
Титульний аркуш 
 

26.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 10-01/807 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Волох I.О. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19358784 

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

5. Міжміський код, телефон та факс: 0443644111, - 

6. Адреса електронної пошти: contact@altbank.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол №10 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.altbank.ua/ab

out-altbank 28.04.2019 

 (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 про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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 осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів X 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, оскiльки вiдсоток 

акцiй, що належать емiтенту в юридичних особах не перевищує 5 вiдсоткiв. Iнформацiя щодо 

посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки в штатному розписi емiтента вiдсутня 

посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, 

якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, не надається, оскiльки не 

вiдбувалось звiльнення  посадових осiб у звiтному роцi. Iнформацiя про засновникiв та/або 

учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв) надана вiдповiдно до Реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв АТ "АЛЬТБАНК", складеного Публiчним акцiонерним товариством 

"Нацiональний депозитарiй України" станом на 31.12.2018. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, 

яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним 

пороговому значенню пакета акцiй, не надається оскiльки змiни вiдсутнi. Iнформацiя про 

змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається оскiльки змiни 

вiдсутнi.  Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 



голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, оскiльки 

вiдсутнi такi особи. 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 забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, 

оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.  Iнформацiя про придбання 

власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки емiтент не 

здiйснював викуп власних акцiй. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй У емiтента вiдсутня станом на кiнець 

звiтного року iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм 

акцiй) такого емiтента. У емiтента вiдсутнi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв,  в тому 

числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв.  Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за 

цiнними паперами: за результатами звiтного перiоду та у звiтному перiодi  рiшення щодо 

виплати дивiдендiв та iншмх доходiв за цiнними паперами не приймалось. 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 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, оскiльки такi рiшення 

емiтентом не приймались. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що 

здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) вiдсутня. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi. 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 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) 

 61 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. 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 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 106 19.11.2018 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. 

 

14. 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 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 08.11.2018 

uaAА-прогноз-стабi

льний 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 760/26366/13-

ц 

Солом'янський 

районний суд м. 

Києва 

Осамах Мохсен 

Абобакр Аль-Авлакi 

АТ "АЛЬТБАНК" - Стягнення 331 199,50 дол. США 

(8 213 747,60 грн.) пенi в зв'язку 

з порушенням прав споживача.  

Банк оскаржує в 

апеляцiйному 

порядку ухвалу 

про вiдкриття 

виконавчого 

провадження. 

Примітки: 

- 

 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 Постанова №40, 

09.07.2018 

Нацiональний банк 

України 

Штраф за 

порушення 

валютного 

законодавства 

Сплачено штраф за 

порушення валютного 

законодавства зг.м/о 

№ 130712 вiд 

13.07.2018р. 

Примітки: 

- 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

На 31 грудня 2018 року банк має 1 вiддiлення (31 грудня 2017 року - 1 вiддiлення). Станом на 31 

грудня 2018 року кiлькiсть працiвникiв Банку становить 68 осiб (31 грудня 2017 року - 72 

особи). У 2018 роцi було вiдкрито Захiдний регiональний центр, розташований у м. Львiв. На 

даний час в центрi працює один спiвробiтник. 

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): - 57 

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 штатних працiвникiв за 2018 рiк - 23 614 тис. грн. 

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

заробiтної плати спiвробiтникам в 2018 роцi. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента. 

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.  

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. Товариство 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" є 

членом Бiржi з 31.10.2017 р.  

 

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). 

 

Найменування об'єднання: Нацiональна платiжна система "Український платiжний простiр". 

Мiсцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Iнституться, 9 

АТ "АЛЬТБАНК" є  учасником Нацiональної платiжної системи "Український платiжний 

простiр" з 2018 року iз правами 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) 

Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, 

метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо) детально розкрито в фiнансовiй 

звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 4 "Основнi положення облiкової полiтики".  

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  

На пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України № 106 вiд 19 листопада 2018 року Банк надає 

повний спектр банкiвських послуг. 

Вiдповiдно до чинного законодавства i на пiдставi вiдповiдних лiцензiй Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку, Банк може здiйснювати депозитарну дiяльнiсть 

депозитарної установи, дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування та 

професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами: брокерську дiяльнiсть 

та дилерську дiяльнiсть. 



Основною дiяльнiстю Банку є надання банкiвських послуг юридичним i фiзичним особам. 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. 

Детально iнформацiя розкрита в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк та у Звiтi керiвництва за 

2018 рiк.  

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. 

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 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 2018 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.  

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

економічних обмежень 

Протягом року в макроекономiчному середовищi України значних змiн не трапилося. 

Економiчне зростання було повiльним. Макроекономiчне середовище ззовнi та всерединi країни 

було помiрно сприятливим для фiнансового сектору. Запровадження воєнного стану в десяти 

областях України не мало значного впливу на роботу банкiвського сектору: депозити населення 

та бiзнесу не знизилися, банки залишались лiквiдними та безперебiйно здiйснювали усi платежi. 

Зростання реального ВВП у 2018 роцi становило 3,3%. Рiвень споживчої  iнфляцiї за 

пiдсумками 12 мiсяцiв 2018 року становив 9,8% у рiчному вимiрi. Цьому сприяла насамперед 

жорстка монетарна полiтика Нацiонального банку України. Крiм того, з метою сприяння 

зниження споживчої iнфляцiї Нацiональний банк України в 2018 роцi чотири рази пiдвищував 

облiкову ставку з 14,5% до 18% рiчних, востаннє - наприкiнцi третього кварталу.  

На кiнець 2018 року в банкiвському секторi України було 77 дiючих банкiв. Протягом року два 

банки закiнчили процедури злиття з iншими, два були перетворенi на фiнансовi компанiї, один 

банк було визнано неплатоспроможним.  

У 2018 роцi банкiвський сектор отримав чистий прибуток 21,7 мiльярдiв гривень. Зростання 

активiв банкiвської системи на 2% вiдбулося насамперед завдяки збiльшенню кредитного 

портфеля. Протягом року кредитний ризик банкiвського сектору поступово знижувався, що 

свiдчило про вiдновлення фiнансового стану позичальникiв. У 2018 роцi пожвавився приплив 

коштiв до банкiвської системи, зросли гривневi кошти населення та суб'єктiв господарювання: 

на 14,8% та 6,8% вiдповiдно у порiвняннi з 2017 роком. 

На даний момент основним економiчним ризиком залишається вiдсутнiсть прогресу в 

проведеннi структурних реформ, необхiдних для збереження макрофiнансової стабiльностi та 

подальшої спiвпрацi з МВФ на тлi високих обсягiв погашення зовнiшнiх боргiв у наступних 

роках 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу 

для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента 

детально наведено в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 33 "Управлiння 

капiталом" та в Примiтцi 34 "Полiтика управлiння ризиками".  

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) 



Мiсiя Банку: сприяння розвитку бiзнесу клiєнтiв шляхом надання високотехнологiчних 

банкiвських послуг, розвиток на цiй основi прибуткового банкiвського бiзнесу, що забезпечує 

захист i постiйний прирiст вкладених у нього коштiв акцiонерiв. 

Цiнностi Банку: 

-вiдповiдальнiсть та повага до Закону; 

-надiйнiсть, вiдкритiсть, поряднiсть; 

-професiйнiсть та нацiленiсть на результат. 

Стратегiчна цiль на перiод 2018 - 2020 року - досягти позицiї сучасного, унiверсального, 

конкурентоспроможного та значущого банку України. Це передбачає створення структури, 

адаптивної та стiйкої до швидких змiн зовнiшнього середовища, уважної та iнновацiйної до 

потреб клiєнтiв, обережної та розумно консервативної в повсякденнiй дiяльностi. 

В основi довгострокової стратегiї Банку є надання сучасних банкiвських послуг та сервiсiв для 

iнновацiйно-орiєнтованих клiєнтських груп за допомогою дистанцiйних каналiв. 

Така стратегiя, разом iз мiнiмально необхiдною кiлькiстю персоналу та вiдсутнiстю iнвестицiй у 

класичну мережу банкiвських вiддiлень, забезпечує постiйне пiдвищення ефективностi 

дiяльностi по мiрi збiльшення кiлькостi транзакцiй. Консервативний пiдхiд, як до вартостi 

залучення ресурсiв, так i до оцiнки потенцiйних позичальникiв, з одночасним збереженням 

високих показникiв достатностi капiталу, забезпечують високу стiйкiсть банку при будь-якому 

розвитку економiчної та полiтичної ситуацiї. 

Прiоритетнi задачi: 

-пiдвищення рентабельностi дiяльностi; 

-орiєнтацiя на продовження розвитку дистанцiйних банкiвських сервiсiв та безготiвкових 

операцiї. Змiщення акценту в бiк дистанцiйних сервiсiв, забезпечить бiльш гнучку та ефективну 

взаємодiю з клiєнтами, а також зниження операцiйних витрат; 

-пiдвищення операцiйної ефективностi, збiльшення долi непроцентного прибутку за рахунок 

розвитку послуг з використанням каналiв дистанцiйного обслуговування, що допомагає 

зменшити витрати на виконання банкiвських операцiй iз одночасним полiпшенням якостi 

обслуговування; 

-технологiзацiя i стандартизацiя дистанцiйних банкiвських сервiсiв; 

-дотримання помiрковано-консервативної полiтики прийняття ризикiв;  

-збереження оптимальної кiлькостi штату та органiзацiйної структури згiдно з вимогами 

високотехнологiчного пiдходу; 

-для обслуговування клiєнтiв Банку у стратегiчно привабливих регiонах вiдкриття нових 

сервiсних центрiв; 

-зростання конкурентоспроможностi Банку, через можливiсть генерувати новi потоки доходiв за 

рахунок впровадження iнновацiйних продуктiв та високої якостi обслуговування клiєнтiв; 

Виконання Стратегiї та Бiзнес-плану забезпечить чiтку координацiю всiх дiй Банку, єднiсть 

внутрiшнiх цiлей, дає змогу вибрати найрацiональнiшi шляхи розвитку, створює передумови для 

стратегiчного та поточного контролю, управлiння структурою банкiвських ресурсiв, сприяє 

пiдвищенню готовностi до раптових i навiть шокових змiн ринкової ситуацiї. 

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. 

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. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Голова Правлiння, заступник Голови 

Правлiння та члени Правлiння. 

 

Голова Правлiння - Волох Iгор 

Олегович, 

Заступник Голови Правлiння - Бойко 

Олександр Борисович, 

Член Правлiння, Операцiйний директор 

- Воробйова Надiя Леонiдiвна, 

Член Правлiння, Директор з правових 

питань - Сорока Арсен Васильович. 

 

Наглядова рада Голова ради та члени ради Голова Наглядової ради: Горбачов 

Вiктор Михайлович, 

Члени Наглядової ради: Кораблiн 

Сергiй Олександрович, Коноваленко 

Надiя Костянтинiвна, Рицький Сергiй 

Володимирович, Саналатiй Вiктор 

Iванович.  

 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Дегода Андрiй Сергiйович, Стольнiков 

Леонiд Олiмпiйович, Артюх Сергiй 

Костянтинович, Волох Iгор Олегович, 

Шуптар Олег Володимирович 

 

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) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "АЛЬТБАНК", 19358784, В.о. Голови Правлiння. 

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

 10.08.2016, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Розмiр винагороди визначений договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Наглядовою 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) 

 21 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Унiверсал Банк", 21133352, директор департаменту операцiйного управлiння. 

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

 08.08.2016, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Розмiр винагороди визначений договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Наглядовою 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Унiверсал Банк", 21133352, директор юридичного департаменту. 

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

 08.08.2016, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Розмiр винагороди визначений договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Наглядовою 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 Наглядової 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "АВIГО КОНСАЛТИНГ", 42336967, директор 

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

 26.07.2016, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Розмiр винагороди визначений 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"; директор 

ТОВ "АВIГО КОНСАЛТИНГ". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: директор ТОВ 

"АВIГО КОНСАЛТИНГ", м. Київ, вул. Волоська, буд.51/27, кв.25. Згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Ернст енд Янг", 33306921, 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 

 Розмiр винагороди визначений 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 Наглядової 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) 

 35 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДУ "Iнститут економiки та прогнозування НАН України", 25199155, 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 

 Розмiр винагороди визначений 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 ДУ "Iнститут 

економiки та прогнозування НАН України". Посада, яку обiймає на iншому пiдприємствi: 

заступник директора з наукової роботи ДУ "Iнститут економiки та прогнозування НАН 

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

особою не надано. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової 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) 

 27 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Реiлтранс", 39486852, заступник директора 

 

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

 20.04.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Розмiр винагороди визначений 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 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) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "АЛЬТБАНК", 19358784, 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 

 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 Наглядової 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) 

 13 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Пiдприємство зi 100% iноземною iнвестицiєю "МОНБЛАН", 32671445, 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 

 Розмiр винагороди, визначений 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.  

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 Бойко Олександр Борисович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "АЛЬТБАНК, 19358784, радник Голови Правлiння. 

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

 03.05.2018, обрано на невизначений строк 

9) Опис 

 Розмiр винагороди визначений договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Наглядовою радою емiтента. Непогашених судимостей за 

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

рокiв: член Правлiння ПАТ "Унiверсал Банк"; Заступник Голови Правлiння, радник Голови 

Правлiння АТ "АЛЬТБАНК". 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  

 

Ідентифікаційни

й код юридичної 

особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правлiння Волох Iгор Олегович  228 586 020 20,070967 228 586 020 0 

Член Правлiння, 

Операцiйний директор 

Воробйова Надiя Леонiдiвна  0 0 0 0 

Член Правлiння, Директор 

з правових питань 

Сорока Арсен Васильович  0 0 0 0 

Голова Наглядової ради, 

незалежний член 

Горбачов Вiктор Михайлович  0 0 0 0 

Член Наглядової ради, 

незалежний член 

Коноваленко Надiя 

Костянтинiвна 

 0 0 0 0 

Член Наглядової ради, 

незалежний член 

Кораблiн Сергiй Олександрович  0 0 0 0 

Член Наглядової ради, 

незалежний член 

Саналатiй Вiктор Iванович  0 0 0 0 

Головний бухгалтер Iзмайлова Iрина Дамирiвна  0 0 0 0 

Член Наглядової ради Рицький Сергiй Володимирович  0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Бойко Олександр Борисович  0 0 0 0 

Усього 228 586 020 20,070967 228 586 020 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(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) 

Дегода Андрiй Сергiйович 24,592346 

Стольнiков Леонiд Олiмпiйович 24,592346 

Артюх Сергiй Костянтинович 24,592346 

Волох Iгор Олегович 20,070967 

Шуптар Олег Володимирович 6,151992 

Усього 99,999997 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Iнформацiя викладена у Звiтi керiвництва за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 р. у роздiлi  

"Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" (для фiнансових установ)" 

2. Інформація про розвиток емітента 
Iнформацiя викладена у Звiтi керiвництва за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 р. у роздiлi  

"Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" (для фiнансових установ)" 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя викладена у Звiтi керiвництва за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 р. у роздiлi  

"Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" (для фiнансових установ)" 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Iнформацiя викладена у Звiтi керiвництва за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 р.  у роздiлi  

"Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" (для фiнансових установ)" 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Iнформацiя викладена у Звiтi керiвництва за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 р.  у роздiлi  

"Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" (для фiнансових установ)" 



 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Iнформацiя викладена у Звiтi керiвництва за рiк, який закiнчився 31 грудня 2018 р.  у роздiлi  

"Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" (для фiнансових установ)" 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
- 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
- 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
- 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 25.04.2018 

Кворум зборів 100 

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 рiчного звiту Банку за 2017 рiк, у тому числi рiчної 

фiнансової звiтностi, звiту Спостережної ради, Правлiння та заходiв за 

результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту. 

Вирiшили: 2.Затвердити рiчний звiт дiяльностi Банку за 2017 рiк, у тому 

числi: 

2.1)рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2017 рiк, складену згiдно iз 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, у тому числi прибуток у 

розмiрi 8 980 319,13 гривень (вiсiм мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят тисяч 

триста дев'ятнадцять гривень 13 копiйок); 

2.2)звiт Спостереженої ради та звiт Правлiння Банку за 2017 рiк; 

2.3)проведення заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього 

аудиту. 

3.Розподiл прибутку i збиткiв Банку. 

Вирiшили: 3.Розподiлили прибуток Банку та покрити збитки минулих 

рокiв наступним чином: 

3.1)використати частину прибутку вiд операцiй з акцiонерами, 

накопиченого Банком протягом 2004-2011 рокiв, в розмiрi 20 590 752,81 

гривень (двадцять мiльйонiв п'ятсот дев'яносто тисяч сiмсот п'ятдесят двi 

гривнi 81 копiйка) на покриття збиткiв минулих рокiв; 



3.2)спрямувати частину прибутку вiд операцiй з акцiонерами, 

накопиченого Банком протягом 2004-2011 рокiв, в розмiрi 6 813 247,19 

гривень (шiсть мiльйонiв вiсiмсот тринадцять тисяч двiстi сорок сiм 

гривень 19 копiйок) на нерозподiленi прибутки минулих рокiв; 

3.3)спрямувати 5% прибутку за 2017 рiк у розмiрi 449 015,96 гривень 

(чотириста сорок дев'ять тисяч п'ятнадцять гривень 96 копiйок) до 

резервного фонду Банку; 

3.4)питання про розподiл решти прибутку 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, Саналатiя Вiктора Iвановича, 

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.  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 10.10.2018 

Кворум зборів 100 

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.Змiна типу акцiонерного товариства. 

Вирiшили: 2. Змiнити тип Банку з публiчного акцiонерного товариства на 

приватне акцiонерне товариство. 

3.Змiна найменування Банку. 

Вирiшили: 3. Скорочене найменування Банку не змiнювати. Змiнити повне 

найменування Банку на: 

українською мовою: Акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК"; 

 



росiйською мовою: Акционерное общество "АЛЬТБАНК"; 

англiйською мовою: Joint Stock Company "ALTBANK". 

4.Внесення змiн до Статуту Банку. Уповноваження осiб на пiдписання 

Статуту Банку в новiй редакцiї. 

Вирiшили: 4. 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. 

5.Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Банку. 

Вирiшили: 5. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв 

Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї, що додається. 

6.Внесення змiн до Положення про Спостережну раду Банку. 

Вирiшили: 6. Змiнити назву Положення про Спостережну раду Банку на 

Положення про Наглядову раду Банку та внести змiни до нього шляхом 

викладення його в новiй редакцiї, що додається. 

7.Внесення змiн до Положення про Правлiння Банку. 

Вирiшили: 7. Внести змiни до Положення про Правлiння Банку шляхом 

викладення його в новiй редакцiї, що додається. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 

відсотками акцій 
 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 

(зазначити) 

Бюлетенями 

 

Які 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 

(зазначити) 

 

 

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 (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

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

причина їх непроведення: - 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: - 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 4 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) вiдсутнi комiтети в складi Наглядової ради 



 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: - 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: - 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Горбачов Вiктор 

Михайлович 

Голова Наглядової ради X  

Опис: Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, 

захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку. 

Вiдповiдно до Статуту Банку члени Наглядової ради обираються 

на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради, зокрема, належать 

такi функцiї: затвердження стратегiї розвитку Банку, бюджету 

Банку, бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження 

стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння 

ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль 

за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю 

Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за усуненням 

недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту. 

Бiльш детальна iнформацiя щодо функцiй та обов'язкiв 

Наглядової ради викладена в Статутi Банку, який розмiщено на 

сайтi Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

Кораблiн Сергiй 

Олександрович 

член Наглядової ради X  

Опис: Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, 

захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку. 

Вiдповiдно до Статуту Банку члени Наглядової ради обираються 

на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради, зокрема, належать 

такi функцiї: затвердження стратегiї розвитку Банку, бюджету 

Банку, бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження 

стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння 

ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль 

за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю 

Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за усуненням 

недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту. 



Бiльш детальна iнформацiя щодо функцiй та обов'язкiв 

Наглядової ради викладена в Статутi Банку, який розмiщено на 

сайтi Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

Коноваленко Надiя 

Костянтинiвна 

член Наглядової ради X  

Опис: Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, 

захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку. 

Вiдповiдно до Статуту Банку члени Наглядової ради обираються 

на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради, зокрема, належать 

такi функцiї: затвердження стратегiї розвитку Банку, бюджету 

Банку, бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження 

стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння 

ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль 

за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю 

Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за усуненням 

недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту. 

Бiльш детальна iнформацiя щодо функцiй та обов'язкiв 

Наглядової ради викладена в Статутi Банку, який розмiщено на 

сайтi Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

Саналатiй Вiктор Iванович член Наглядової ради X  

Опис: Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, 

захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку. 

Вiдповiдно до Статуту Банку члени Наглядової ради обираються 

на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради, зокрема, належать 

такi функцiї: затвердження стратегiї розвитку Банку, бюджету 

Банку, бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження 

стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння 

ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль 

за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю 

Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за усуненням 

недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту. 

Бiльш детальна iнформацiя щодо функцiй та обов'язкiв 

Наглядової ради викладена в Статутi Банку, який розмiщено на 

сайтi Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

Рицький Сергiй 

Володимирович 

член Наглядової ради  X 

Опис: Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, 

захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку. 



Вiдповiдно до Статуту Банку члени Наглядової ради обираються 

на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради, зокрема, належать 

такi функцiї: затвердження стратегiї розвитку Банку, бюджету 

Банку, бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i затвердження 

стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння 

ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль 

за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю 

Банку та контролю за її ефективнiстю; контроль за усуненням 

недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими 

органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту. 

