiку фiнансових активiв та зобов'язань - 21 лютого 2018 року №14 "Про затвердження 

Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй iз фiнансовими iнструментами в банках України", 22 

лютого 2018 року №17 "Про затвердження Правил бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв 

України". 

Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 12 сiчня 2018 року № 1 (зi 

змiнами) "Про окремi питання, пов'язанi iз запровадженням Мiжнародного стандарту фiнансової 

звiтностi 9 "Фiнансовi iнструменти" з 01 сiчня до 30 червня 2018 року до банкiв не застосовуватимуться 

заходи впливу за порушення вимог Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, 

затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року № 368, 

Положення про порядок встановлення Нацiональним банком України лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї 

та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 12 серпня 2005 року № 290, Правил органiзацiї статистичної звiтностi, 

що подається до Нацiонального банку України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 01 березня 2016 року № 129 (зi змiнами), якщо такi порушення пов'язанi з 

перекласифiкацiєю i змiною оцiнки фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi 



iнструменти". 

16 березня 2018 року постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про внесення змiн до деяких 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України" було прийняте рiшення внесення змiн до 

постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30 червня 2016 року № 351 "Про затвердження 

Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями", що як очiкується не буде мати вплив на розмiр регулятивного капiталу Банку. 

В сiчнi 2018 року Банком пiдписано додаткову угоду до договору купiвлi-продажу акцiй у статутному 

капiталi ПАТ "НЕОС БАНК" згiдно з якою Банком було отримано вiдшкодування витрат за рiшенням 

суду пiд якi Банком станом на 31 грудня 2017 року було сформовано  забезпечення в розмiрi 1 361 тисячi 

гривень (примiтка 15 та примiтка 28). 

23 лютого 2018 року Банком було пiдписано договори купiвлi-продажу нерухомого майна, якi станом на 

кiнець дня 31 грудня 2017 року вiдображенi у складi необоротних активiв, утримуваних для продажу 

(Примiтка 12) та зараховано в оплату отриманi аванси (Примiтка 15). 

 

 

 