Бiльш детальна iнформацiя щодо функцiй та обов'язкiв 

Наглядової ради викладена в Статутi Банку, який розмiщено на 

сайтi Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

 

 

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 (зазначити) 

бездоганна дiлова репутацiя  
X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
За звiтний перiод проведено 18 засiдань Ради. Всi засiдання проводилися за наявностi кворуму, а 



рiшення приймалися одноголосно всiма присутнiми членами Ради. 

Наглядовою радою Банку в межах визначеної компетенцiї, приймались рiшення, необхiднi для 

забезпечення дiяльностi Банку, зокрема, розгляд iнформацiї щодо результатiв дiяльностi Банку; 

розгляд звiтiв Вiддiлу внутрiшнього аудиту; розгляд звiтiв про ризики, на якi наражається Банк; 

затвердження внутрiшнiх положень; визначення органiзацiйної структури.  

 

 

Як 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) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

1.Голова Правлiння - Волох Iгор Олегович, 

2.Заступник Голови Правлiння - Бойко 

Олександр Борисович,  

3.Член Правлiння, Операцiйний директор - 

Воробйова Надiя Леонiдiвна,  

4.Член Правлiння, Директор з правових 

питань - Сорока Арсен Васильович  

 

Правлiння є виконавчим органом Банку, що 

здiйснює поточне управлiння. Правлiння 

Банку пiдзвiтне Наглядовiй радi Банку. 

До компетенцiї Правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, 

крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Зборiв та Ради. Правлiння має 

право затверджувати будь-якi внутрiшнi 

положення, якими регулюється дiяльнiсть 

Банку, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради.  

 

Опис В 2018 роцi до складу Правлiння було 

призначено заступника голови Правлiння 

Бойка О.Б. 

Протягом 2018 року факти порушення 

членами Правлiння Банку внутрiшнiх правил, 

що призвело до заподiяння шкоди Банку або 

споживачам фiнансових послуг вiдсутнi. 

Також, у 2018 роцi до членiв  Правлiння 

Банку не застосовувались заходи впливу 

органами державної влади. 

Iнформацiю про розмiр винагороди членiв 

Правлiння Банку за звiтний рiк розкрито в 

фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в 

Примiтцi 31 "Операцiї з пов'язаними 

сторонами". 

 



 

Примітки 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

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 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

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)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

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 



фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

ревiзiйна комiсiя (ревiзор) вiдсутня (не передбачена статутом) 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Дегода Андрiй Сергiйович  24,592346 

2 Стольнiков Леонiд Олiмпiйович  24,592346 

3 Артюх Сергiй Костянтинович  24,592346 

4 Волох Iгор Олегович  20,070967 

5 Шуптар Олег Володимирович  6,151992 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

0 0 обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента 

вiдсутнi 

 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв на строк до наступних 

рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється в порядку 

кумулятивного голосування, крiм емiтента з одним акцiонером. Повноваження членiв 



Наглядової ради припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, а у випадках, 

передбачених законодавством, - без такого рiшення. Голова Наглядової ради обирається 

членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу 

Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 

Голова Правлiння, Заступники Голови Правлiння та iншi члени Правлiння призначаються 

Наглядовою радою на невизначений строк, якщо iнше не встановлено рiшенням Наглядової 

ради. Голова Правлiння вступає на посаду пiсля його погодження Нацiональним банком 

України. Повноваження Голови Правлiння, Заступника Голови Правлiння та iншого члена 

Правлiння можуть бути в будь-який час припиненi або вiн може бути тимчасово вiдсторонений 

вiд виконання своїх повноважень за рiшенням Наглядової ради. 

Головного бухгалтера призначає та звiльняє Голова Правлiння. Головний бухгалтер вступає на 

посаду пiсля  погодження Нацiональним банком України. 

Внутрiшнi документи емiтента та договори з посадовими особами емiтента не передбачають 

жодних додаткових винагород або компенсацiй, якi мають бути виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення, крiм тих, що передбаченi чинним законодавством.   

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Правлiння 

Правлiння є виконавчим органом Банку, що здiйснює поточне управлiння. Правлiння Банку 

пiдзвiтне Наглядовiй радi Банку. 

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Ради. 

Правлiння має право затверджувати будь-якi внутрiшнi положення, якими регулюється 

дiяльнiсть Банку, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв 

та Наглядової ради.  

 

Наглядова рада 

Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав вкладникiв, iнших 

кредиторiв та акцiонерiв Банку. 

Вiдповiдно до Статуту Банку члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради, зокрема, належать такi функцiї: затвердження 

стратегiї розвитку Банку, бюджету Банку, бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i 

затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також 

перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль за ефективнiстю функцiонування системи 

управлiння ризиками; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та 

контролю за її ефективнiстю; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком 

України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською 

фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту. 

Бiльш детальна iнформацiя щодо функцiй та обов'язкiв Наглядової ради викладена в Статутi 

Банку, який розмiщено на сайтi Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок" емiтент зобов'язаний 

залучити аудитора, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, а також перевiрити 

iнформацiю стосовно складових частин Звiту про корпоративне управлiння. 

На нашу думку Звiт про корпоративне управлiння адекватно вiдображає iнформацiю щодо: 

· опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 

· перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

 



· обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента; 

· порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

· повноважень посадових осiб емiтента. 

Iншi роздiли Звiту про корпоративне управлiння перевiренi нами i не суперечить перевiренiй 

нами фiнансовiй звiтностi та нашим знанням про Банк, отриманим пiд час аудиту. 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Акцiонерне товариство 

"АЛЬТБАНК" 

 

Звiт керiвництва  

за рiк, який закiнчився 

31 грудня 2018 р. 
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1. Введення 

Вся iнформацiя, представлена в цьому звiтi керiвництва Акцiонерного товариства "Альтбанк" 

(далi - "Банк") пiдготовлена вiдповiдно до вимог Законiв України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", 

iнструкцiї Нацiонального банку України про порядок складання та оприлюднення фiнансової 

звiтностi банкiв України. 

2. Загальна iнформацiя про Банк 

2.1. Найменування та мiсцезнаходження, розмiр статутного капiталу 



Детальна iнформацiя про найменування та мiсцезнаходження Банку, розмiр статутного капiталу 

та акцiонерiв Банку розкрита в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 1 "Загальна 

iнформацiя про дiяльнiсть у 2018 роцi".  

2.2. Iнформацiя про органи управлiння, посадових осiб та акцiонерiв 

Органами Банку є Правлiння, Наглядова рада та Загальнi збори акцiонерiв Банку. 

Правлiння 

Правлiння є виконавчим органом Банку, що здiйснює поточне управлiння. Правлiння Банку 

пiдзвiтне Наглядовiй радi Банку. 

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Ради. 

Правлiння має право затверджувати будь-якi внутрiшнi положення, якими регулюється 

дiяльнiсть Банку, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв 

та Наглядової ради.  

Склад Правлiння Банку станом на 31 грудня 2018 є наступним: 

1. Голова Правлiння - Волох Iгор Олегович (заступив на посаду 10.08.2016); 

2. Заступник Голови Правлiння - Бойко Олександр Борисович (з 03.05.2018); 

3. Член Правлiння, Операцiйний директор - Воробйова Надiя Леонiдiвна (з 08.08.2016); 

4. Член Правлiння, Директор з правових питань - Сорока Арсен Васильович (з 08.08.2016). 

Наглядова рада 

Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав вкладникiв, iнших 

кредиторiв та акцiонерiв Банку. 

Вiдповiдно до Статуту Банку члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради, зокрема, належать такi функцiї: затвердження 

стратегiї розвитку Банку, бюджету Банку, бiзнес-плану розвитку Банку; визначення i 

затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також 

перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль за ефективнiстю функцiонування системи 

управлiння ризиками; забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та 

контролю за її ефективнiстю; контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком 

України та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською 

фiрмою, за результатами проведення зовнiшнього аудиту. 

Бiльш детальна iнформацiя щодо функцiй та обов'язкiв Наглядової ради викладена в Статутi 

Банку, який розмiщено на сайтi Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

Склад Наглядової ради станом на 31 грудня 2018 є наступним: 

1. Голова Наглядової ради - Горбачов Вiктор Михайлович; 

2. Член Наглядової ради - Кораблiн Сергiй Олександрович; 

3. Член Наглядової ради - Коноваленко Надiя Костянтинiвна; 

4. Член Наглядової ради - Рицький Сергiй Володимирович  

5. Член Наглядової ради - Саналатiй Вiктор Iванович  

Комiтети Наглядової ради в 2018 роцi не створювалися. 

Загальнi збори акцiонерiв 

Загальнi збори акцiонерiв (далi - Збори) є вищим органом управлiння Банку. Збори можуть 

вирiшувати бiдь-якi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї 

Наглядової ради. У разi, якщо Наглядова рада ухвалює рiшення про винесення на розгляд Зборiв 

будь-якого питання, яке вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради, Збори мають 

право розглянути таке питання та прийняти рiшення щодо нього. 

Бiльш детальна iнформацiя щодо виключної компетенцiї Зборiв, прав та обов'язкiв акцiонерiв 

викладена в Статутi Банку, який розмiщено на сайтi Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

2.3. Управлiння ризиками 

В своїй дiяльностi Банк керується основними принципами управлiння ризиками, якi спрямованi 



на забезпечення стiйкого розвитку Банку в рамках реалiзацiї стратегiї розвитку. Система 

управлiння ризиками базується на стандартах та iнструментах, рекомендованих Базельським 

комiтетом з банкiвського нагляду.  

Основними принципами управлiння ризиками є: 

- усвiдомлення ризику - прийняття рiшення щодо проведення будь-якої операцiї 

здiйснюється тiльки пiсля всебiчного аналiзу ризикiв, що виникають в результатi такої операцiї; 

- управлiння дiяльнiстю з урахуванням iснуючого ризику - оцiнка достатностi капiталу для 

покриття iснуючих та потенцiальних ризикiв, у тому числi за допомогою стрес-тестування 

основних ризикiв; 

- залучення вищого керiвництва Банку - Наглядовою радою Банку та Правлiнням на 

регулярнiй основi розглядаються iнформацiя щодо рiвня прийнятих ризикiв та фактiв 

порушення встановлених процедур, лiмiтiв тощо; 

- обмеження ризикiв - дiя системи лiмiтiв та обмежень, яка дозволяє забезпечити 

прийнятний рiвень ризикiв в рамках встановленого апетиту до ризику; 

- розподiл функцiй - для ефективного управлiння ризиками та з урахуванням необхiдностi 

мiнiмiзацiї конфлiкту iнтересiв, обмеження та контроля рiвня ризикiв, органiзацiйна структура 

управлiння ризиками базується на розподiлi обов'язкiв мiж пiдроздiлами Банку з використанням 

принципу "трьох лiнiй захисту": 

o перша лiнiя - iдентифiкацiя та прийняття ризикiв; 

o друга лiнiя - вимiрювання, оцiнка, встановлення обмежень та контроль ризикiв; 

o третя лiнiя - оцiнка вiдповiдностi системи управлiння ризиками внутрiшнiм та зовнiшнiм 

вимогам. 

- iнформацiйнi технологiї та якiсть даних - повнота та доступнiсть даних є критично 

важливими факторами для забезпеченостi надiйностi та точностi результатiв розрахункiв та 

оцiнки ризикiв. Тому Банк прагне максимальної автоматизацiї процесiв збору, зберiгання, 

обробки та розрахунку даних; 

- удосконалення методiв - методи управлiння ризиками постiйно вдосконалюються, а саме 

не рiдше нiж раз на рiк переглядаються процедури, технологiї, процеси з урахуванням змiн у 

зовнiшньому та внутрiшньому середовищi, а також змiн регуляторних вимог; 

- розкриття iнформацiї - уся необхiдна iнформацiя з управлiння ризиками пiдлягає 

розкриттю перед вищим керiвництвом Банку. Склад та перiодичнiсть звiтностi по ризиках 

базується на принципах достатностi, повноти та прозоростi.  

Для запобiгання фiнансової дестабiлiзацiї Полiтикою управлiння ризиками, яка затверджена 

рiшенням Наглядової ради Банку, визначено основнi цiлi та задачi управлiння ризиками, а саме:  

- забезпечення/пiдтримка прийнятного рiвня ризикiв; 

- забезпечення достатностi капiталу для покриття основних ризикiв; 

- виявлення, оцiнка та монiторинг та контроль за рiвнем основних ризикiв; 

- забезпечення ефективного розподiлення ресурсiв для оптимального спiввiдношення 

ризику та доходностi; 

- забезпечення єдиного розумiння ризикiв усiма пiдроздiлами Банку та стратегiчного 

планування з урахуванням рiвня прийнятного ризику. 

Основнi види ризикiв та оцiнка їх суттєвостi викладенi в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в 

Примiтцi 34 "Полiтика управлiння ризиками". 

2.4. Iнформацiя про розвиток Банку 

Незважаючи на iстотнi виклики, що стояли перед керiвництвом Банку у 2018 роцi та 

банкiвським сектором України в цiлому, фiнансовi результати Банку в звiтному роцi були 

достатньо високими завдяки позитивнiй динамiцi вiдповiдних показникiв доходу, зваженої 

полiтики щодо прийняття кредитних ризикiв та оптимiзацiї адмiнiстративних витрат. З огляду 

на це, Банк виконав власнi цiлi на 2018 рiк, що пiдтверджує правильнiсть обраної стратегiї. 

Прибуток Банку у 2018 роцi становив майже 19 млн. грн. (2017 рiк - 9 млн. грн.). 

Валюта балансу Банку за 2018 рiк збiльшилась на 151 млн. грн. або на 28% та станом на кiнець 



дня 31 грудня 2018 року склала 684 млн. грн.  

Власний капiтал Банку, з урахуванням фiнансового результату 2018 року, станом на кiнець 2018 

року склав 233 млн. грн. або 34% вiд сумарної валюти балансу Банку. 

У звiтному роцi Банк активно нарощував кредитування клiєнтiв, продовжував розвиток 

карткового бiзнесу, нових дистанцiйних рiшень для надання широкого спектру продуктiв та 

послуг юридичним та фiзичним особам. Це сприяло залученню нових клiєнтiв протягом 2018 

року. 

Розмiр кредитного портфеля на кiнець 2018 року становив 141 млн. грн. та складався переважно 

з кредитiв, наданих корпоративним клiєнтам. 

В рамках корпоративного управлiння Правлiння та Наглядова рада Банку регулярно 

вiдстежують тенденцiї на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках та iснуючу економiчну ситуацiю. 

Дотримання оптимальної структури балансу та рiвня високолiквiдних активiв були 

прiоритетним для менеджменту Банку у 2018 роцi. При реалiзацiї стратегiї та бiзнес-плану 

Банку, увага придiлялась забезпеченню диверсифiкацiї ризикiв та їх прийнятному рiвню, а не 

тiльки кiлькiсним показникам.  

Враховуючи мiжнародний досвiд щодо органiзацiї системи управлiння ризиками Банк приймає 

на себе тiльки такий рiвень ризику за яким Банк залишатиметься надiйним, зможе стабiльно 

працювати за всiма факторами та показниками та буде здатен протистояти кризам та 

економiчним спадам (навiть надзвичайним). 

У 2018 роцi спостерiгалося зростання ресурсної бази за рахунок коштiв клiєнтiв та збiльшення 

розмiру  капiталу Банку за рахунок фiнансового результату 2018 року.  

На кiнець звiтного перiоду обсяг коштiв, залучених у клiєнтiв (фiзичних та юридичних осiб), 

становив 439 млн. грн. Зростання обсягу коштiв на 42% у рiчному вимiрi обумовлено переважно 

приростом залишкiв на рахунках корпоративних клiєнтiв. 

У наступнi роки планується зростання бiзнесу, водночас з ефективним управлiнням капiталом та 

ризиками. У бiзнес планi Банку головний акцент зроблено на пiдвищення стандартiв управлiння 

ризиками та покриття ризикiв, дотримання збiльшених вимог до капiталу та пiдтримання 

достатнього рiвня лiквiдностi. 

В 2018 роцi Рейтингове агентство "Кредит - рейтинг" двiчi здiйснювало оновлення рейтингу 

Банку та пiдвищило його до рiвня  uaAА прогноз - стабiльний. 

У 2019 роцi менеджмент Банку придiлятиме пiдвищену увагу проблемам поточних 

регуляторних вимог, полiтичних ризикiв, зростаючiй дiджиталiзацiї та вiдповiдним змiнам у 

конкурентному середовищi. 

В основi довгострокової стратегiї Банку залишаються дистанцiйнi рiшення, тобто впровадження 

комплексу послуг юридичним та фiзичним особам за допомогою дистанцiйних каналiв та 

безготiвковi розрахунки. Реалiзацiя такої стратегiї, в першу чергу, передбачає продовження 

роботи над розробкою високотехнологiчної банкiвської IТ-платформи, що дозволяє надавати 

сучаснi банкiвськi послуги та сервiси для iнновацiйно-орiєнтованих клiєнтських груп.  

Успiх Банку базується на кiлькох факторах. А саме: Банк вибудовує довгостроковi вiдносини з 

надiйними клiєнтами, дотримуючись при цьому виваженої кредитної полiтики. Водночас 

поєднання такої полiтики iз досвiдом довгострокової спiвпрацi з клiєнтами дозволили банку 

уникнути надмiрних витрат на покриття кредитних ризикiв. У звiтному роцi Банк продовжував 

пiдвищувати ефективнiсть своїх процесiв, дотримувався розумної полiтики витрат та 

впроваджував передовi технологiї та онлайн-сервiси. 

3. Звiт про корпоративне управлiння 

3.1. Мiсiя, цiлi та завдання Банку 

Мiсiя Банку: сприяння розвитку бiзнесу клiєнтiв шляхом надання високотехнологiчних 

банкiвських послуг, розвиток на цiй основi прибуткового банкiвського бiзнесу, що забезпечує 

захист i постiйний прирiст вкладених у нього коштiв акцiонерiв. 

Цiнностi Банку: 

- вiдповiдальнiсть та повага до Закону; 



- надiйнiсть, вiдкритiсть, поряднiсть; 

- професiйнiсть та нацiленiсть на результат. 

Стратегiчна цiль на перiод 2018 - 2020 року - досягти позицiї сучасного, унiверсального, 

конкурентоспроможного та значущого банку України. Це передбачає створення структури, 

адаптивної та стiйкої до швидких змiн зовнiшнього середовища, уважної та iнновацiйної до 

потреб клiєнтiв, обережної та розумно консервативної в повсякденнiй дiяльностi. 

В основi довгострокової стратегiї Банку є надання сучасних банкiвських послуг та сервiсiв для 

iнновацiйно-орiєнтованих клiєнтських груп за допомогою дистанцiйних каналiв. 

Така стратегiя, разом iз мiнiмально необхiдною кiлькiстю персоналу та вiдсутнiстю iнвестицiй у 

класичну мережу банкiвських вiддiлень, забезпечує постiйне пiдвищення ефективностi 

дiяльностi по мiрi збiльшення кiлькостi транзакцiй. Консервативний пiдхiд, як до вартостi 

залучення ресурсiв, так i до оцiнки потенцiйних позичальникiв, з одночасним збереженням 

високих показникiв достатностi капiталу, забезпечують високу стiйкiсть банку при будь-якому 

розвитку економiчної та полiтичної ситуацiї. 

Прiоритетнi задачi: 

- пiдвищення рентабельностi дiяльностi; 

- орiєнтацiя на продовження розвитку дистанцiйних банкiвських сервiсiв та безготiвкових 

операцiї. Змiщення акценту в бiк дистанцiйних сервiсiв, забезпечить бiльш гнучку та ефективну 

взаємодiю з клiєнтами, а також зниження операцiйних витрат; 

- пiдвищення операцiйної ефективностi, збiльшення долi непроцентного прибутку за 

рахунок розвитку послуг з використанням каналiв дистанцiйного обслуговування, що допомагає 

зменшити витрати на виконання банкiвських операцiй iз одночасним полiпшенням якостi 

обслуговування; 

- технологiзацiя i стандартизацiя дистанцiйних банкiвських сервiсiв; 

- дотримання помiрковано-консервативної полiтики прийняття ризикiв;  

- збереження оптимальної кiлькостi штату та органiзацiйної структури згiдно з вимогами 

високотехнологiчного пiдходу; 

- для обслуговування клiєнтiв Банку у стратегiчно привабливих регiонах вiдкриття нових 

сервiсних центрiв; 

- зростання конкурентоспроможностi Банку, через можливiсть генерувати новi потоки 

доходiв за рахунок впровадження iнновацiйних продуктiв та високої якостi обслуговування 

клiєнтiв; 

Виконання Стратегiї та Бiзнес-плану забезпечить чiтку координацiю всiх дiй Банку, єднiсть 

внутрiшнiх цiлей, дає змогу вибрати найрацiональнiшi шляхи розвитку, створює передумови для 

стратегiчного та поточного контролю, управлiння структурою банкiвських ресурсiв, сприяє 

пiдвищенню готовностi до раптових i навiть шокових змiн ринкової ситуацiї. 

3.2. Кодекс корпоративного управлiння 

Працiвники Банку дотримуються Кодексу корпоративної етики. Кодекс розмiщено на сайтi 

Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

3.3. Iнформацiя про цiннi папери та власникiв iстотної участi 

Статутний капiтал Банку становить 205 000 000 гривень 02 копiйки. Статутний капiтал Банку 

подiлено на 1 138 888 889 простих iменних акцiй Банку, якi iснують в бездокументарнiй формi 

(далi - Акцiї Банку). Номiнальна вартiсть однiєї Акцiї Банку становить 0,18 гривень.  

Всi акцiї є голосуючими. Акцiї, за якими право голосу обмежено, або права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi. 

Станом на 31 грудня 2018 року акцiї Банку допущенi до торгiв на АТ "Фондова бiржа ПФТС" в 

якостi позалiстингових цiнних паперiв. 

У Банка вiдсутнi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 

власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

Власниками iстотної участi (10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу банку) є Дегода Андрiй 

Сергiйович, Артюх Сергiй Костянтинович, Стольнiков Леонiд Олiмпiйович, Волох Iгор 



Олегович. Всi власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. За 

2018 рiк змiн у складi власникiв iстотної участi не вiдбувалось. Детальна iнформацiя про долю 

та склад власникiв iстотної участi розкрита в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 1 

Загальна iнформацiя про дiяльнiсть у 2018 роцi". 

Розподiл кiлькостi акцiй: 

Власник цiнних паперiв Кiлькiсть акцiй простих iменних (шт.) 

Дегода Андрiй Сергiйович 280079503 

Стольнiков Леонiд Олiмпiйович 280079503 

Артюх Сергiй Костянтинович 280079503 

Волох Iгор Олегович228586020 

Шуптар Олег Володимирович 70064360 

Протягом 2018 року: 

  не вiдбувалось змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

  вiдсутнi особи, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або 

рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 

  Банк не здiйснював викуп власних акцiй; 

  вiдсутнi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом. 

3.4. Склад Наглядової ради та Правлiння 

Склад Наглядової ради та Правлiння детально наведений в пунктi 2.2. Протягом 2018 року змiн 

у складi Наглядової ради не вiдбулось. В 2018 роцi до складу Правлiння було призначено 

заступника голови Правлiння Бойко О.Б. 

Протягом 2018 року факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння Банку внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi. 

Також, у 2018 роцi до членiв Наглядової ради та Правлiння Банку не застосовувались заходи 

впливу органами державної влади. 

Iнформацiю про розмiр винагороди членiв Наглядової ради та Правлiння Банку за звiтний рiк 

розкрито в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 31 "Операцiї з пов'язаними 

сторонами". 

3.5. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Банку  

Iнформацiю щодо створеної системи управлiння ризиками в Банку висвiтлено в фiнансовiй 

звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 34 "Полiтика управлiння ризиками" та в пунктi 2.3. 

3.6. Аудит 

В структурi Банку створено Вiддiл внутрiшнього аудиту, який є складовою системи 

внутрiшнього контролю та здiйснює перевiрки дiяльностi Банку (його структурних пiдроздiлiв). 

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 2018 роцi Вiддiл внутрiшнього аудиту здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi Плану роботи 

вiддiлу внутрiшнього аудиту АТ "АЛЬТБАНК" на 2018 рiк, затвердженого Наглядовою радою 

Банку. План роботи вiддiлу внутрiшнього аудиту виконано в повному обсязi. Позапланових 

перевiрок не проводилось. Звiти за результатами аудиторських перевiрок доводились до вiдома 

Наглядової ради, Правлiння Банку, керiвникiв пiдроздiлiв, що перевiрялися. Вiддiлом 

внутрiшнього аудиту контролювався стан виконання рекомендацiй та усунення порушень та 

недолiкiв, виявлених за результатами аудиту.  

Вiддiл внутрiшнього аудиту щоквартально звiтував про результати своєї дiяльностi Наглядовiй 

радi Банку. 

Протягом року у Банку вiдсутнi випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення 

виконання функцiй внутрiшнього аудитора. 



Наглядовою радою Банку у 2018 роцi зовнiшнiм аудитором було вперше призначено 

аудиторську фiрму AC Crowe Ukraine, загальний стаж дiяльностi якої в Українi становить 14 

рокiв.  

AC Crowe Ukraine - член мiжнародної аудиторської мережi Crowe Global, 8-ої в свiтi за 

величиною, яка складається з 250 незалежних фiрм, що надають аудиторськi та консультацiйнi 

послуги у 130 країнах свiту. 

Аудиторська компанiя є представником мережi з бездоганною репутацiєю, яка демонструє 

найвищi стандарти якостi роботи та надання високопрофесiйних послуг. Протягом року до 

аудиторської фiрми AC Crowe Ukraine, не було застосовано стягнень Аудиторською палатою 

України, та вiдсутнi факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що 

пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Аудиторськi послуги Банку у 2018 роцi надавала тiльки аудиторська фiрма AC Crowe Ukraine. 

3.7. Операцiї з пов'язаними особоами 

Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами розкрита в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 

рiк в Примiтцi 31 "Операцiї з пов'язаними сторонами". 

3.8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв  

Iнформацiю про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) розкрита в 

фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 1 "Загальна iнформацiя про дiяльнiсть у 2018 

роцi". 

3.9. Захист прав споживачiв 

В Банку розробленi внутрiшнi нормативнi документи, що описують процес реєстрацiї вхiдної 

кореспонденцiї, в тому числi звернень (скарг) щодо надання банкiвських послуг, розгляду та 

надання вiдповiдi заявнику, який, зокрема, викладений в Iнструкцiї з дiловодства. Банк 

неухильно дотримується вимог законодавства в сферi надання послуг споживачам, в тому числi 

щодо порядку та строкiв розгляду звернень (запитiв, скарг, пропозицiй тощо). 

Голова Правлiння Банку є уповноваженим розглядати скарги. У 2018 роцi до Банку скарг не 

надходило. 

Iнформацiю про наявнiсть позовiв до суду наведено в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в 

фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 20 "Умовнi та контрактнi зобов'язання". 

3.10. Опис економiчного середовища 

Опис зовнiшнього середовища, в якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть, розкрито в фiнансовiй 

звiтностi Банку за 2018 рiк в Примiтцi 2 "Операцiйне середовище". 

3.11. Дiяльнiсть Банку 

3.11.1. Основнi результати 

На кiнець 2018 року чистi активи Банку становили 684 млн. грн. Зростання обсягу чистих 

активiв на 151 млн. грн. за рiк обумовлено в основному зростанням кредитного портфеля та 

високолiквiдних цiнних паперiв.  

Розмiр кредитного портфеля на кiнець 2018 року становив 141 млн. грн. За рiк вiдбулося чисте 

зростання кредитного портфеля на 54 млн. грн., або на 62%. Протягом року прирiст кредитного 

портфеля в нацiональнiй валютi становив 40 млн грн. Зростання кредитiв, наданих 

корпоративним клiєнтам, сягнуло 56 млн грн, а кредитiв роздрiбному бiзнесу - 1,9 млн. грн.  

У 2018 роцi вiдбулося зростання ресурсної бази за рахунок коштiв клiєнтiв. На кiнець звiтного 

перiоду обсяг коштiв, залучених у клiєнтiв (фiзичних та юридичних осiб), становив 439 млн. грн. 

Зростання коштiв (на 42% у рiчному вимiрi) вiдбулося переважно за рахунок приросту залишкiв 

на рахунках як корпоративного так i роздрiбного бiзнесу, що свiдчить про високий рiвень довiри 

клiєнтiв до Банку.  

Розмiр балансового капiталу Банку на звiтну дату становив 233 млн грн, збiльшившись протягом 

2018 року на 19 млн грн завдяки прибутковiй дiяльностi. Рiвень адекватностi капiталу на кiнець 

року становив 90,6% (при встановленому НБУ нормативному значеннi на рiвнi 10%), що 

свiдчить про високий ступiнь фiнансової  стiйкостi Банку.  



Незважаючи на iстотнi виклики, що стояли перед керiвництвом Банку, фiнансовi результати 

Банку в звiтному роцi були достатньо високими завдяки позитивнiй динамiцi вiдповiдних 

показникiв доходу, зваженої полiтики щодо прийняття кредитних ризикiв та оптимiзацiї витрат. 

Прибуток Банку за 2018 рiк склав 18,97 млн. грн. (в 2017 роцi - 8,98 млн. грн.). Рентабельнiсть 

активiв дорiвнює 4,1% (в 2017 роцi - 2,1%), рентабельнiсть капiталу - 8,4% (в 2017 роцi 4,3%), 

що перевищує запланованi показники. Покращення результату дiяльностi на 10 млн. грн 

вiдбулося переважно за рахунок зростання чистого процентного та комiсiйного доходу. 

Зростання чистого процентного доходу на 11 млн. грн. на обумовлено такими причинами: 

збiльшення процентних доходiв вiд кредитування корпоративних клiєнтiв та приватних осiб та 

розмiщення коштiв у високолiквiднi цiннi папери, оптимiзацiя процентних витрат за коштами 

клiєнтiв, переважно за рахунок виваженої полiтики щодо управлiння вiдсотковими ставками. 

Чистий комiсiйний дохiд склав 21,8 млн. грн. (2017 р.: 17,2 млн. грн.) 

Витрати на персонал та iншi операцiйнi витрати склали 57,5 млн. грн. (2017 р.:-49,8 млн. грн.), з 

них витрати на персонал складають 33 млн. грн. (2017 р.: 22,3 млн. грн.). 

У короткостроковiй перспективi та протягом наступного року ми очiкуємо, що на банкiвську 

дiяльнiсть матимуть вплив ряд негативних факторiв та факторiв невизначеностi. Тому, головний 

акцент Банком зроблено на пiдвищення стандартiв управлiння ризиками та покриття ризикiв, 

дотримання збiльшених вимог до капiталу та пiдтримання достатнього рiвня лiквiдностi.  

3.11.2. Ключовi фiнансовi ресурси  

Залученi кошти 

Нашим цiльовим сегментом є компанiї та спiвробiтники бiзнесу у великих мiстах, якi мають 

найбiльшу концентрацiю пiдприємств сегменту IТ, телекомунiкацiй, дистрибуцiї технiки та 

обладнання, аграрного сектору, медицини, сфери надання консультацiйних послуг. 

Продуктовi лiнiйки для суб'єктiв корпоративного бiзнесу формуються в залежностi вiд 

специфiки дiяльностi кожного клiєнта. При розробцi продуктових пропозицiй прiоритет 

надається доступностi та прийнятному рiвню рентабельностi. Для фiзичних осiб прiоритет  

надається картковим продуктам. У 2018 роцi Банк впровадив автокредитування та кредитування 

нерухомостi. 

Основними напрямами дiяльностi є: 

  обслуговування платiжних сервiсiв у режимi 24/7; 

  мiнiмiзацiя паперового документообiгу в межах широкого використання електронного 

цифрового пiдпису, з метою мiнiмiзацiї вiдвiдування клiєнтами корпоративних центрiв Банку; 

  кредитнi продукти Банку спрямованi на пiдтримку операцiйної, а не iнвестицiйної 

дiяльностi компанiй; 

  зарплатнi проекти, якi є невiд'ємною частиною комплексного обслуговування 

корпоративних клiєнтiв, при цьому клiєнтам запропонованi безкоштовнi спецiалiзованi мобiльнi 

додатки для зручного дистанцiйного обслуговування. Мобiльний додаток - це сервiс, за 

допомогою якого можна керувати власними рахунками, здiйснювати платежi та перекази коштiв 

за допомогою мобiльного телефону, що дає змогу контролювати стан власних рахункiв та 

здiйснювати банкiвськi операцiї без вiдвiдування установи Банку в режимi 24/7. Банк активно 

працює над розширенням функцiоналу мобiльних додаткiв; 

  в рамках бiзнес-моделi планується збiльшення ресурсної бази, складовими якої є кошти 

на поточних , ощадних та депозитних рахунках клiєнтiв. 

Детальну iнформацiю про послуги, що пропонуються Банком можна отримати на сайтi Банку за 

посиланням https://altbank.ua/. 

Склад та структуру залучених Банком коштiв розкрито в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 рiк 

в Примiтцi 17 "Кошти банкiв" _та в Примiтцi 18 "Кошти клiєнтiв".  

Банк зберiгає статус унiверсального Банку, що дозволяє повнiстю задовольняти потреби клiєнтiв 

у банкiвських послугах, пiдтримуючи при цьому достатнiй рiвень рентабельностi операцiй. 

Серед конкурентних переваг Банку є iнновацiйнiсть, швидкiсть прийняття рiшень, поглиблене 

знання потреб цiльового сегменту, низьковартiстна операцiйна модель. 



Капiтал 

Крiм залучення коштiв клiєнтiв, серед прiоритетних напрямкiв Банком передбачається 

збiльшення капiталу. Збiльшення розмiру статутного та регулятивного капiталу на наступнi роки 

планується до розмiрiв, встановлених Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в 

Українi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 

року № 368 (зi змiнами). 

Бiзнес-планом Банку передбачено збiльшення регулятивного капiталу за рахунок збiльшення 

статутного капiталу у 2020 роцi до 300 млн. грн, та пiдвищення прибутковостi Банку, в тому 

числi за рахунок оптимiзацiї операцiйних витрат.  

Банк здiйснює управлiння капiталом з метою реалiзацiї цiлей поставлених акцiонерами. 

Глобальне управлiння капiталом та забезпечення виконання стратегiчних задач здiйснюється 

Наглядовою радою Банку.  

Стратегiчною задачею управлiння капiталом є забезпечення виконання вимог Нацiонального 

банку України щодо розмiру регулятивного капiталу Банка, нормативiв адекватностi капiталу, та 

високих показникiв рентабельностi. 

Детальна iнформацiя про склад власного капiталу наведена в фiнансовiй звiтностi Банку за 2018 

рiк у Звiтi про змiни у власному капiталi та в Примiтцi 33 "Управлiння капiталом". 

3.11.3. Розвиток мережi Банку 

Станом на 01 сiчня 2019 року Банк має 1 зареєстроване вiддiлення.  

Крiм того, у 2018 роцi було вiдкрито Захiдний регiональний центр, розташований у м. Львiв. На 

даний час в центрi працює один спiвробiтник, основними видами операцiй є надання 

консультацiйних послуг клiєнтам, залучення нових клiєнтiв на обслуговування, збiр документiв 

для iдентифiкацiї. Протягом 2019-2020 рокiв планується вiдкриття сервiсних центрiв у 

стратегiчно привабливих регiонах для обслуговування стратегiчних клiєнтiв. 

Банк не має потреби у розширеннi регiональної мережi вiддiлень Банку, враховуючи 

концентрацiю на дистанцiйних каналах самообслуговування клiєнтiв. 

3.11.4. Персонал  

Полiтика з управлiння персоналом у 2018 роцi будувалась вiдповiдно до стратегiчного завдання 

Банку щодо впровадження новiтнiх пiдходiв до управлiння бiзнесом, аналiзу та вдосконалення 

iснуючих процесiв iз орiєнтацiєю на ефективнiсть комунiкацiї, оптимiзацiю чисельностi та 

якiсть менеджменту Банку. 

Станом на 31 грудня 2018 року в Банку працювало 68 осiб. 

Прiоритетним напрямком у навчаннi працiвникiв залишаються тренiнги та розвиваючi заходи. 

Банк пiклується про безпеку, охорону працi, здоров'я, соцiальний захист, навчання та розвиток 

своїх працiвникiв, дотримання прав людини, стабiльну виплату заробiтної плати. 

3.11.5. Матерiально-технiчна база Банку 

Для ведення своєї дiяльностi Банк використовує орендованi примiщення. 

Банк в достатньому обсязi має власну офiсну технiку та банкiвське обладнання (у тому числi 

спецiальнi технiчнi засоби системи безпеки). Морально застарiле обладнання по можливостi 

продається та замiнюється на бiльш сучасне. Поступове оновлення матерiально-технiчної бази 

Банку передбачено Бiзнес-планом Банку на 2018-2020 роки. 

3.11.6. Участь в iнших юридичних особах 

Банк не має участi в iнших юридичних особах. 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходже

ння 

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" 228 586 020 20,070967 228 586 020 0 

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

Усього 1 138 888 889 99,999997 1 138 888 889 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi акцiї 1 138 888 889 205 000 000,02 Вiдповiдно до Статуту Банку акцiонери, якi є 

власниками простих акцiй Банку, мають права на: 

1)участь в управлiннi Банку;  

2)отримання дивiдендiв; 

3)отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна 

або вартостi частини майна Банку; 

4)отримання iнформацiї про дiяльнiсть Банку; 

5)переважне право при додатковiй емiсiї акцiй 

придбавати розмiщуванi Банком простi акцiї 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй (крiм випадку 

прийняття Зборами рiшення про невикористання 

такого права); 

6)iншi права, передбаченi актами законодавства 

України та Статутом. 

Акцiонери не мають переважного права на придбання 

акцiй Банку, якi пропонуються їх власником до 

продажу третiй особi. 

Акцiонери зобов'язанi: 

1)дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Банку; 

2)виконувати рiшення Зборiв, iнших органiв Банку; 

3)виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому 

числi пов'язанi з майновою участю; 

4)оплачувати акцiї Банку у розмiрi, в порядку та 

засобами, що передбаченi Статутом; 

5)не розголошувати банкiвську i комерцiйну таємницю 

та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку; 

6)вiдповiдати вимогам, якi встановленi законодавством 

України до акцiонерiв Банку; 

7)забезпечувати наявнiсть i надання Банку та 

Нацiональному банку України документiв, що 

вимагаються законодавством у зв'язку з їх участю в 

Банку, зокрема стосовно iдентифiкацiї, структури 

власностi, асоцiйованих та iнших пов'язаних осiб, 

дiлової репутацiї, фiнансового (майнового) стану, 

джерел походження та достатностi власних коштiв для 

- 



придбання акцiй Банку; 

8)забезпечувати вiдповiднiсть запропонованих ними 

кандидатiв до складу органiв Банку вимогам 

законодавства до кандидатiв на вiдповiднi посади, а 

також надання документiв та iнформацiї, необхiдної 

для виконання вимог законодавства у зв'язку з 

обiйманням вiдповiдних посад, зокрема щодо 

голосування для їх обрання, розкриття iнформацiї 

емiтентом цiнних паперiв, погодження кандидатiв 

Нацiональним банком України, здiйснення операцiй з 

пов'язаними iз Банком особами;   

9)виконувати iншi обов'язки, встановленi Статутом або 

законодавством України. 

Примітки: 

- 

 

 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

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 АТ "Фондова бiржа ПФТС" в якостi позалiстингових цiнних паперiв. Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх 

ринках не здiйснюється.  

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Волох Iгор Олегович 228 586 020 20,070967 228 586 020 0 

Усього 228 586 020 20,070967 228 586 020 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

31.01.2017 09/1/2017 UA0800941009 1 138 888 889 205 000 000,02 1 138 888 889 0 0 

Опис: 

- кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - 0 шт.,  

- кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - 0 шт. 

 



 

XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 4 736 7 114 0 0 4 736 7 114 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 3 563 6 273 0 0 3 563 6 273 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 173 841 0 0 1 173 841 

2. Невиробничого 

призначення: 
1 335 1 289 0 0 1 335 1 289 

  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 1 335 1 289 0 0 1 335 1 289 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 6 071 8 403 0 0 6 071 8 403 

Опис 

Вартiсть усiх Необоротних активiв пiдлягає Амортизацiї (крiм вартостi 

землi i незавершених Капiтальних iнвестицiй). Земля - це актив, за яким 

не нараховується Амортизацiя, оскiльки Строк її використання 

практично не обмежений. 

Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних 

активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi. 

При визначеннi Строку корисного використання (експлуатацiї) 

Основного засобу чи Нематерiального активу враховується таке: 

o очiкуване використання Банком Об'єкта Необоротних активiв з 

урахуванням його потужностi або продуктивностi; 

o Строки корисного використання подiбних активiв; 

o фiзичний та моральний Знос, що передбачається; 

o правовi або iншi подiбнi обмеження щодо Строкiв використання 

Об'єкта та iншi фактори. 

В Банку нарахування Амортизацiї здiйснюється виходячи зi Строкiв 

корисного використання окремих груп Основних засобiв i 

Нематерiальних активiв: 

-машини та обладнання - 80 м-цiв; 

-транспортнi засоби - 80 м-цiв; 

-iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 80 м-цiв; 

-iншi основнi засоби - 144 м-цiв; 

- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 100% в м-ць введення в 

експлуатацiю; 

-кап. вкладання (полiпшення) орендованих примiщень - протягом 

строку оренди; 

-нематерiальнi активи - 120 м-цiв; 

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 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

кредити вiдсутнi 31.12.2018 0 0 31.12.2018 

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 31.12.2018 0 0 31.12.2018 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2018 0 0 31.12.2018 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2018 0 0 31.12.2018 

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 31.12.2018 0 0 31.12.2018 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 31.12.2018 0 X 31.12.2018 

Податкові зобов'язання X 409 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 449 971 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 450 380 X X 

Опис Iншi зобов'язання  та забезпеченна: у т.ч кошти банкiв 5850 

тис.грн., кошти клiєнтiв 439267 тис.грн., iншi зобов'язання 

4729 тис.грн., оцiночнi зобов'язання 125 тис.грн.  

В полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" (кредити банку 

у тому числi:) дата "31.12.2018" не вiдповiдає дiйсностi, в 

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

"Дата погашення" (зобов'язання за облiгацiями) дата 

"31.12.2018" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю 



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

(зобов'язання за iпотечними цiнними паперами) дата 

"31.12.2018" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю 

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

(зобов'язання за сертифiкатами ФОН) дата "31.12.2018" не 

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

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

iншими цiнними паперами) дата "31.12.2018" 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 

"31.12.2018" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю 

зобов'язань. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська 

Компанiя "Кроу Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362 

Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Спаська, 37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3681 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.11.2005 

Міжміський код та телефон 0443913003 

Факс - 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудит рiчної фiнансової звiтностi, 

згiдно Договору №18/345-F вiд 

27.09.2018.  

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Нацiональний банк України 

Організаційно-правова форма Орган державної влади 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00032106 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "Фондова бiржа 

ПФТС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АД №034421 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КРЕДИТ-РЕЙТИНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31752402 

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

72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 Свiдоцтво №6 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на 

фiнансових ринках" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

AЕ №263463 

Найменування 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, по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання  "ЕЛ СI ЕФ" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39162160 

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

оф.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування 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 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Українська 

страхова група" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30859524 

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

буд. 32, лiт. А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №500328 

Найменування 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 0442370255 



Факс 0442370256 

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, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "АХА 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20474912 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 483288 

Найменування 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 0443911122 

Факс 0443911121 

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, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська акцiонерна страхова 

компанiя АСКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 13490997 

Місцезнаходження 69005, Запорізька обл., м. Запорiжжя, 

вул. Перемоги, буд.97-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ №569967 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон 0445202201 

Факс 0445202220 

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, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Унiверсальна" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20113829 



Місцезнаходження 01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 

буд. 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ №569719 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2011 

Міжміський код та телефон 0443644085 

Факс 0443644085 

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, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Граве Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 19243047 

Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика 

Василькiвська, буд. 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №641844 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.04.2015 

Міжміський код та телефон 0442476803 

Факс 0442476804 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Страхування майна (крiм залiзничного, 

наземного, повiтряного, водного 

транспорту (морського внутрiшнього та 

iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу). 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання 

згоди на вчинення 

значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

500 000 409 662 122,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

03.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

2 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

365 000 409 662 89,1 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

04.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 



3 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

395 000 409 662 96,42 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

05.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

4 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

410 000 409 662 100,08 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

09.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

5 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

475 000 409 662 115,95 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

10.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

6 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

445 000 409 662 108,63 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

11.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

7 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

320 000 409 662 78,11 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

12.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

8 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

365 000 409 662 89,1 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

15.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

9 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

260 000 409 662 63,47 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

16.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

10 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

160 000 409 662 39,06 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

17.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

11 12.09.2016 Наглядова 

рада 

65 000 409 662 15,87 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

19.01.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

12 12.09.2016 Наглядова 

рада 

100 000 409 662 24,41 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

22.01.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

13 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

145 000 409 662 35,4 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

23.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

14 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

105 000 409 662 25,63 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

24.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

15 12.09.2016 Наглядова 

рада 

80 000 409 662 19,53 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

25.01.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

16 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

150 000 409 662 36,62 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

26.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

17 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

155 000 409 662 37,84 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

29.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

18 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

110 000 409 662 26,85 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

30.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

19 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

105 000 409 662 25,63 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

31.01.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

20 12.09.2016 Наглядова 

рада 

55 000 409 662 13,43 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

01.02.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

21 12.09.2016 Наглядова 

рада 

70 000 409 662 17,09 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

02.02.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

22 12.09.2016 Наглядова 

рада 

100 000 409 662 24,41 придбання 

депозитних 

05.02.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



сертифiкатiв 

НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

23 12.09.2016 Наглядова 

рада 

75 000 409 662 18,31 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

06.02.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

24 12.09.2016 Наглядова 

рада 

60 000 409 662 14,65 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

19.02.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

25 12.09.2016 Наглядова 

рада 

55 000 409 662 13,43 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

23.02.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

26 12.09.2016 Наглядова 

рада 

55 000 409 662 13,43 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

27.02.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

27 12.09.2016 Наглядова 

рада 

90 000 409 662 21,97 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

28.02.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

28 12.09.2016 Наглядова 

рада 

70 000 409 662 17,09 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

01.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

29 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

145 000 409 662 35,4 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

02.03.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

30 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

175 000 409 662 42,72 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

03.03.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

31 12.09.2016 Наглядова 

рада 

60 000 409 662 14,65 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

05.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

32 12.09.2016 Наглядова 

рада 

70 000 409 662 17,09 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

06.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

33 12.09.2016 Наглядова 

рада 

55 000 409 662 13,43 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

07.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

34 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

130 000 409 662 31,73 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

12.03.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

35 12.09.2016 Наглядова 

рада 

90 000 409 662 21,97 придбання 

депозитних 

13.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



сертифiкатiв 

НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

36 12.09.2016 Наглядова 

рада 

60 000 409 662 14,65 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

15.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

37 12.09.2016 Наглядова 

рада 

55 000 409 662 13,43 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

16.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

38 12.09.2016 Наглядова 

рада 

70 000 409 662 17,09 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

20.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

39 12.09.2016 Наглядова 

рада 

75 000 409 662 18,31 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

26.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

40 12.09.2016 Наглядова 

рада 

55 000 409 662 13,43 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

30.03.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

41 12.09.2016 Наглядова 

рада 

95 000 409 662 23,19 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

02.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

42 12.09.2016 Наглядова 

рада 

55 000 409 662 13,43 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

05.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

43 12.09.2016 Наглядова 

рада 

85 000 409 662 20,75 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

06.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

44 12.09.2016 Наглядова 

рада 

75 000 409 662 18,31 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

10.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

45 12.09.2016 Наглядова 

рада 

90 000 409 662 21,97 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

16.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

46 20.04.2017 рiчнi Загальнi 

збори 

акцiонерiв 

125 000 409 662 30,51 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

17.04.2018 21.04.2017 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

47 12.09.2016 Наглядова 

рада 

95 000 409 662 23,19 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

18.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

48 12.09.2016 Наглядова 

рада 

75 000 409 662 18,31 придбання 

депозитних 

19.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



сертифiкатiв 

НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

49 12.09.2016 Наглядова 

рада 

60 000 409 662 14,65 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

20.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

50 12.09.2016 Наглядова 

рада 

70 000 409 662 17,09 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

23.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

51 12.09.2016 Наглядова 

рада 

60 000 539 229 11,13 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

25.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

52 12.09.2016 Наглядова 

рада 

60 000 539 229 11,13 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

27.04.2018 14.09.2016 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

53 02.05.2018 Наглядова 

рада 

125 000 539 229 23,18 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

02.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

54 02.05.2018 Наглядова 

рада 

125 000 539 229 23,18 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

03.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

55 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

04.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

56 02.05.2018 Наглядова 

рада 

130 000 539 229 24,11 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

05.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

57 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

07.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

58 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

08.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

59 02.05.2018 Наглядова 

рада 

55 000 539 229 10,2 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

29.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

60 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

30.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

61 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

31.05.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



сертифiкатiв 

НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

62 02.05.2018 Наглядова 

рада 

85 000 539 229 15,76 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

01.06.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

63 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

04.06.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

64 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

06.06.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

65 02.05.2018 Наглядова 

рада 

55 000 539 229 10,2 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

07.06.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

66 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

26.06.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

67 02.05.2018 Наглядова 

рада 

100 000 539 229 18,54 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

27.06.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

68 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

02.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

69 02.05.2018 Наглядова 

рада 

175 000 539 229 32,45 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

03.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

70 02.05.2018 Наглядова 

рада 

180 000 539 229 33,38 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

04.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

71 02.05.2018 Наглядова 

рада 

130 000 539 229 24,11 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

05.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

72 02.05.2018 Наглядова 

рада 

145 000 539 229 26,89 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

06.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

73 02.05.2018 Наглядова 

рада 

140 000 539 229 25,96 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

09.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

74 02.05.2018 Наглядова 

рада 

60 000 539 229 11,13 придбання 

депозитних 

10.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



сертифiкатiв 

НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

75 02.05.2018 Наглядова 

рада 

60 000 539 229 11,13 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

11.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

76 02.05.2018 Наглядова 

рада 

60 000 539 229 11,13 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

16.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

77 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

17.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

78 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

18.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

79 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

23.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

80 02.05.2018 Наглядова 

рада 

100 000 539 229 18,54 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

25.07.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

81 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

01.08.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

82 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

06.08.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

83 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

31.08.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

84 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

03.09.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

85 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

04.09.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

86 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

07.09.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

87 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

14.09.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



сертифiкатiв 

НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

88 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

21.09.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

89 02.05.2018 Наглядова 

рада 

100 000 539 229 18,54 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

24.09.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

90 02.05.2018 Наглядова 

рада 

80 000 539 229 14,84 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

25.09.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

91 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

28.09.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

92 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

04.10.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

93 02.05.2018 Наглядова 

рада 

110 000 539 229 20,4 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

08.10.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

94 02.05.2018 Наглядова 

рада 

135 000 539 229 25,04 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

09.10.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

95 02.05.2018 Наглядова 

рада 

85 000 539 229 15,76 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

19.10.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

96 02.05.2018 Наглядова 

рада 

60 000 539 229 11,13 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

26.10.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

97 02.05.2018 Наглядова 

рада 

135 000 539 229 25,04 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

31.10.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

98 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

02.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

99 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

05.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

100 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

09.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



сертифiкатiв 

НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

101 02.05.2018 Наглядова 

рада 

55 000 539 229 10,2 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

12.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

102 02.05.2018 Наглядова 

рада 

70 000 539 229 12,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

13.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

103 02.05.2018 Наглядова 

рада 

180 000 539 229 33,38 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

26.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

104 02.05.2018 Наглядова 

рада 

120 000 539 229 22,25 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

27.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

105 02.05.2018 Наглядова 

рада 

120 000 539 229 22,25 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

28.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

106 02.05.2018 Наглядова 

рада 

80 000 539 229 14,84 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

30.11.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

107 02.05.2018 Наглядова 

рада 

65 000 539 229 12,05 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

04.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

108 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

06.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

109 02.05.2018 Наглядова 

рада 

95 000 539 229 17,62 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

07.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

110 02.05.2018 Наглядова 

рада 

55 000 539 229 10,2 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

10.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

111 02.05.2018 Наглядова 

рада 

80 000 539 229 14,84 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

11.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

112 02.05.2018 Наглядова 

рада 

95 000 539 229 17,62 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

12.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

113 02.05.2018 Наглядова 

рада 

90 000 539 229 16,69 придбання 

депозитних 

13.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 



сертифiкатiв 

НБУ 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

114 02.05.2018 Наглядова 

рада 

145 000 539 229 26,89 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

14.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

115 02.05.2018 Наглядова 

рада 

205 000 539 229 38,02 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

17.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

116 02.05.2018 Наглядова 

рада 

145 000 539 229 26,89 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

18.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

117 02.05.2018 Наглядова 

рада 

225 000 539 229 41,73 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

19.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

118 02.05.2018 Наглядова 

рада 

155 000 539 229 28,74 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

20.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

119 02.05.2018 Наглядова 

рада 

165 000 539 229 30,6 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

21.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 



Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

120 02.05.2018 Наглядова 

рада 

320 000 539 229 59,34 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

22.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

121 02.05.2018 Наглядова 

рада 

165 000 539 229 30,6 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

26.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

122 02.05.2018 Наглядова 

рада 

235 000 539 229 43,58 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

27.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

123 02.05.2018 Наглядова 

рада 

270 000 539 229 50,07 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

28.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 

124 02.05.2018 Наглядова 

рада 

275 000 539 229 51 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

НБУ 

29.12.2018 03.05.2018 https://altbank.ua/abo

ut-altbank 

Опис: 

Iнформацiя розкрита на сторiнцi власного веб-сайту за посиланням https://altbank.ua/about-altbank 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 452 296 344 898 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 7 379 6 008 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 141 301 87 089 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 24 550 64 225 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 1 289 1 335 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 1 333 1 333 

Відстрочений податковий актив 1100 8 956 12 718 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 33 862 13 863 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 12 614 643 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 720 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 683 580 532 832 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 5 850 1 842 

Кошти клієнтів 2010 439 267 309 223 

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 178 2 822 

Інші зобов'язання 2090 4 960 4 508 

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 125 12 

Усього зобов'язань 2999 450 380 318 407 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 205 000 205 000 

Емісійні різниці 3010 41 27 445 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 449 0 

Резерви переоцінки 3050 46 242 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 27 664 -18 262 

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 233 200 214 425 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 683 580 532 832 

Примітки: З повною версiєю фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, можна ознайомитись на сайтi банку за посиланням: https://altbank.ua/about-altbank 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

15.04.2019 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 2018 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 53 939 42 410 

Процентні витрати 1005 -6 196 -6 031 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 47 743 36 379 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 9 155 -1 018 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 56 898 35 361 

Комісійні доходи 1040 27 841 19 011 

Комісійні витрати 1045 -6 005 -1 819 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 0 

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 1 186 880 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 0 0 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

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 0 0 

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 0 0 

Інші операційні доходи 1170 343 1 177 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -57 487 -49 777 

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 22 776 4 833 

Витрати на податок на прибуток 1510 -3 805 3 905 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 18 971 8 738 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 18 971 8 738 

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 -1 

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 -1 

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 -239 296 

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 43 -53 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 -196 242 



Усього сукупного доходу за рік 2999 18 775 8 980 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 18 971 8 738 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 -196 242 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,00000 0,00000 

     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 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0 0 

Примітки: З повною версiєю фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, можна ознайомитись на сайтi банку за посиланням: https://altbank.ua/about-altbank 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

15.04.2019 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 2018 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 0 0 -20 591 132 970 0 132 970 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 242 -6 651 -6 409 0 -6 409 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 126 116 27 445 0 0 242 -27 242 126 651 0 126 651 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 8 980 8 980 0 8 980 

    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 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 0 0 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 78 884 0 0 0 0 0 78 884 0 78 884 

    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 205 000 27 445 0 0 242 -18 262 214 425 0 214 425 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 18 971 18 971 0 18 971 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 -196 0 -196 0 -196 

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 0 449 0 -449 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 -27 404 0 0 0 27 404 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    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 41 0 449 46 27 664 233 200 0 233 200 

Примітки: З повною версiєю фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, можна ознайомитись на сайтi 

банку за посиланням: https://altbank.ua/about-altbank 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 



15.04.2019 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 2018 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 54 350 38 031 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -5 954 -6 242 

Комісійні доходи, що отримані 1020 27 791 18 867 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -6 005 -1 819 

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 1 723 1 179 

Інші отримані операційні доходи 1100 6 936 1 349 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -32 370 -23 066 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -22 163 -20 319 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 24 308 7 980 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 2 573 

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 -1 599 6 249 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 -57 045 -86 327 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -11 927 89 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 4 008 1 842 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 129 838 39 055 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 39 757 -32 147 

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 -1 822 -668 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 125 518 -61 354 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 720 1 280 



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 -17 231 -8 038 

Придбання нематеріальних активів 2130 -5 049 -3 414 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 -21 560 -10 172 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 78 884 

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 78 884 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 -856 607 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 103 102 7 965 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 348 982 341 017 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 452 084 348 982 

Примітки: З повною версiєю фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, можна ознайомитись на сайтi банку за посиланням: https://altbank.ua/about-altbank 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

15.04.2019 року 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 непрямим методом 
за 2018 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 

 

Затверджено до випуску та підписано 



 

 року Керівник  

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 Головний бухгалтер  

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2018 рік 

 

1.  
 

1.Загальна iнформацiя про дiяльнiсть у 2018 роцi 

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

України 21 жовтня 1991 року. Банк неодноразово змiнював акцiонерiв, юридичну форму i назву. У 2016 

роцi було пiдписано угоду про продаж контрольного пакета акцiй Банку в розмiрi 99,9129 % фiзичним 

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

18 листопада 2016 року до Державного реєстру банкiв здiйснено запис про реєстрацiю редакцiї статуту 

Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬТБАНК" у зв'язку зi змiною назви Банку з Публiчного 

акцiонерного товариства "НЕОС БАНК" на Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК". Дана подiя 

вiдбулась пiсля завершення процедури придбання контрольного пакету акцiй у ABH Ukraine Limited. 

У другому кварталi 2018 року в результатi застосування положень статтi 65-2 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" в порядку та на умовах, визначених пунктом 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi 

положення" Закону України вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних 

товариствах", частка власника iстотної участi в банку п. Волоха I. О. збiльшилася з 20,017463% до 

20,0709676%, а склад остаточних ключових учасникiв у структурi власностi банку зменшився до п'яти 

акцiонерiв Банку. Волох Iгор Олегович як уповноважена особа в iнтересах групи осiб, якi дiють спiльно, 

(а саме, п'ять найбiльших акцiонерiв) придбав акцiї Банку у всiх iнших власникiв акцiй. 

10 жовтня 2018 року позачерговi Загальнi збори акцiонерiв прийняли рiшення змiнити тип Банку з 

публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, змiнити повне найменування 

Банку (вилучити слово "Публiчне"), а також затвердити новi редакцiї Статуту Банку та положень про 

органи Банку. Всi зазначенi змiни набирали чинностi 13 листопада 2018 року, пiсля погодження 

Нацiональним банком України та державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї. 

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 2018 року загальна пряма iстотна участь 

фiзичних осiб в капiталi Банку розподiлена наступним чином:  

 31 грудня 

 2018 року 31 грудня 2017 року 

п. Артюх С.К. 24,5923466 % 24,592346% 

п. Дегода А.C. 24,5923466 % 24,592346% 

п. Стольнiков Л.О. 24,5923466 % 24,592346% 

п. Волох I.О. 20,0709676 % 20,017463% 

п. Шуптар О.В. 6,1519926 % 6,151992% 

Всього 100,00% 99,946493% 

Частка керiвництва в акцiях Банку складає 20,0709676% i належить Головi Правлiння п. Волоху I.О. 

Органiзацiйна структура Банку. На 31 грудня 2018 року банк має 1 вiддiлення (31 грудня 2017 року - 1 

вiддiлення). Станом на 31 грудня 2018 року кiлькiсть працiвникiв Банку становить 68 осiб (31 грудня 

2017 року - 72 особи). 

Лiцензiї та дозволи Банку. На пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України № 106 вiд 19 листопада 

2018 року Банк надає повний спектр банкiвських послуг. 

Вiдповiдно до чинного законодавства i на пiдставi вiдповiдних лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку, Банк може здiйснювати депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, 

дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування та професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку з торгiвлi цiнними паперами: брокерську дiяльнiсть та дилерську дiяльнiсть. 

Основною дiяльнiстю Банку є надання банкiвських послуг юридичним i фiзичним особам. 



Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. 

 

2.  
 

2.Операцiйне середовище 

Протягом року в макроекономiчному середовищi України значних змiн не трапилося. Економiчне 

зростання було повiльним. Макроекономiчне середовище ззовнi та всерединi країни було помiрно 

сприятливим для фiнансового сектору. Запровадження воєнного стану в десяти областях України не мало 

значного впливу на роботу банкiвського сектору: депозити населення та бiзнесу не знизилися, банки 

залишались лiквiдними та безперебiйно здiйснювали усi платежi. 

Зростання реального ВВП у 2018 роцi становило 3,3%. Рiвень споживчої  iнфляцiї за пiдсумками 12 

мiсяцiв 2018 року становив 9,8% у рiчному вимiрi. Цьому сприяла насамперед жорстка монетарна 

полiтика Нацiонального банку України. Крiм того, з метою сприяння зниження споживчої iнфляцiї 

Нацiональний банк України в 2018 роцi чотири рази пiдвищував облiкову ставку з 14,5% до 18% рiчних, 

востаннє - наприкiнцi третього кварталу.  

На кiнець 2018 року в банкiвському секторi України було 77 дiючих банкiв. Протягом року два банки 

закiнчили процедури злиття з iншими, два були перетворенi на фiнансовi компанiї, один банк було 

визнано неплатоспроможним.  

У 2018 роцi банкiвський сектор отримав чистий прибуток 21,7 мiльярдiв гривень. Зростання активiв 

банкiвської системи на 2% вiдбулося насамперед завдяки збiльшенню кредитного портфеля. Протягом 

року кредитний ризик банкiвського сектору поступово знижувався, що свiдчило про вiдновлення 

фiнансового стану позичальникiв. У 2018 роцi пожвавився приплив коштiв до банкiвської системи, 

зросли гривневi кошти населення та суб'єктiв господарювання: на 14,8% та 6,8% вiдповiдно у порiвняннi 

з 2017 роком. 

На даний момент основним економiчним ризиком залишається вiдсутнiсть прогресу в проведеннi 

структурних реформ, необхiдних для збереження макрофiнансової стабiльностi та подальшої спiвпрацi з 

МВФ на тлi високих обсягiв погашення зовнiшнiх боргiв у наступних роках. 

 

3.  
 

3. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї 

У цiй фiнансовiй звiтностi Банк застосував МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (далi - МСФЗ 9) та 

поправки щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття 

iнформацiї" (далi - МСФЗ 7R), якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати. Банк не використав можливiсть дострокового застосування будь-яких iнших 

стандартiв, роз'яснень або поправок до них, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.  

У 2018 роцi також були вперше застосованi деякi iншi поправки до стандартiв i роз'яснення, якi не 

вплинули на фiнансову звiтнiсть Банку. 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

МСФЗ 9 замiнює МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (далi - МСБО 39) i дiє для 

рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. 

Банк перерахував порiвняльну iнформацiю за 2017 рiк для фiнансових iнструментiв, що належать до 

сфери застосування МСФЗ 9 там, де це було можливо без докладання зайвих зусиль. Там, де перерахунок 

порiвняльної iнформацiї за 2017 рiк не здiйснювався, iнформацiя представлена вiдповiдно до МСБО 39 та 

не є зiставною з iнформацiєю за 2018 рiк. Рiзницi, що виникають у зв'язку з прийняттям МСФЗ 9, були 

визнанi безпосередньо у складi нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2018 року i розкритi в 

Примiтцi 8. 

" Змiна принципiв класифiкацiї та оцiнки 

Згiдно МСФЗ 9 для цiлей класифiкацiї i визначення категорiї оцiнки всi фiнансовi активи, за винятком 

iнструментiв капiталу та похiдних iнструментiв, повиннi оцiнюватися виходячи з бiзнес-моделi, яка 

використовується органiзацiєю для управлiння фiнансовими активами, в поєднаннi з характеристиками 

iнструменту, пов'язаними з передбаченими договором грошовими потоками. 

МСФЗ 9 мiстить три основнi категорiї, за якими класифiкуються фiнансовi активи, а саме:  

  фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю; 

  фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в 



iншому сукупному доходi (далi - FVTOCI); 

  фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у 

прибутку або збитку (далi - FVTPL).  

Цей стандарт скасував iснуючу згiдно з МСБО 39 класифiкацiю фiнансових активiв у категорiї 

утримуваних до погашення, кредитiв i дебiторської заборгованостi та наявних для продажу.  

Порядок облiку фiнансових зобов'язань залишився практично таким же, як i згiдно з МСБО 39, за 

винятком облiку прибуткiв та збиткiв, що виникають у зв'язку з власним кредитним ризиком органiзацiї 

за зобов'язаннями, класифiкованими за рiшенням органiзацiї як оцiнюванi за FVTPL. Такi змiни 

подаються в складi iншого сукупного доходу i згодом не рекласифiкуються в чистий прибуток або 

збиток. 

Принципи, що застосовуються Банком для класифiкацiї фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, 

представлено в Примiтцi 4, дивись "Категорiї оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань" та 

"Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання". Кiлькiсний вплив застосування МСФЗ 9 станом на 01 сiчня 

2018 р представлено в Примiтцi 8. 

" Змiна принципiв оцiнки на предмет знецiнення 

Прийняття МСФЗ 9 докорiнно змiнює порядок облiку збиткiв вiд знецiнення за позиками, в результатi 

чого модель понесених збиткiв, передбачена МСБО 39, замiнюється на модель прогнозних очiкуваних 

кредитних збиткiв (далi - ECL). МСФЗ 9 вимагає, щоб Банк створював резерв пiд ECL щодо всiх позик та 

iнших боргових фiнансових активiв, якi не оцiнюються за FVTPL, а також зобов'язань по наданню позик i 

договорiв фiнансової гарантiї. Такий резерв пiд знецiнення базується на величинi ECL, пов'язаних з 

ймовiрнiстю дефолту протягом наступних 12 мiсяцiв, якщо не вiдбулося значного збiльшення кредитного 

ризику з моменту первiсного визнання. Якщо фiнансовий актив вiдповiдає визначенню придбаного або 

створеного кредитно-знецiненого фiнансового активу (далi - POCI), то резерв пiд знецiнення базується на 

змiнi ECL протягом усього термiну дiї даного активу. 

Бiльш докладно метод знецiнення, застосовуваний Банком, описаний у Примiтцi 4. Кiлькiсний ефект вiд 

застосування МСФЗ 9 станом на 01 сiчня 2018 р поданий у Примiтцi 8. 

МСФЗ 7R 

Для вiдображення вiдмiнностей мiж МСФЗ 9 та МСБО 39 були внесенi поправки в МСФЗ 7 "Фiнансовi 

iнструменти: розкриття iнформацiї", i Банк прийняв цей стандарт разом з МСФЗ 9 починаючи з 01 сiчня 

2018. Змiни стосуються розкриття iнформацiї при переходi, як описано в Примiтцi 8, та докладної 

кiлькiсної та якiсної iнформацiї, що стосується визначення ECL, наприклад, використовуваних 

припущень i вихiдних даних, наведеної в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Аналiз вихiдних даних 

моделi очiкуваних кредитних збиткiв в разi множинних економiчних сценарiїв за географiчними 

регiонами"). 

Звiрка залишкiв оцiночного резерву пiд ECL на початок перiоду iз залишками на кiнець перiоду 

представлена в Примiтках 9, 10, 11 та 20. 

МСФЗ 7R також вимагає розкриття додаткової i бiльш докладної iнформацiї про облiк хеджування. 

 

4.  
 

4. Основнi положення облiкової полiтики 

Основа подання фiнансової звiтностi.  

Дана фiнансова звiтнiсть Банку була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (далi - "МСФЗ"). 

Iноземнi валюти 

Дана 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 2018 року На 31 грудня 2017 року 

Долар США (USD) 27,688264 28,067223 

Євро (EUR) 31,714138 33,495424 

Чистий процентний дохiд 

Процентнi доходи та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, за винятком тих, що класифiкуються 

як утримуванi для торгiвлi, або тi, що оцiнюються або призначенi для облiку за FVTPL, вiдображаються у 

складi "Чистий процентний дохiд" як "Процентнi доходи" та "Процентнi витрати" у прибутку або збитку 

з використанням методу ефективної процентної ставки. Вiдсотки за фiнансовими iнструментами, якi 

оцiнюються за FVTPL, включаються до складу справедливої вартостi за перiод. 

Ефективна процентна ставка (далi - EIR) - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi 

потоки фiнансового iнструменту протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту або, якщо 

доречно, бiльш короткий перiод, до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового 

зобов'язання. Майбутнi грошовi потоки оцiнюються з урахуванням всiх умов договору. 

Розрахунок EIR включає всi комiсiї та збори, що сплаченi або отриманi мiж сторонами контракту, якi є 

додатковими та безпосередньо вiдносяться до конкретної кредитної угоди, трансакцiйних витрат та всiх 

iнших премiй або дисконтiв. Для фiнансових активiв, якi оцiнюються за FVTPL операцiйнi витрати 

визнаються у прибутку або збитку при первiсному визнаннi. 

Процентнi доходи/процентнi витрати розраховуються шляхом застосування EIR до валової балансової 

вартостi кредитно не знецiнених фiнансових активiв (тобто за амортизованою вартiстю фiнансового 

активу до коригування на будь-якi очiкуванi кредитнi збитки), або до амортизованої вартостi фiнансових 

зобов'язань. Для кредитно-знецiнених фiнансових активiв процентний дохiд розраховується шляхом 

застосування EIR до чистої амортизованої вартостi кредитно-знецiнених фiнансових активiв (тобто 

загальної балансової вартостi, за вирахуванням резерву на очiкуванi кредитнi збитки (далi - ECL)). Для 

фiнансових активiв, отриманих або придбаних кредитно-знецiненими (POCI), EIR вiдображає ECL при 

визначеннi майбутнiх грошових потокiв, якi, як очiкується, будуть отриманi вiд фiнансового активу. 

Чистий комiсiйний дохiд 

Комiсiйнi доходи та витрати включають комiсiї, крiм тих, якi є невiд'ємною частиною EIR (дивись вище). 

Комiсiї, включенi в цю частини звiту Банку про прибутки i збитки, включають серед iншого, комiсiї за 

обслуговування позики, невикористанi комiсiї, пов'язанi з зобов'язаннями щодо надання кредитiв, коли 

малоймовiрно, що таке зобов'язання призведе до конкретного кредитування. 

Комiсiйнi витрати щодо послуг, враховуються в мiру отримання послуг. 

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 оцiнки. 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 мають 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. 

Фiнансовi iнструменти - початкове визнання 



Дата визнання 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, крiм кредитiв клiєнтам та коштiв клiєнтiв, спочатку 

визнаються на дату укладення угоди, тобто дату, на яку Банк стає стороною за договором, який визначає 

умови вiдповiдного iнструменту. Сюди вiдносяться угоди на стандартних умовах: покупка або продаж 

фiнансових активiв, умови яких вимагають поставки активiв протягом промiжку часу, який зазвичай 

встановлюється нормативними актами або традицiйно застосовується на ринку. Кредити клiєнтам 

визнаються в момент, коли кошти переводяться на рахунки клiєнтiв. Банк визнає кошти клiєнтiв, коли 

данi кошти переводяться на рахунок Банку. 

Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв 

Класифiкацiя фiнансових iнструментiв при первiсному визнаннi залежить вiд договiрних умов i 

бiзнес-моделi, яка використовується для управлiння iнструментами, дивись "Оцiнка бiзнес-моделi" та 

"Тест характеристик передбачених договором грошових потокiв (тест SPPI)". Фiнансовi iнструменти 

первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, включаючи або виключаючи витрати на операцiю, крiм 

випадкiв, коли фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання оцiнюються за FVTPL. Торгова дебiторська 

заборгованiсть оцiнюється за цiною угоди. Якщо справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв пiсля 

первiсного визнання вiдрiзняється вiд цiни угоди, Банк враховує прибуток або збиток першого дня, як 

описано нижче. 

Прибуток або збиток "першого дня" 

Якщо цiна угоди вiдрiзняється вiд справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному 

визнаннi та справедлива вартiсть ?рунтується на моделi оцiнки, при якiй використовуються тiльки 

спостережуванi ринковi данi, Банк визнає рiзницю мiж цiною угоди та справедливою вартiстю у складi 

"Чистого доходу вiд торгових операцiй". У тих випадках, коли справедлива вартiсть ?рунтується на 

моделi оцiнки, при якiй деякi данi є неспостережуваними, рiзниця мiж цiною угоди i справедливою 

вартiстю переноситься на майбутнi перiоди i визнається в прибутку чи збитку, тiльки тодi коли такi данi 

стають спостережуваними або коли вiдбувається припинення визнання iнструменту. 

Категорiї оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Починаючи з 01 сiчня 2018 року Банк класифiкує всi свої фiнансовi активи на пiдставi бiзнес-моделi, яка 

використовується для управлiння активами, та договiрних умов активiв як оцiнюванi за: 

  амортизованою вартiстю, дивись "Кошти в банках, кредити клiєнтам, фiнансовi iнвестицiї, якi 

оцiнюються за амортизованою вартiстю"; 

  справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (FVTOCI), дивись "Борговi iнструменти, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (полiтика, застосовувана з 01 сiчня 

2018 року)" та "Iнструменти капiталу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд (полiтика, застосовувана з 01 сiчня 2018 року)"; та 

  справедливою вартiстю через прибуток або збиток (FVTPL). 

Банк класифiкує i оцiнює похiднi iнструменти та iнструменти, призначенi для торгiвлi, за FVTPL, дивись 

"Похiднi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток" та 

"Фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi". Банк може на власний розсуд 

класифiкувати фiнансовi iнструменти як оцiнюванi за FVTPL, якщо така класифiкацiя дозволить усунути 

або значно зменшити непослiдовнiсть пiдходiв до оцiнки та визнання, дивись "Фiнансовi активи та 

фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток". 

До 01 сiчня 2018 року Банк класифiкував фiнансовi активи за наступними категорiями:  

  позики та дебiторська заборгованiсть (оцiнювалися за амортизованою вартiстю), дивись "Кошти в 

банках, кредити клiєнтам, фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю";  

  активи, якi утримуються з метою продажу (оцiнювалися за справедливою вартiстю через 

прибутки або збитки), дивись "Цiннi папери в портфелi банку на продаж (полiтика, застосовувана до 01 

сiчня 2018 року)" та "Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток (полiтика, застосовувана до 01 сiчня 2018 року); 

  активи, утримуванi до погашення (оцiнювалися за амортизованою вартiстю), дивись "Кошти в 

банках, кредити клiєнтам, фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю". 

Фiнансовi зобов'язання, крiм зобов'язань з надання позик та фiнансових гарантiй, оцiнюються за 

амортизованою вартiстю або за FVTOCI, якщо вони призначенi для торгiвлi та є похiдними 

iнструментами, або за рiшенням органiзацiї класифiкуються як оцiнюванi за справедливою вартiстю, 

дивись "Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток". 



Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання 

Кошти в банках, кредити клiєнтам, фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю 

До 01 сiчня 2018 року до статей Кошти в банках та Кредити клiєнтам вiдносились непохiднi фiнансовi 

активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку, крiм: 

  тих, якi Банк мав намiр продати негайно або в найближчому майбутньому; 

  тих, якi Банк при первiсному визнаннi за власним розсудом класифiкував як оцiнюванi за FVTPL 

або утримуванi з метою продажу; 

  тих, щодо яких Банк мiг отримати суму, значно меншу, нiж сума його початкових iнвестицiй, з 

причин, iнших, нiж погiршення кредитної якостi активу. Такi активи класифiкувалися як наявнi для 

продажу. 

Починаючи з 01 сiчня 2018 року Банк оцiнює кошти банкiв, кредити та позики клiєнтам та iншi фiнансовi 

iнвестицiї за амортизованою вартiстю, тiльки якщо виконуються обидвi наступнi умови: 

  фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових 

активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв; 

  договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання в зазначенi дати грошових потокiв, 

якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на непогашену частину основної 

суми боргу. 

Бiльш докладно данi умови розглядаються нижче. 

" Оцiнка бiзнес-моделi 

Банк визначає бiзнес-модель на рiвнi, який найкраще вiдображає, яким чином здiйснюється управлiння 

об'єднаними в групи фiнансовими активами для досягнення певної мети бiзнесу. 

Бiзнес-модель Банку оцiнюється не на рiвнi окремих iнструментiв, а на бiльш високому рiвнi агрегування 

портфелiв та заснована на спостережуваних факторах, таких як: 

  яким чином оцiнюється результативнiсть бiзнес-моделi та прибутковiсть фiнансових активiв, якi 

утримуються в рамках цiєї бiзнес-моделi, та яким чином ця iнформацiя повiдомляється ключовому 

управлiнському персоналу органiзацiї; 

  ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (та на прибутковiсть фiнансових 

активiв, утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi) та, зокрема, спосiб управлiння даними ризиками; та 

  очiкувана частота, обсяг i термiни продажiв також є важливими аспектами при оцiнцi 

бiзнес-моделi Банку. 

Оцiнка бiзнес-моделi заснована на сценарiях, виникнення яких об?рунтовано очiкується, без урахування 

"найгiршого" або "стресового" сценарiїв. Якщо грошовi потоки пiсля первiсного визнання реалiзованi 

способом, вiдмiнним вiд очiкувань Банку, Банк не змiнює класифiкацiю залишившихся фiнансових 

активiв, утримуваних в рамках даної бiзнес-моделi, але в подальшому приймає таку iнформацiю до уваги 

при оцiнцi недавно створених або недавно придбаних фiнансових активiв. 

" Тест характеристик передбачених договором грошових потокiв (тест SPPI) 

В рамках другого етапу процесу класифiкацiї Банк оцiнює договiрнi умови фiнансового активу, щоб 

визначити, чи є передбаченi договором грошовi потоки по активу виключно платежами в рахунок 

основної суми боргу та вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу (далi - тест SPPI). 

Для цiлей даного тесту "основна сума боргу" являє собою справедливу вартiсть фiнансового активу при 

первiсному визнаннi, та вона може змiнюватися протягом строку дiї даного фiнансового активу 

(наприклад, якщо мають мiсце виплати в рахунок погашення основної суми боргу або амортизацiя 

премiї/дисконту). 

Найбiльш значними елементами вiдсоткiв в рамках кредитного договору зазвичай є вiдшкодування за 

часову вартiсть грошей та вiдшкодування за кредитний ризик. Для проведення тесту SPPI Банк 

застосовує судження та аналiзує доречнi фактори, наприклад, в якiй валютi виражений фiнансовий актив, 

та перiод, на який встановлена процентна ставка. 

В той же час договiрнi умови, якi здiйснюють бiльш нiж занадто малий вплив на схильнiсть до ризикiв 

або волатильнiсть передбачених договором грошових потокiв, не пов'язаних з базовим кредитним 

договором, не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потокiв, якi є виключно 

платежами в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу. У 

таких випадках фiнансовий актив необхiдно оцiнювати за FVTPL. 

Похiднi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Похiдний iнструмент - це фiнансовий iнструмент або iнший договiр, який володiє всiма трьома 

наступними характеристиками: 



  його вартiсть змiнюється в результатi змiни певної вiдсоткової ставки, цiни фiнансового 

iнструменту, цiни товару, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, кредитного рейтингу або кредитного 

iндексу або iншої змiнної (так званої "базової"), за умови, що зазначена змiнна - якщо це нефiнансова 

змiнна - не є специфiчною для будь-якої зi сторiн за договором; 

  для його придбання не потрiбно початкових чистих iнвестицiй або потрiбна мiнiмальна початкова 

чиста iнвестицiя в порiвняннi з iншими видами договорiв, якi, за очiкуванням, мають подiбну реакцiю на 

змiни ринкових факторiв; 

  розрахунки по ньому будуть здiйсненi на деяку дату в майбутньому. 

До похiдних iнструментiв вiдносяться процентнi свопи, ф'ючерснi договори, свопи кредитного дефолту, 

валютнi свопи, форварднi валютнi договори та опцiони на вiдсотковi ставки, iноземнi валюти та 

iнструменти капiталу. Похiднi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю та вiдображаються 

як активи, якщо їх справедлива вартiсть позитивна, або як зобов'язання, якщо їх справедлива вартiсть 

негативна. Повнiстю забезпеченi похiднi iнструменти, погашення яких регулярно здiйснюється на 

нетто-основi грошовими коштами, визнаються тiльки в обсязi залишкiв, непогашених до початку 

наступного робочого дня. Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв включаються до складу 

"Чистого доходу вiд торгових операцiй", за винятком випадкiв, коли застосовується облiк хеджування.  

Протягом 2018 та 2017 рокiв Банк не здiйснював операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами. 

Фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi 

Банк класифiкує фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання як призначенi для торгiвлi, якщо вони були 

придбанi або випущенi, головним чином, з метою отримання короткострокового прибутку за допомогою 

торгової дiяльностi або є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi управляються як єдина група, 

та недавня практика свiдчить про те, що операцiї з ними вiдбувалися з метою отримання 

короткострокового прибутку. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, 

оцiнюються за справедливою вартiстю i вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан. Змiни справедливої 

вартостi визнаються у складi "Чистого доходу вiд торгових операцiй". Процентнi та дивiденднi доходи 

або витрати визнаються в якостi "Чистого доходу вiд торгових операцiй" в момент, передбачений 

умовами договору, або коли право на їх отримання встановлено. 

Дана класифiкацiя включає борговi цiннi папери, iнструменти капiталу, короткi позицiї та кредити 

клiєнтам, якi були придбанi, головним чином, з метою продажу або зворотної покупки в найближчому 

майбутньому. 

Протягом 2018 та 2017 рокiв Банк не класифiкував фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання як 

призначенi для торгiвлi. 

Борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (полiтика, 

застосовувана з 01 сiчня 2018 року) 

Згiдно МСФЗ 9 Банк застосовує нову категорiю i оцiнює борговi iнструменти за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд (FVTOCI), якщо виконуються обидвi наступнi умови: 

  iнструмент утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання 

передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв; 

  договiрнi умови фiнансового активу обумовлюють отримання грошових потокiв, якi є виключно 

платежами в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу 

(тобто дотримуються критерiї тесту SPPI). 

До таких iнструментiв в основному вiдносяться активи, якi вiдповiдно до МСБО 39 ранiше 

класифiкувалися як фiнансовi iнвестицiї, утримуванi з метою продажу. 

Борговi iнструменти, якi оцiнюються за FVTOCI, в послiдуючому оцiнюються за справедливою вартiстю, 

а прибуток або збиток, що виникають в результатi змiни справедливої вартостi, визнаються в складi 

iншого сукупного доходу. Процентний дохiд та прибуток або збитки вiд змiни валютних курсiв 

визнаються в прибутку чи збитку таким же чином, як i у випадку фiнансових активiв, якi оцiнюються за 

амортизованою вартiстю. Спосiб розрахунку ECL за борговими iнструментами, якi оцiнюються за 

FVTOCI, дивись в "Борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд". Якщо Банк володiє бiльше нiж однiєї iнвестицiєю в один i той же цiнний папiр, 

вважається, що їх вибуття буде здiйснюватися за принципом "першим надiйшов - першим проданий". 

При припиненнi визнання накопиченi прибуток або збиток, ранiше визнанi в складi iншого сукупного 

доходу, рекласифiкуються зi складу iншого сукупного доходу в прибуток або збиток. 

Iнструменти капiталу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (полiтика, 

застосовувана з 01 сiчня 2018 року) 



Iнодi Банк при первiсному визнаннi деяких iнвестицiй в iнструменти капiталу приймає рiшення, без 

права його подальшої скасування, класифiкувати їх як iнструменти капiталу, якi оцiнюються за FVTOCI, 

якщо вони вiдповiдають визначенню iнструмента капiталу згiдно з МСФЗ 32 "Фiнансовi iнструменти: 

подання" та не призначенi для торгiвлi. Рiшення про таку класифiкацiю приймається по кожному 

iнструменту окремо. 

Прибутки та збитки за такими iнструментам капiталу нiколи не рекласифiкуються в прибуток або збиток. 

Дивiденди визнаються в прибутку або збитку в якостi iншого операцiйного доходу, коли право на 

отримання дивiдендiв встановлено, крiм випадкiв, коли Банк отримує вигоду вiд таких надходжень в 

якостi вiдшкодування частини первiсної вартостi такого iнструменту. У такому випадку прибуток 

визнається в складi iншого сукупного доходу. Iнструменти капiталу, якi оцiнюються за FVTOCI, не 

пiдлягають оцiнцi на предмет знецiнення. 

Випущенi борговi iнструменти та iншi позиковi кошти 

Пiсля первiсного визнання випущенi борговi iнструменти та iншi позиковi кошти в послiдуючому 

оцiнюються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням всiх 

дисконтiв або премiй вiд випуску коштiв та витрат по угодi, якi є невiд'ємною частиною EIR. Складовий 

фiнансовий iнструмент, який мiстить як борговий, так i дольовий компонент, роздiляється на дату 

випуску. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток 

До даної категорiї оцiнки вiдносяться фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi не призначенi для 

торгiвлi та якi при первiсному визнаннi були класифiкованi таким чином на розсуд керiвництва або в 

обов'язковому порядку повиннi оцiнюватися за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9. При 

первiсному визнаннi керiвництво може по власний розсуд класифiкувати iнструмент як оцiнюваний за 

FVTPL, тiльки якщо виконується один з наступних критерiїв. Рiшення про таку класифiкацiї приймається 

по кожному iнструменту окремо: 

  це усуває або значно зменшує непослiдовнiсть пiдходiв, яка iнакше виникла б внаслiдок 

використання рiзних баз оцiнки активiв або зобов'язань або визнання пов'язаних з ними прибуткiв та 

збиткiв; 

або 

  зобов'язання (а до 01 сiчня 2018 року i активи згiдно з МСБО 39) є частиною групи фiнансових 

зобов'язань (або фiнансових активiв, або i того i iншого згiдно з МСБО 39), управлiння якою та оцiнка 

результатiв здiйснюються на основi справедливої вартостi вiдповiдно до документально оформленої 

стратегiї управлiння ризиками або iнвестицiйною стратегiєю; 

або 

  зобов'язання (а до 01 сiчня 2018 року i активи згiдно з МСБО 39) мiстять один або бiльше 

вбудованих похiдних iнструментiв, за винятком випадкiв, коли вони не викликають значної змiни 

грошових потокiв в порiвняннi з тими, якi в iншому випадку були б потрiбнi за договором, або очевидно, 

на основi мiнiмального аналiзу або без нього, при первiсному розглядi аналогiчного iнструменту, що 

вiддiлення вбудованого (их) похiдного (их) iнструменту (iв) заборонено. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за FVTPL, враховуються в звiтi про 

фiнансовий стан за справедливою вартiстю. Змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi 

прибутку або збитку, за винятком змiн справедливої вартостi фiнансових зобов'язань, класифiкованих на 

розсуд Банку як оцiнюванi за FVTPL, якi обумовленi змiною власного кредитного ризику Банку. Такi 

змiни справедливої вартостi визнаються в якостi "Резерву власного кредитного ризику" в складi iншого 

сукупного доходу та не пiдлягають рекласифiкацiї в прибуток або збиток. Вiдсотки, сплаченi або 

отриманi по iнструментах, класифiкованих на розсуд Банку як оцiнюванi за FVTPL облiковуються як 

процентнi витрати або процентнi доходи вiдповiдно з використанням EIR з урахуванням всiх 

дисконтiв/премiй та вiдповiдних витрат на операцiю, якi є невiд'ємною частиною iнструменту. Вiдсотки, 

отриманi за активами, якi в обов'язковому порядку оцiнюються за FVTPL, враховуються з використанням 

передбаченої договором процентної ставки, дивись "Чистий процентний дохiд". Дивiденди, отриманi вiд 

iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi оцiнюються за FVTPL, вiдображаються у звiтi про прибутки та 

збитки як iншi операцiйнi доходи, коли право на їх отримання встановлено. 

Протягом 2018 року Банк не мав фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Фiнансовi гарантiї та невикористана частина зобов'язання надати позику 



Банк випускає фiнансовi гарантiї та зобов'язання з надання позик. 

Фiнансовi гарантiї спочатку визнаються у фiнансовiй звiтностi (за статтею "Забезпечення зобов'язання") 

за справедливою вартiстю, в сумi отриманої винагороди. Пiсля первiсного визнання Банк оцiнює своє 

зобов'язання по кожнiй гарантiї за найбiльшою iз величин: первiсно визнаної суми за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї, визнаної у звiтi про прибутки i збитки, i - вiдповiдно до МСБО 39 - найкращої 

оцiнки витрат, необхiдних для врегулювання фiнансового зобов'язання, якi виникають в результатi 

гарантiї, або - згiдно з МСФЗ 9 - оцiночного резерву пiд ECL, як описано в Примiтцi 20. 

Отриманi винагороди визнаються в прибутку чи збитку в якостi "Чистих комiсiйних доходiв" на лiнiйнiй 

основi протягом термiну дiї гарантiї. 

Невикористанi зобов'язання з надання позик є договiрними зобов'язаннями, за умовами яких протягом 

термiну дiї зобов'язання Банк зобов'язаний надати клiєнту позику на обумовлених заздалегiдь умовах. Як 

i у випадку з договорами фiнансової гарантiї, вiдповiдно до МСБО 39 по таким iнструментам 

створювалося оцiночне зобов'язання, якщо вони були обтяжливими, однак починаючи з 01 сiчня 2018 

року стосовно таких зобов'язань застосовуються вимоги до оцiнки ECL. 

Договiрна номiнальна вартiсть фiнансових гарантiй та невикористаних зобов'язань з надання позик, якщо 

їх умови передбачають надання позики на ринкових умовах, не вiдображається в звiтi про фiнансовий 

стан. Iнформацiя про номiнальну вартiсть таких iнструментiв, а також вiдповiдних ECL розкрита в 

Примiтцi 20. 

Банк iнодi випускає зобов'язання з надання позик за процентними ставками, нижчими вiд ринкових. Такi 

зобов'язання в послiдуючому оцiнюються за найбiльшою iз величин: з суми оцiночного резерву пiд ECL 

(дивись "Огляд принципiв оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв" нижче та Примiтку 34 (дивись 

"Кредитний ризик: Оцiнка знецiнення (полiтика, застосовувана з 01 сiчня 2018 року") або первiсно 

визнаної суми за вирахуванням, коли це доречно, накопиченої суми доходу. 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж (полiтика, застосовувана до 01 сiчня 2018 року) 

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. 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (полiтика, 

застосовувана до 01 сiчня 2018 року) 

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 року 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. 

Рекласифiкацiя фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Починаючи з 01 сiчня 2018 року Банк не здiйснює рекласифiкацiю фiнансових активiв пiсля їх 

первiсного визнання, крiм виняткових випадкiв, коли Банк здiйснює придбання, вибуття або припиняє 

дiяльнiсть напрямку бiзнесу. Фiнансовi зобов'язання нiколи не рекласифiкуються. У 2018 роцi Банк не 



здiйснював рекласифiкацiю фiнансових активiв. 

Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

Припинення визнання у зв'язку з iстотною модифiкацiєю умов iнструменту 

Банк припиняє визнання фiнансового активу, наприклад, кредиту, наданого клiєнту, якщо умови 

договору переглядаються таким чином, що по сутi вiн стає новим кредитом, а рiзниця визнається в якостi 

прибутку або збитку вiд припинення визнання до того, як визнано збиток вiд знецiнення. При первiсному 

визнаннi кредити вiдносяться до Стадiї 1 для цiлей оцiнки ECL, крiм випадкiв, коли створений кредит 

вважається POCI активом. 

При оцiнцi того, чи слiд припиняти визнання кредиту клiєнту, Банк, крiм iншого, розглядає наступнi 

фактори: 

  змiна валюти кредиту; 

  додавання компонента капiталу; 

  змiна контрагента; 

  чи призводить модифiкацiя до того, що iнструмент бiльше не вiдповiдає критерiям тесту SPPI. 

Якщо модифiкацiя не призводить до значної змiни грошових потокiв, модифiкацiя не призводить до 

припинення визнання. На основi змiни грошових потокiв, дисконтованих за первiсною EIR, Банк визнає 

прибуток або збиток вiд модифiкацiї до того, як визнано збиток вiд знецiнення. 

Припинення визнання, не пов'язане з iстотною модифiкацiєю 

" Фiнансовi активи 

Банк припиняє визнання фiнансового активу (або, де це доречно, частини фiнансового активу або 

частини групи аналогiчних фiнансових активiв), коли закiнчився термiн дiї передбачених договором прав 

на отримання грошових потокiв вiд цього фiнансового активу. Банк також припиняє визнання 

фiнансового активу, якщо вiн передав цей фiнансовий актив i дана передача вiдповiдає вимогам для 

припинення визнання. 

Банк передав фiнансовий актив в тому i тiльки в тому випадку, якщо вiн: 

  передав передбаченi договором права на одержання грошових потокiв вiд цього фiнансового 

активу; 

або 

  зберiг передбаченi договором права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу, але 

взяв на себе обов'язок виплачувати цi грошовi потоки без iстотних затримок третiй сторонi в рамках 

"транзитної" угоди. 

Транзитнi угоди являють собою угоди, в рамках яких Банк зберiгає передбаченi договором права на 

одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу ("первiсний актив"), але приймає на себе 

передбачений договором обов'язок виплачувати цi грошовi потоки однiй або декiльком iншим 

органiзацiям ("кiнцевi одержувачi"), i при цьому виконуються всi три наступнi умови: 

  Банк не зобов'язаний виплачувати кiнцевим одержувачам будь-якi суми, якщо вiн не отримає 

еквiвалентних сум за первiсним активом, за винятком короткострокового розмiщення коштiв з правом 

повного вiдшкодування розмiщеної суми плюс нарахованi вiдсотки за ринковими ставками; 

  Банк не може продавати або передавати первiсний актив в заставу, крiм як кiнцевим одержувачам 

як забезпечення; 

  Банк зобов'язаний перераховувати всi грошовi потоки, що збираються ним в iнтересах кiнцевих 

одержувачiв, без iстотних затримок. Крiм того, Банк не має права реiнвестувати такi грошовi потоки, за 

винятком iнвестицiй в грошовi кошти або еквiваленти грошових коштiв, в тому числi вiдсотки, заробленi 

вiд такої iнвестицiї, в межах перiоду з дати збору грошових потокiв до дати необхiдного їх 

перерахування кiнцевим одержувачам. 

Передача фiнансових активiв вiдповiдає вимогам для припинення визнання, якщо: 

  Банк передав практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з активом; 

або 

  Банк не передав i не зберiг практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з активом, але передав 

контроль над цим активом. 

Банк вважає, що вiн передав контроль над активом в тому i тiльки в тому випадку, якщо приймаюча 

сторона має практичну можливiсть продати переданий їй актив цiлком незалежнiй третiй сторонi та може 

використати цю можливiсть в односторонньому порядку без необхiдностi накладання додаткових 

обмежень на таку передачу. 

Якщо Банк не передав та не зберiг практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з активом, але зберiг 



контроль над переданим активом, то Банк продовжує визнання даного фiнансового активу в обсязi своєї 

подальшої участi. В даному випадку Банк також визнає пов'язане з активом зобов'язання. Переданий 

актив i пов'язане з ним зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає тi права та обов'язки, якi Банк 

зберiг. 

Подальша участь, яке приймає форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за найменшою з 

наступних двох величин: первiсної балансової вартостi активу або максимальної суми вiдшкодування, 

яку Банк може бути зобов'язаний виплатити. 

Якщо подальша участь приймає форму випущеного або придбаного опцiону (або i того та iншого) щодо 

переданого активу, то обсяг подальшої участi оцiнюється в тiй сумi, яку Банк може бути зобов'язаний 

виплатити в разi зворотної купiвлi. У разi випущеного пут-опцiону щодо активу, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю, обсяг подальшої участi органiзацiї обмежується меншою з наступних двох 

величин: справедливої вартостi переданого активу i цiни виконання даного опцiону. 

" Фiнансовi зобов'язання 

Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання, коли передбачений договором обов'язок виконаний, 

анульований або припинений пiсля закiнчення термiну. Коли iснуюче фiнансове зобов'язання 

замiнюється на iнше з тим же кредитором, але з iстотно вiдмiнними умовами, або якщо умови наявного 

зобов'язання iстотно модифiкуються, то така замiна або модифiкацiя враховуються як припинення 

визнання первiсного зобов'язання та визнання нового зобов'язання. Рiзниця мiж балансовою вартiстю 

первiсного фiнансового зобов'язання та сумою виплаченого вiдшкодування визнається у складi прибутку 

або збитку. 

Знецiнення фiнансових активiв (полiтика, застосовувана з 01 сiчня 2018 року) 

Огляд принципiв оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв 

Як зазначалося в Примiтцi 3, дивись "МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", застосування МСФЗ 9 докорiнно 

змiнює порядок облiку Банком збиткiв вiд знецiнення за позиками, впроваджуючи модель прогнозних 

ECL замiсть моделi понесених збиткiв, передбаченої МСБО 39. Починаючи з 01 сiчня 2018 року Банк 

визнає резерв пiд ECL за всiма кредитами та iншими борговими фiнансовими iнструментами, якi не 

оцiнюються за FVTPL, а також зобов'язаннями з надання позик та договорами фiнансової гарантiї, якi в 

даному роздiлi всi разом iменуються "фiнансовими iнструментами". Згiдно МСФЗ 9 у вiдношеннi 

iнструментiв капiталу вимоги, що стосуються знецiнення, не застосовуються. 

Резерв пiд ECL оцiнюється в сумi кредитних збиткiв, якi, як очiкується, виникнуть протягом термiну дiї 

активу (очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн), якщо кредитний ризик по даному фiнансовому активу 

значно збiльшився з моменту первiсного визнання, в iншому випадку резерв пiд збитки буде оцiнюватися 

в сумi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитних збитках, як зазначено в Примiтцi 4, дивись 

"Розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв". Полiтика Банку, що стосується визначення того, чи мало 

мiсце значне збiльшення кредитного ризику, описана в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Значне 

збiльшення кредитного ризику"). 

12-мiсячнi ECL - це частина ECL за весь термiн, що представляє собою ECL, якi виникають внаслiдок 

дефолтiв за фiнансовим iнструментом, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

ECL за весь термiн та 12-мiсячнi ECL розраховуються або на iндивiдуальнiй основi, або на груповiй 

основi, в залежностi вiд характеру базового портфеля фiнансових iнструментiв. Полiтика Банку, що 

стосується об'єднання фiнансових активiв в групи для цiлей оцiнки на груповiй основi, описана в 

Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на 

груповiй основi"). 

Банк встановив полiтику здiйснення оцiнки на кiнець кожного звiтного перiоду щодо того, чи мало мiсце 

значне збiльшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом з моменту первiсного визнання, 

шляхом урахування змiни ризику настання дефолту протягом строку дiї фiнансового iнструменту. Бiльш 

детально дана полiтика описана в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Значне збiльшення кредитного 

ризику"). 

На пiдставi описаного вище процесу Банк групує наданi ним кредити в такий спосiб: 

  Стадiя 1: При первiсному визнаннi кредиту Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що 

дорiвнює 12-мiсячним ECL. До Стадiї 1 також вiдносяться кредити та iншi кредитнi лiнiї, кредитний 

ризик за якими зменшився до такого ступеня, що вони були переведенi iз Стадiї 2. 

  Стадiя 2: Якщо кредитний ризик по кредиту значно збiльшився з моменту первiсного 

визнання, Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що дорiвнює ECL за весь термiн. До Стадiї 2 також 

вiдносяться кредити та iншi кредитнi лiнiї, кредитний ризик за якими зменшився до такого ступеня, що 



вони були переведенi iз Стадiї 3. 

  Стадiя 3: Кредити, якi є кредитно-знецiненими (як описано в Примiтцi 34 (дивись 

"Кредитний ризик: Визначення дефолту та покращення"). Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що 

дорiвнює ECL за весь термiн. 

  POCI:  Придбанi або створенi кредитно-знецiненi (POCI) фiнансовi активи - це активи, за 

якими було кредитне знецiнення на момент первiсного визнання. При первiсному визнаннi POCI 

фiнансовi активи облiковуються за справедливою вартiстю, та в подальшому процентний дохiд по ним 

визнається на основi EIR, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. Резерв пiд ECL визнається або 

припиняє визнаватися тiльки в тому обсязi, в якому вiдбулася змiна суми очiкуваних кредитних збиткiв. 

Якщо Банк не має об?рунтованих очiкувань щодо вiдшкодування фiнансового активу в повному обсязi 

або його частини, то необхiдно зменшити валову балансову вартiсть цього фiнансового активу. Таке 

зменшення розглядається як (часткове) припинення визнання фiнансового активу. 

Розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв 

Банк розраховує ECL на основi чотирьох сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi, для оцiнки 

очiкуваних недоотримань грошових коштiв, якi дисконтуються з використанням EIR або її приблизного 

значення. Недоотримання грошових коштiв - це рiзниця мiж грошовими потоками, що належать 

органiзацiї вiдповiдно до договору, та грошовими потоками, якi органiзацiя очiкує отримати. 

Механiка розрахунку ECL описана нижче, а основними елементами є такi: 

  Iмовiрнiсть дефолту (PD) Iмовiрнiсть дефолту (далi - PD) представляє собою розрахункову 

оцiнку ймовiрностi дефолту протягом заданого часового промiжку. Дефолт може вiдбутися тiльки в 

певний момент часу протягом перiоду, який аналiзується, якщо визнання активу не було припинено та 

вiн як i ранiше є частиною портфеля. Поняття PD бiльш детально розглядається в Примiтцi 34 (дивись 

"Кредитний ризик: Система присвоєння внутрiшнього рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi 

дефолту (PD)"). 

  Експозицiя пiд ризиком дефолту (EAD) Експозицiя пiд ризиком дефолту (далi - EAD) 

представляє собою розрахункову оцiнку величини, схильною до дефолту на будь-яку дату в 

майбутньому, з урахуванням очiкуваних змiн цiєї величини пiсля звiтної дати, включаючи виплати 

основної суми боргу та вiдсоткiв, якi передбаченi договором або iншим чином, погашення виданих позик 

та вiдсотки, нарахованi в результатi прострочення платежiв. Поняття EAD бiльш детально розглядається 

в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Величина, схильна до ризику дефолту (EAD)"). 

  Рiвень втрат при дефолтi (LGD) Рiвень втрат при дефолтi (LGD) представляють собою 

розрахункову оцiнку збиткiв, що виникають у разi настання дефолту в певний момент часу. LGD 

розраховуються як рiзниця мiж передбаченими договором грошовими потоками i тими грошовими 

потоками, якi кредитор очiкує отримати, в тому числi в результатi реалiзацiї забезпечення. Даний 

показник зазвичай виражається у вiдсотках по вiдношенню до EAD. Поняття LGD бiльш детально 

розглядається в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Рiвень втрат при дефолтi (LGD)"). 

При оцiнцi ECL Банк розглядає чотири сценарiї: базовий, оптимiстичний, помiрно песимiстичний 

(песимiстичний 1) та вкрай песимiстичний (песимiстичний 2). Для кожного з них встановлюються свої 

показники PD, EAD та LGD, як зазначено в Примiтцi 4, дивись "Кредитнi карти та iншi поновлюванi 

механiзми кредитування". У випадку доцiльностi, оцiнка множинних сценарiїв також враховує спосiб, за 

допомогою якого очiкується вiдшкодування кредитiв, щодо яких стався дефолт, в тому числi ймовiрнiсть 

того, що вiдбудеться полiпшення кредитної якостi, а також вартiсть забезпечення та суму, яка може бути 

отримана в результатi продажу активу. 

За винятком кредитних карт та iнших поновлюваних механiзмiв кредитування, порядок облiку яких 

наведено окремо в Примiтцi 4, дивись "Кредитнi карти та iншi поновлюванi механiзми кредитування", 

максимальний перiод, для якого розраховуються очiкуванi кредитнi збитки, - це передбачений договором 

термiн дiї фiнансового iнструменту, якщо Банк не має юридичного права вiдкликати цей iнструмент 

ранiше. 

Збитки вiд знецiнення та їх вiдшкодування враховуються та iнформацiя про них подається окремо вiд 

прибутку або збиткiв вiд модифiкацiї, якi вiдображаються як коригування валової балансової вартостi 

фiнансових активiв. 

Оцiночне зобов'язання пiд ECL в разi зобов'язань з надання позик оцiнюється, як описано в Примiтцi 20. 

Оцiнка ECL (включаючи ECL по невикористанiй частинi зобов'язання надати позику) поновлюваних 

механiзмiв кредитування, таких як кредитнi карти, описується в Примiтцi 4, дивись "Кредитнi карти та 

iншi поновлюванi механiзми кредитування". 



Принципи оцiнки ECL описанi нижче: 

Стадiя 1: 12-мiсячнi ECL розраховуються як частина ECL за весь термiн, яка представляє ECL, що 

виникають внаслiдок дефолтiв за фiнансовим iнструментом, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної 

дати. Банк розраховує 12-мiсячнi ECL виходячи з очiкувань щодо настання дефолту протягом 12 мiсяцiв 

пiсля звiтної дати. Даний показник ймовiрностi дефолту протягом 12 мiсяцiв застосовується по 

вiдношенню до EAD та множиться на очiкуваний показник LGD, а потiм дисконтується з використанням 

приблизного значення початкової EIR. Такi розрахунки проводяться для кожного з чотирьох сценарiїв, 

зазначених вище. 

Стадiя 2: Якщо кредитний ризик за позикою значно збiльшився з моменту первiсного визнання, 

Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що дорiвнює ECL за весь термiн. Принципи розрахунку 

аналогiчнi тим, якi вказанi вище, включаючи можливiсть використання множинних сценарiїв, за 

винятком того, що PD та LGD розраховуються протягом усього термiну дiї iнструмента. Очiкуванi суми 

недоотримання коштiв дисконтуються з використанням приблизного значення первiсної EIR. 

Стадiя 3: Вiдносно позик, якi є кредитно-знецiненими (як зазначено в Примiтцi 34 (дивись 

"Кредитний ризик: Визначення дефолту та покращення")), Банк визнає резерв пiд знецiнення в сумi, що 

дорiвнює ECL за весь термiн. Метод розрахунку аналогiчний методу, що використовується для активiв 

Стадiї 2, а PD встановлюється на рiвнi 100. 

POCI Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи - це активи, за якими було кредитне 

знецiнення на момент первiсного визнання. У разi таких активiв Банк визнає в якостi оцiночного резерву 

пiд збитки тiльки накопиченi з моменту первiсного визнання змiни ECL за весь термiн на основi 

чотирьох сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi, дисконтованi з використанням EIR, 

скоригованої з урахуванням кредитного ризику. 

Зобов'язання з надання позики  При оцiнцi ECL за весь термiн у вiдношеннi до невикористаної 

частини зобов'язання з надання позик Банк враховує частину зобов'язання, яка, як очiкується, буде 

використана протягом очiкуваного термiну дiї. Згодом ECL розраховуються в сумi теперiшньої вартостi 

очiкуваних недоотримань грошових коштiв в разi виконання зобов'язання з надання позик на пiдставi 

чотирьох сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi. Очiкувана сума недоотримання грошових 

коштiв дисконтується з використанням приблизного значення очiкуваної EIR за позикою. 

У разi кредитних карт та поновлюваних механiзмiв кредитування, якi мiстять як компонент позики, так i 

компонент невикористаної частини зобов'язання з надання позик, ECL розраховуються та 

представляються разом з позикою. У разi зобов'язань з надання позик ECL визнаються за статтею 

"Оцiночнi зобов'язання". 

Фiнансовi гарантiї Зобов'язання Банку по кожнiй гарантiї оцiнюється за найбiльшою величиною з 

первiсно визнаної суми за вирахуванням накопиченої амортизацiї, визнаної у звiтi про прибутки та 

збитки, i суми оцiнного резерву пiд ECL. Для цих цiлей Банк оцiнює ECL на основi теперiшньої вартостi 

очiкуваних виплат, якi вiдшкодовують власнику iнструменту кредитнi збитки, якi вiн несе. 

Недоотримання коштiв дисконтуються з використанням процентної ставки, скоригованої з урахуванням 

ризику, притаманного вiдповiдному iнструменту. Розрахунки проводяться з використанням чотирьох 

сценарiїв, зважених з урахуванням ймовiрностi. ECL за договорами фiнансової гарантiї визнаються за 

статтею "Оцiночнi зобов'язання". 

Борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

ECL за борговими iнструментами, якi оцiнюються за FVTOCI, не зменшують балансову вартiсть цих 

фiнансових активiв в звiтi про фiнансовий стан, якi продовжують оцiнюватися за справедливою вартiстю. 

Замiсть цього, сума, яка дорiвнює оцiночному резерву пiд очiкуванi збитки, який був би створений при 

оцiнцi активу за справедливою вартiстю, визнається у складi OCI в якостi накопиченої суми знецiнення з 

визнанням вiдповiдних сум в складi прибуткiв або збиткiв. Накопичена сума збиткiв, визнаних у складi 

OCI, рекласифiкується в прибуток або збиток при припиненнi визнання активу. 

Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи 

У разi POCI фiнансових активiв Банк визнає в якостi оцiночного резерву пiд збитки тiльки накопиченi з 

моменту первiсного визнання змiни ECL за весь термiн. 

Кредитнi карти та iншi поновлюванi механiзми кредитування 

Банк пропонує своїм клiєнтам, корпоративним та роздрiбним, рiзнi овердрафти та кредитнi карти, якi 

Банк може вiдкликати та / або за якими вiн може зменшити лiмiти. Банк не обмежує схильнiсть до ризику 

кредитних збиткiв договiрним строком для подачi повiдомлення, i замiсть цього розраховує ECL 

протягом перiоду, який вiдображає очiкування Банку щодо поведiнки клiєнта, ймовiрностi дефолту та 



майбутнiх заходiв по зменшенню кредитного ризику, що може передбачати зменшення або закриття 

лiмiтiв. 

Регулярна оцiнка того, чи мало мiсце значне збiльшення кредитного ризику, по вiдношенню до 

вiдновлюваних механiзмам кредитування аналогiчна оцiнцi, яка проводиться щодо iнших продуктiв 

кредитування. Вона заснована на змiнах внутрiшнього кредитного ризику клiєнта, як описано в Примiтцi 

34 (дивись "Кредитний ризик: Система присвоєння внутрiшнього рейтингу Банку та процес оцiнки 

ймовiрностi дефолту (PD)"), але при цьому бiльша увага придiляється якiсним факторам, наприклад, змiн 

у використаннi кредиту. 

Ставка, яка використовується для дисконтування ECL по кредитних картах, заснована на середнiй 

ефективнiй процентнiй ставцi, яка буде застосовуватися протягом перiоду схильностi до ризикiв. Така 

оцiнка враховує те, що багато кредитiв виплачуються в повному обсязi щомiсяця, i, отже, вiдсоток по них 

не нараховується. 

Розрахунок ECL, включаючи оцiнку очiкуваного перiоду, протягом якого iснує схильнiсть до кредитного 

ризику, та ставки дисконтування, здiйснюється (як описано в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: 

Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi")) на iндивiдуальнiй основi 

за корпоративними позиками та на груповiй основi по роздрiбних позиках. Оцiнка на груповiй основi 

здiйснюється окремо для портфелiв фiнансових iнструментiв, якi володiють аналогiчними 

характеристиками кредитного ризику. 

Прогнозна iнформацiя 

В своїх моделях визначення ECL Банк використовує широкий спектр прогнозної iнформацiї в якостi 

вихiдних економiчних даних, наприклад: 

  зростання ВВП; 

  рiвень безробiття; 

  базовi ставки Нацiонального банку; 

  iндекси цiн на житло. 

Вихiднi данi та моделi, що використовуються при розрахунку ECL, не завжди вiдображають всi 

характеристики ринку на дату подання фiнансової звiтностi. Щоб вiдобразити це, iнодi здiйснюються 

якiснi коригування або накладення в якостi тимчасових коригувань, якщо такi вiдмiнностi є суттєвими. 

Бiльш детальна iнформацiя про зазначенi вихiднi даннi та аналiз чутливостi представленi в Примiтцi 34 

(дивись "Кредитний ризик: Аналiз вихiдних даних моделi очiкуваних кредитних збиткiв в разi 

множинних економiчних сценарiїв за географiчними регiонами"). 

Оцiнка забезпечення 

Для зниження кредитних ризикiв за фiнансовими активами Банк прагне використовувати забезпечення, 

де це можливо. Забезпечення приймає рiзнi форми, такi як грошовi кошти, цiннi папери, гарантiї, 

нерухомiсть, дебiторська заборгованiсть, запаси, iншi нефiнансовi активи та механiзми пiдвищення 

кредитної якостi, наприклад, угоди про неттинг. Облiкова полiтика Банку щодо забезпечення, 

отриманого в рамках кредитних угод, згiдно з МСФЗ 9 така ж, якою вона була згiдно з МСБО 39. 

Забезпечення, крiм випадкiв, коли на нього було звернено стягнення, не вiдображається в звiтi про 

фiнансовий стан Банку. Однак справедлива вартiсть забезпечення враховується при визначеннi ECL. Як 

правило, вона оцiнюється принаймнi при укладеннi договору та переоцiнюється щорiчно. Однак деякi 

види забезпечення, наприклад, товари в обiгу, що належать до заставних вимог, оцiнюються 

щоквартально. 

Бiльш детальна iнформацiя про вплив рiзних засобiв пiдвищення кредитної якостi Банку представлена в 

Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Забезпечення та iншi механiзми пiдвищення кредитної якостi"). 

Наскiльки це можливо, Банк використовує данi активного ринку для оцiнки фiнансових активiв, 

утримуваних в якостi забезпечення. Iншi фiнансовi активи, щодо яких вiдсутня легко доступна ринкова 

вартiсть, оцiнюються з використанням моделей. Нефiнансовi види забезпечення, наприклад, нерухомiсть, 

оцiнюються на основi даних, наданих третiми сторонами, наприклад, iпотечними брокерами, або на 

основi iндексу цiн на житло. 

Звернення стягнення на забезпечення 

Облiкова полiтика Банку згiдно МСФЗ 9 не змiнилася в порiвняннi з полiтикою, яка застосовується 

згiдно з МСБО 39. Облiкова полiтика полягає у визначеннi того, чи можна використовувати активи, на 

якi було звернено стягнення, для здiйснення внутрiшнiх операцiй або їх краще продати. Активи, 

визначенi як кориснi для використання у внутрiшнiй дiяльностi, переводяться в вiдповiдну категорiю 

активiв та оцiнюються за найменшою величиною: з вартостi вилученого активу або балансовою вартiстю 



первiсного активу, забезпеченого заставою. Активи, щодо яких приймається рiшення про продаж, 

переводяться в категорiю активiв, призначених для продажу, та оцiнюються за справедливою вартiстю (у 

разi фiнансових активiв) або за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж (у разi 

нефiнансових активiв) на дату звернення стягнення у вiдповiдностi до полiтики Банку. 

У своїй звичайнiй дiяльностi Банку не здiйснює фiзичне вилучення нерухомостi або iнших активiв в 

рамках роздрiбного портфеля, а залучає зовнiшнiх агентiв для вiдшкодування коштiв по непогашеної 

заборгованостi, як правило, за допомогою аукцiонiв. Будь-якi надлишки коштiв повертаються 

клiєнтам/позичальникам. В результатi такої практики житлова нерухомiсть, отримана в рахунок 

стягнення боргу, не вiдображається в балансi. 

Списання 

Облiкова полiтика Банку згiдно МСФЗ 9 не змiнилася в порiвняннi з полiтикою, яка застосовується 

згiдно з МСБО 39. Фiнансовi активи списуються або частково, або повнiстю, тiльки тодi коли Банк 

бiльше не очiкує вiдшкодування їх вартостi. Якщо сума, що пiдлягає списанню, вище нiж величина 

накопиченого оцiночного резерву пiд збитки, то рiзниця спочатку враховується як збiльшення 

оцiночного резерву, який потiм застосовується до валової балансової вартостi. Будь-якi подальшi 

вiдновлення вiдносяться на витрати по кредитних збитках. 

Реструктурованi та модифiкованi позики 

Банк iнодi надає поступки або переглядає початковi умови кредитних договорiв у вiдповiдь на фiнансову 

скруту позичальника замiсть того, щоб вилучити або iншим чином стягнути забезпечення. Банк вважає 

позику реструктурованою, якщо такi поступки або модифiкацiї надаються в результатi наявних або 

очiкуваних фiнансових труднощiв позичальника та на якi Банк не погодився би в разi фiнансової 

спроможностi позичальника. До показникiв фiнансової скрути вiдносяться порушення ковенантiв або 

значнi побоювання бiзнес- та ризик-пiдроздiлiв. Реструктуризацiя позики може мати на увазi 

продовження договiрних строкiв платежiв та узгодження нових умов кредитування. Пiсля перегляду 

умов договорiв збитки вiд знецiнення оцiнюються за первiсною EIR, тобто EIR, розрахованої до 

модифiкацiї умов договору. Полiтика Банку передбачає постiйний монiторинг реструктурованих позик з 

метою аналiзу ймовiрностi здiйснення платежiв в майбутньому. Рiшення про припинення визнання та 

реклассификацiю мiж Стадiєю 2 та Стадiєю 3 приймаються в кожному окремому випадку. Якщо в 

результатi таких процедур буде виявлено подiю збитку по позицi, вiн буде розкриватися та управлятися 

як знецiнений реструктурований актив Стадiї 3 до тих пiр, поки заборгованiсть по ньому не буде 

виплачена або поки вiн не буде списаний. 

Починаючи з 01 сiчня 2018 року в випадках, коли умови позики переглядаються або модифiкуються, але 

не вiдбувається припинення визнання, Банк також повинен провести повторну оцiнку того, чи мало мiсце 

значне збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, як зазначено в Примiтцi 34 

(дивись "Кредитний ризик: Значне збiльшення кредитного ризику"). Банк також розглядає питання про 

те, чи слiд вiдносити активи до Стадiї 3. З моменту класифiкацiї iнструменту як реструктуризованого вiн 

залишається таким протягом як мiнiмум 24 мiсяцiв випробувального термiну. Щоб позика була 

рекласифiкована з категорiї реструктурованих позик, необхiдно дотримання клiєнтом всiх зазначених 

нижче критерiїв: 

  виплати за всiма кредитами повиннi проводитися своєчасно; 

  закiнчився дворiчний випробувальний перiод з моменту, коли реструктурований актив не 

вважався проблемним; 

  протягом як мiнiмум половини випробувального перiоду проводилися регулярнi платежi бiльш 

нiж незначних сум основного боргу або вiдсоткiв; 

  у клiєнта вiдсутнi договори, простроченi бiльш нiж на 30 днiв. 

Iнформацiя про реструктурованi активи розкрита в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Короткий 

огляд модифiкованих та реструктурованих позик"). 

Якщо модифiкацiї є суттєвими, визнання позики припиняється, як зазначено в Примiтцi 4, дивись 

"Реструктурованi та модифiкованi позики". 

Знецiнення фiнансових активiв (полiтика, застосовувана до 01 сiчня 2018 г.) 

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. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти.  

До 1 сiчня 2018 р. Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про фiнансовий стан 

включали 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 були розкритi в складi iнших фiнансових активiв. 

З 1 сiчня 2018 р. Банк у складi Грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання звiту про 

фiнансовий стан включає 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 за вирахуванням зменшення 

корисностi у виглядi резервiв, крiм гарантiйних депозитiв та визнаного зменшення корисностi у виглядi 

резервiв пiд такi депозити. Грошове покриття у виглядi гарантiйних депозитiв, розмiщених в iнших 

банках розкритi в складi Коштiв в банках. 

Кошти в банках.  

У процесi звичайної дiяльностi Банк надає кошти або розмiщує депозити в iнших банках на рiзнi строки. 

Кошти, наданi банкам або розмiщенi в iнших банках, утримуються Банком в рамках бiзнес-моделi, мета 

якої - утримування фiнансових активiв для отримання грошових потокiв. Характеристики контрактних 

грошових потокiв вказують на те, що вони є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i 

процентiв на непогашену частину основної суми боргу. Кошти в банках з фiксованими термiнами 



погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної 

ставки. Кошти в банках, якi не мають фiксованих термiнiв погашення, облiковуються за амортизованою 

вартiстю вiдповiдно до очiкуваних дат погашення таких активiв. Кошти в банках, облiковуються за 

вирахуванням будь-якого резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. 

Кредити клiєнтам.  

Кредити клiєнтам являють собою борговi фiнансовi активи, якi не є похiдними фiнансовими 

iнструментами, з фiксованими або такими, що можуть бути визначенi, платежами. Кредити клiєнтам 

утримуються Банком в рамках бiзнес-моделi, мета якої - утримування фiнансових активiв для отримання 

грошових потокiв. Продаж (вiдступлення права боргу за кредитами) вiдбувається лише з цiллю 

мiнiмiзацiї потенцiйних кредитних збиткiв в результатi погiршення кредитної якостi активiв, що є 

невiд'ємною частиною цiєї бiзнес-моделi. Характеристики контрактних грошових потокiв вказують на те, 

що вони є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i процентiв на непогашену частину 

основної суми боргу. 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. 

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 2018 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 утримуванi 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. 

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, крiм гарантiй та зобов'язань з надання позик, 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 фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi. 

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. 

Витрати на персонал.  

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. 

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. 

 

5.  
 

5. Iстотнi судження, розрахунковi оцiнки та припущення 

Пiдготовка фiнансової звiтностi потребує використання керiвництвом професiйних суджень, оцiнок та 

припущень, якi впливають на вiдображенi суми активiв, зобов'язань та умовних зобов'язань на дату 

фiнансової звiтностi, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Оцiнки та пов'язанi з ними 

припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi керiвництво бере до уваги. 

Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок та 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 особами. МСФЗ 9 вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому 

визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiї, для того щоб 

визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими цiнами та ставками, 

використовують професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних 

фiнансових iнструментiв та операцiй з ними, у тому числi аналiз ефективної ставки та параметрiв 

укладених угод. 

Збитки вiд знецiнення фiнансових активiв. Оцiнка збиткiв вiд знецiнення як згiдно з МСФЗ 9, так i 

вiдповiдно до МСБО 39 за всiма категорiями фiнансових активiв вимагає застосування судження, 

зокрема, при визначеннi збиткiв вiд знецiнення та оцiнцi значного збiльшення кредитного ризику 

необхiдно оцiнити величину та термiни виникнення майбутнiх грошових потокiв та вартiсть 

забезпечення. Такi попереднi оцiнки залежать вiд ряду факторiв, змiни в яких можуть привести до рiзних 

сум резервiв пiд знецiнення. 

Розрахунки ECL Банку є результатом складних моделей, що включають ряд базових припущень щодо 

вибору змiнних вихiдних даних та їх взаємозалежностей. До елементiв моделей розрахунку ECL, якi 

вважаються судженнями та розрахунковими оцiнками, вiдносяться наступнi: 

  система присвоєння внутрiшнього кредитного рейтингу, яка використовується Банком; 

  критерiї, якi використовуються Банком для оцiнки того, чи мало мiсце значне збiльшення 

кредитного ризику, в результатi чого резерв пiд знецiнення фiнансових активiв повинен оцiнюватися в 

сумi, що дорiвнює ECL за весь термiн, та якiсна оцiнка; 

  об'єднання фiнансових активiв в групи, коли ECL по ним оцiнюються на груповiй основi; 

  розробка моделей розрахунку ECL, включаючи рiзнi формули та вибiр вихiдних даних; 

  визначення взаємозв'язкiв мiж макроекономiчними сценарiями та економiчними даними, 

наприклад, рiвнем безробiття та вартiстю забезпечення, а також вплив на показники PD, EAD та LGD; 

  вибiр прогнозних макроекономiчних сценарiїв та їх зважування з урахуванням ймовiрностi для 

отримання економiчних вихiдних даних для моделей оцiнки ECL. 

Полiтика Банку передбачає регулярний перегляд моделей з урахуванням фактичних збиткiв та їх 

коригування в разi потреби. 

 

6.  
 

6. Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв i роз'яснень 

Банк вперше застосував МСФЗ 15 та МСФЗ 9. Характер i вплив змiн, зумовлених застосуванням МСФЗ 9 

описанi в Примiтцi З. Характер i вплив змiн, зумовлених застосуванням iнших стандартiв фiнансової 

звiтностi, описанi нижче. 

У 2018 роцi також були вперше застосованi деякi iншi поправки до стандартiв i роз'яснення, якi не 

вплинули на фiнансову звiтнiсть Банку. Банк не застосовував достроково стандарти, роз'яснення або 

поправки, якi були випущенi, але ще не набули чинностi. 

МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 

МСФЗ 15 замiнює МСБО 11 "Будiвельнi контракти", МСБО 18 "Дохiд" i вiдповiднi роз'яснення i за 

деякими винятками застосовується по вiдношенню до всiх статей доходу, який виникає за договорами з 

покупцями. Для облiку доходу, який виникає за договорами з покупцями, МСФЗ 15 передбачає модель, 

що включає п'ять етапiв i вимагає визнання доходу в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке 

Банк очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. 

МСФЗ 15 вимагає, щоб компанiї застосовували судження i враховували всi доречнi факти та обставини 

пiд час застосування кожного етапу моделi щодо договорiв з покупцями. Стандарт також мiстить вимоги 

до облiку додаткових витрат на укладення договору i витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням 



договору. Крiм того, стандарт вимагає розкриття великого обсягу iнформацiї. 

Банк застосував МСФЗ 15, використовуючи повний ретроспективний метод застосування. Iнформацiя 

про вплив переходу на стандарт на данi поточного перiоду не розкривалася, оскiльки стандарт 

передбачає необов'язкове спрощення практичного характеру. Банк не застосовував будь-якi iншi 

доступнi спрощення практичного характеру. 

Змiни не вплинули нi на фiнансовий стан, нi на фiнансовi результати Банку. 

Поправки до МСФЗ 40 - "Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю" 

Поправки роз'яснюють, коли компанiя повинна переводити об'єкти нерухомостi, включаючи 

нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або розвитку, в категорiю або з категорiї 

iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено, що змiна характеру використання вiдбувається тодi, 

коли об'єкт нерухомостi починає або перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi та 

iснують свiдчення змiни характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо використання 

об'єкта нерухомостi саме по собi не свiдчить про змiну характеру його використання. Цi поправки не 

впливають на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ 2 - "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй" 

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй", в яких розглядаються три 

основнi аспекти: вплив на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами 

умов переходу прав; класифiкацiя операцiй по виплатам на основi акцiй, якi передбачають можливiсть 

розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, що утримується у джерела; облiк змiни умов 

операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя повинна класифiкуватися як операцiя з 

розрахунками пайовими iнструментами, а не як операцiя з розрахунками грошовими коштами. При 

першому застосуваннi поправок компанiя не повинна перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, 

проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох 

аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Цi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ 4 - "Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" разом з МСФЗ 4 "Страховi 

контракти" 

Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового стандарту за 

фiнансовими iнструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 "Страховi контракти", який замiнює 

собою МСФЗ 4. Поправки передбачають двi можливостi для органiзацiй, що випускають договори 

страхування: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 i метод накладення. Цi поправки не 

застосовнi до Банку. 

Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

Данi поправки - роз'яснення того, що рiшення про оцiнювання об'єктiв iнвестицiй за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї. 

У поправках роз'яснюється, що органiзацiя, що спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнша 

аналогiчна органiзацiя може прийняти рiшення оцiнювати iнвестицiю в асоцiйованi та спiльнi 

пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, окремо для кожної такої iнвестицiї 

пiд час її первiсного визнання. Якщо органiзацiя, яка не є сама по собi iнвестицiйною компанiєю, має 

частку участi в асоцiйованому або спiльному пiдприємствi, якi є iнвестицiйними органiзацiями, то при 

застосуваннi методу участi в капiталi така органiзацiя може прийняти рiшення зберегти оцiнку за 

справедливою вартiстю, застосовану її асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством, є 

iнвестицiйними органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх компанiях. Таке рiшення 

приймається окремо для кожного асоцiйованого або спiльного пiдприємства, якi є iнвестицiйними 

органiзацiями, на бiльш пiзню з наступних дат: (а) дату первiсного визнання асоцiйованого або спiльного 

пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями; (b) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне 

пiдприємство стають iнвестицiйними органiзацiями; i (c) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне 

пiдприємство, що є iнвестицiйними органiзацiями, вперше стають материнськими компанiями. Данi 

поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" 

Данi поправки - виключення ряду короткострокових звiльнень для органiзацiй, якi вперше застосовують 

МСФЗ. 

Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ 1, були виключенi, оскiльки вони 

виконали своє призначення. Цi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

 



7.  
 

7. Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi 

Нижче наводяться новi стандарти, поправки i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi 

на дату випуску фiнансової звiтностi Банку. Банк має намiр застосувати цi стандарти, поправки i 

роз'яснення, в разi необхiдностi, з дати їх набуття чинностi.  

МСФЗ 16 "Оренда" 

МСФЗ 16 був випущений у сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ 4 

"Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКТ 15 "Операцiйна оренда - стимули" i 

Роз'яснення ПКТ 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ 16 

встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб 

орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно 

порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення 

вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних 

комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку 

оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а 

також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто 

актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за 

зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 

Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi у разi настання певної подiї 

(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або 

ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде 

враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права 

користування. 

Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється в порiвняннi з 

дiючими на даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, 

використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: 

операцiйну i фiнансову. 

МСФЗ 16, який набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати, вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ 

17. 

Банк оцiнив потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть вiд застосування МСФЗ 16 в наступних розмiрах: 

збiльшення активiв та зобов'язань Банку на 10 млн.грн. за тими договорами оренди, якi вiдповiдають 

вимогам МСФЗ 16. 

МСФЗ 17 "Страховi контракти" 

В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ 17 "Договори страхування", новий всеосяжний 

стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, 

подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ 17 набуде чинностi, вiн замiнить собою МСФЗ 4 "Страховi 

контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 17 застосовується до всiх видiв договорiв 

страхування (тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування 

i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй i 

фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Iснує декiлька виняткiв зi сфери застосування. 

Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i 

послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ 4, якi в основному базуються на попереднiх 

мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, 

охоплюючи все доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ 17 лежить загальна модель, доповнена 

наступним: 

  Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з умовами прямої участi (метод змiнної 

винагороди). 

  Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових 

договорiв. 

МСФЗ 17 набуває чинностi по вiдношенню до перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiєї 

дати, при цьому потрiбно надати порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове застосування за 

умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 i МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або 

до неї. Даний стандарт не застосовний до Банку. 



Роз'яснення КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток" 

Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток в умовах iснування невизначеностi щодо 

податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО 12. Роз'яснення не застосовується до податкiв 

або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСБО 12, а також не мiстить особливих вимог, що 

стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, 

роз'яснення розглядає наступнi питання: 

  чи розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо; 

  допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань податковими 

органами; 

  як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 

невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку; 

  як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин. 

Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або 

разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхiдно 

використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат вирiшення 

невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2019 року або 

пiсля цiєї дати. Допускаються певнi послаблення при переходi. Банк застосовує роз'яснення з дати його 

вступу в силу. 

Банк не очiкує, що данi роз'яснення вплинуть на його фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ 9 - "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним вiдшкодуванням" 

Згiдно МСФЗ 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за амортизованою вартiстю або за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi договором грошовi потоки є "виключно 

платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу" 

(критерiй SPPI ) i iнструмент утримується в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi, що дозволяє таку 

класифiкацiю. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив вiдповiдає критерiю SPPI 

незалежно вiд того, яка подiя або обставина призводить до дострокового розiрвання договору, а також 

незалежно вiд того, яка сторона виплачує чи отримує об?рунтоване вiдшкодування за дострокове 

розiрвання договору. 

Цi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 01 

сiчня 2019 р.. Допускається дострокове застосування. Банк не очiкує, що данi поправки вплинуть на її 

фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 - "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його 

асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 та МСБО 28 в частинi облiку втрати контролю над 

дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємствi або спiльному пiдприємству або 

входить до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або 

внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i 

його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Проте 

прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не являються бiзнесом, 

визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованому 

пiдприємствi або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу цих поправок в силу на 

невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує цi поправки достроково, повинна застосовувати 

їх перспективно. Банк не очiкує, що данi поправки вплинуть на його фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСБО 19 - "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за 

програмою" 

Поправки до МСБО 19 розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми, 

скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду. 

Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення 

зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду, органiзацiя повинна: 

  визначити вартiсть послуг поточного перiоду стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до 

програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних 

припущень, використаних для переоцiнки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною 

виплатою, що вiдображають винагороди, пропонованi за програмою , i активи програми пiсля даної 

подiї; 

  визначити чисту величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до програми, її 



скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, з використанням: чистого зобов'язання 

(активу) програми з визначеною виплатою, що вiдображають винагороди, пропонованi за програмою, i 

активи програми пiсля цього подiї; i ставки дисконтування, використаної для переоцiнки цього чистого 

зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою. 

Поправки також роз'яснюють, що органiзацiя повинна спочатку визначити вартiсть послуг минулих 

перiодiв або прибуток або збиток вiд погашення зобов'язань, без урахування впливу граничної величини 

активу. Дана сума визнається в прибутку чи збитку. Потiм органiзацiя повинна визначити вплив 

граничної величини активiв пiсля внесення змiн до програми, її скорочення або повного погашення 

зобов'язань за програмою. Змiна даного впливу, за винятком сум, включених в чисту величину вiдсоткiв, 

визнається у складi iншого сукупного доходу. 

Данi поправки застосовуються щодо змiн програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за 

програмою, що сталися на дату або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що починається 01 

сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування. Банк не очiкує, що данi поправки 

вплинуть на його фiнансову звiтнiсть. 

Поправки до МСБО 28 - "Довгостроковi вкладення в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства" 

Поправки роз'яснюють, що органiзацiя застосовує МСФЗ 9 до довгострокових вкладень в асоцiйовану 

органiзацiю або спiльне пiдприємство, до яких не застосовується метод пайової участi, але якi, по сутi, 

складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство (довгостроковi 

вкладення). Дане роз'яснення є важливим, оскiльки воно має на увазi, що до таких довгострокових 

вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних збиткiв в МСФЗ 9. 

У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ 9 органiзацiя не бере до уваги збитки, 

понесенi асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, або ж збиток вiд знецiнення чистих 

iнвестицiй, визнанi в якостi коригувань чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або спiльне 

пiдприємство, що виникають внаслiдок застосування МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та 

спiльнi пiдприємства". 

Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 

01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Оскiльки у Банка вiдсутнi 

такi довгостроковi вкладення в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, данi поправки не 

будуть впливати на його фiнансову звiтнiсть. 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр. (Випущенi в груднi 2017 року) 

Данi удосконалення включають такi поправки: 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесiв" 

У поправках пояснюється, що якщо органiзацiя отримує контроль над бiзнесом, який є спiльною 

операцiєю, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бiзнесiв, що здiйснюється поетапно, 

включаючи переоцiнку ранiш наявних часток участi в активах та зобов'язаннях спiльної операцiї за 

справедливою вартiстю. При цьому набувач повинен переоцiнити всю наявну ранiше частку участi в 

спiльних операцiях. 

Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо об'єднання бiзнесiв, дата яких збiгається з або 

настає пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, що починається 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 

дати. Допускається дострокове застосування. Банк не очiкує, що данi поправки вплинуть на його 

фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ 11 "Спiльне пiдприємство" 

Сторона, яка є учасником спiльних операцiй, але не має спiльного контролю, може отримати спiльний 

контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в рамках якої є бiзнес, оскiльки цей термiн визначений у 

МСФЗ 3. В поправках пояснюється, що в таких випадках ранiше наявнi долi участi данiй спiльнiй 

операцiї не переоцiнюються. 

Органiзацiя повинна застосовувати цi поправки у вiдношеннi до угод, в яких вона отримує спiльний 

контроль дата яких збiгається чи наступає пiсля початку першого щорiчного звiтного перiоду, 

починаючи з 01 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування. Банк не очiкує, що 

данi поправки вплинуть на його фiнансову звiтнiсть. 

МСБО 12 "Податок на прибуток"  

Поправки роз'яснюють, що податковi наслiдки стосовно дивiдендiв в бiльшiй мiрi пов'язанi з минулими 

операцiями або подiями, якi генерували прибуток для розподiлу, нiж розподiл мiж власниками. 

Вiдповiдно, компанiя повинна визнавати податковi наслiдки стосовно дивiдендiв у складi прибутку або 

збитку, iншого сукупного доходу або власного капiталу в залежностi вiд того, де компанiя первiсно 



визнавала минулi операцiї або подiї. 

Компанiя повинна застосовувати цi поправки до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2019 

року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. При першому застосуваннi цих поправок 

компанiя повинна застосувати їх до податкових наслiдкiв вiдносно дивiдендiв, визнаних на дату початку 

самого раннього порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати. У зв'язку з тим, що дiюча полiтика Банку 

вiдповiдає вимогам поправок, Банк не очiкує, що цi поправки вплинуть на його фiнансову звiтнiсть. 

МСБО 23 "Витрати на позики" 

Поправки роз'яснюють, що компанiя повинна облiковувати позики, отриманi спецiально для придбання 

квалiфiкованого активу, у складi позик на загальнi цiлi, коли завершенi практично всi роботи, необхiднi 

для пiдготовки цього активу для використання за призначенням або продажу. 

Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на дату 

початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує данi поправки, або пiсля цiєї 

дати. Органiзацiя повинна застосовувати данi змiни до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня 

2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Оскiльки дiюча полiтика Банку 

вiдповiдає вимогам поправок, Банк не очiкує, що данi поправки вплинуть на його фiнансову звiтнiсть. 

 

8.  
 

8. Розкриття iнформацiї при переходi на стандарт 

Нижче описується вплив застосування МСФЗ 9 на звiт про фiнансовий стан та нерозподiлений прибуток, 

включаючи наслiдки замiни моделi понесених кредитних збиткiв в МСБО 39 на модель ECL в МСФЗ 9. 

Нижче представлена звiрка балансової вартостi, оцiненої вiдповiдно до МСБО 39, з балансовою вартiстю, 

розрахованою вiдповiдно до МСФЗ 9, станом на 01 сiчня 2018 року: 

  

 При-мiтка Оцiнка за МСБО 39 Рекласи- 

фiкацiя Переоцiнка 

ECL Iнше Оцiнка за МСФЗ 9 

  Категорiя Сума    Сума Категорiя 

Фiнансовi активи                

Грошовi кошти та їх еквiваленти   Займи та дебiторська заборгованiсть 350 114 4 (5 

216) (4) 344 898 Амортизована вартiсть 

З категорiї: Iншi активи        4 - (4)    

Кошти в банках    6 970 (962) - 6 008 Амортизована вартiсть 

З категорiї: Iншi активи        6 970 (962) -    

Iншi активи   Займи та дебiторська заборгованiсть 7 731 (6 974) (118) 4 643

 Амортизована вартiсть 

В категорiю: Грошовi кошти та їх еквiваленти  A      (4) - 4 

   

В категорiю: Кошти в банках B      (6 970) -  -    

Кредити клiєнтам  Займи та дебiторська заборгованiсть 87 137 - (48)  87 089

 Амортизована вартiсть 

    Займи та дебiторська заборгованiсть 444 982 - (6 344)  438 638 Амортизована 

вартiсть 

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

 Утримуванi з метою продажу  64 214 (64 214) - - -  

В категорiю: Борговi iнструменти, якi оцiнюються за FVTOCI        (64 214)

 - -    

Цiннi папери в портфелi банку на продаж  Утримуванi з метою продажу 11 (12) -

 1 -  

В категорiю: Iнструменти капiталу, якi оцiнюються за FVTOCI        (12) -

 1    

Iнвестицiї в цiннi папери:   - 64 226  (1) 64 225  

- Борговi iнструменти, якi оцiнюються за FVTOCI    64 214 - - 64 214

 FVTOCI 

З категорiї: Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток C 



     64 214 - -    

- Iнструменти капiталу, якi оцiнюються за FVTOCI    12 - (1) 11

 FVTOCI (за рiшенням банку) 

З категорiї: Цiннi папери в портфелi банку на продаж D      12 - (1)  

   

    Утримуванi з метою продажу 64 225 - - - 64 225 FVTOCI 

Нефiнансовi активи                

Вiдстрочений податковий актив     12 771 - - (53) 12 718  

Всього активи     521 978 - (6 344) (53) 515 581   

Нефiнансовi зобов'язання                

Оцiночнi зобов'язання    - - 12  12  

Всього зобов'язань      - - 12  12  

 

  

Вплив змiн статей Звiту про фiнансовий стан за МСБО 39 та МСФЗ 9 станом на 31 грудня 2017 року: 

  При-мiт-ка Сума за МСБО 39 Рекла-сифiка-цiя Пере-оцiнка 

ECL Iнше Сума за МСФЗ 9 

АКТИВИ             

Грошовi кошти та їх еквiваленти   350 114 4 (5 216) (4) 344 898 

Кошти в банках  - 6 970 (962) - 6 008 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток  64 214

 (64 214) - - - 

Кредити клiєнтам  87 137 - (48) - 87 089 

Iнвестицiї в цiннi папери  - 64 226 - (1) 64 225 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж  11 (12) - 1 - 

Iнвестицiйна нерухомiсть  1 335 - - - 1 335 

Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток  1 333 - - -

 1 333 

Вiдстрочений податковий актив  12 771 - - (53) 12 718 

Основнi засоби та нематерiальнi активи  13 863 - - - 13 863 

Iншi активи   7 731 (6 974) (118) 4 643 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу   720 - - - 720 

Всього активiв  539 229 - (6 344) (53) 532 832 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ             

Кошти банкiв  1 842 - - - 1 842 

Кошти клiєнтiв  309 223 - - - 309 223 

Iншi зобов'язання    7 330 - - - 7 330 

Оцiночнi зобов'язання  - - 12  12 

Всього зобов'язань    318 395 - 12 - 318 407 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ             

Статутний капiтал   205 000 - - - 205 000 

Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами  27 445 - - - 27 445 

Резерви переоцiнки  - - 242 - 242 

Непокритий збиток   (11 611) - (6 651) - (18 262) 

Всього власного капiталу    220 834 - (6 409) - 214 425 

Всього пасивiв    539 229 - (6 397) - 532 832 

Вплив змiн статей звiту про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи за МСБО 39 та МСФЗ 9 станом на 

31 грудня 2017 року: 

  При-мiт-ка 2017 рiк Перерахунок 2017 рiк (перераховано) 

Процентнi доходи    40 379   2 031   42 410  

Процентнi витрати     (6 031)  -   (6 031) 

Чистий процентний дохiд / (витрати) до формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, 

за якими нараховуються проценти   34 348   2 031   36 379  

Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти  

  361   (361)  -  



Чистий процентний дохiд    34 709   1 670   36 379  

Комiсiйнi доходи   19 011   -   19 011  

Комiсiйнi витрати    (1 819)  -   (1 819) 

Чистий комiсiйний дохiд    17 192   -   17 192  

Чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв   (28)  28   -  

Чистi змiни резервiв за зобов'язаннями   (1 352)  1 352   -  

Витрати по кредитних збитках   -   (1 018)  (1 018) 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою   1 179   (1 179)  -  

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти   (299)  299   -  

Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою    -   880   880  

Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток   2 274   (2 274)  -  

Iншi доходи    1 177   -   1 177  

Чистий операцiйний дохiд    54 852   (242)  54 610  

Витрати на персонал   -   (22 280)  (22 280) 

Амортизацiя та зенцiнення   -   (1 461)  (1 461) 

Результат вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi   (663)  -   (663) 

Iншi витрати   (49 114)  23 741   (25 373) 

Всього операцiйних витрат    (49 777)  -   (49 777) 

Прибуток до оподаткування    5 075   (242)  4 833  

Витрати з податку на прибуток    3 905   -   3 905  

Чистий прибуток за рiк    8 980   (242)  8 738  

Iншi сукупнi доходи         

Статтi, якi в подальшому не будуть рекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв:   

    

Змiна справедливої вартостi iнструментiв капiталу   -   (1)  (1) 

Статтi, якi в подальшому можуть бути рекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв:  

   

Змiна справедливої вартостi iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд   -   296   296  

Вплив змiни справедливої вартостi на вiдстрочений податок на прибуток   -   (53)  (53) 

Iншi сукупнi доходи     -   242   242  

Всього сукупних доходiв за рiк    8 980   -   8 980  

Вплив на нерозподiлений прибуток та резерв переоцiнки вiд переходу на МСФЗ 9: 

 Резерви переоцiнки Нерозподiлений 

прибуток/ (накопичений дефiцит) 

Резерв переоцiнки фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з переоцiнкою через iнший сукупний 

дохiд   

На 31 грудня 2017 року за МСБО 39 -  

Рекласифiкацiя цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток в 

категорiю iнвестицiї в цiннi папери за FVTOCI 296  

Змiни результатiв переоцiнки iнструментiв капiталу  (1)  

Вплив на податок на прибуток пов'язаний iз змiною переоцiнки боргових фiнансових iнструментiв (53)

  

На 1 сiчня 2018 року за МСФЗ 9 242  

Нерозподiлений прибуток 

На 31 грудня 2017 року за МСБО 39  (11 611) 

Визнання резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за МСФЗ 9  (6 356) 

Рекласифiкацiя цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток в 

категорiю iнвестицiї в цiннi папери за FVTOCI  (296) 

Змiни результатiв переоцiнки iнструментiв капiталу  1 

На 1 сiчня 2018 року за МСФЗ 9  (6 651) 

31 грудня 2017 року (скоригований залишок) 242 (18 262) 

Вплив основних змiн у поданнi звiту про прибутки i збитки та iншого сукупного доходу за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2017 року, є таким: 



- Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку був презентований як 

процентнi доходи та iнший сукупний дохiд 

- Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються 

проценти та чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв були об'єднанi у статтю чистi змiни вiд 

зменшення корисностi фiнансових активiв. 

- Також зi статтi адмiнiстративнi та iншi витрати окремо видiленi витрати на виплати працiвникам 

та витрати зносу та амортизацiю. 

Узгодження наведених змiн на звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд наведений у таблицi 

нижче: 

 За попередньою звiтнiстю Рекласифiкацiя Пiсля рекласифiкацiї 

Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток 2 274 (2 274) - 

Процентнi доходи  2 031 2 031 

Iнший сукупний дохiд: Змiна справедливої вартостi iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд - 296 296 

Iнший сукупний дохiд: Вплив змiни справедливої вартостi на вiдстрочений податок на прибуток -

 (53) (53) 

 2 274  - 2 274  

Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти 361

 (361) - 

Чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв (28) 28 - 

Витрати по кредитних збитках - 334 334 

Iнший сукупний дохiд: Змiна справедливої вартостi iнструментiв капiталу - (1) (1) 

 333 - 333 

Змiна представлення iнформацiї у Звiтi про рух грошових коштiв у зв'язку iз переходом на МСФЗ 9: 

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв: 

  За попередньою звiтнiстю Рекласифiкацiя Пiсля  

рекласифiкацiї 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  350 114 (5 216) 344 898 

Зменшення на суму нарахованих доходiв  (1 136) -  (1 136) 

Збiльшення на суму резервiв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв -  5 220 5 220 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  348 978 4 348 982 

Чистi змiни торгових цiнних паперiв (32 147) 32 147 - 

Чистi змiни iнвестицiй у цiннi папери  (32 147) (32 147) 

Чистi змiни iнших активiв 6 334 (6 245) 89 

Чистi змiни коштiв в банках - (6 249) 6 249 

 

 

9.  
 

9. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про фiнансовий стан представленi таким 

чином: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року  

Готiвковi кошти  28 997 12 505 

Кошти в Нацiональному банку України  23 234 13 869 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України 325 495 266 001 

 377 726  292 375  

Кореспондентськi рахунки в банках   

України 74 852 57 739 

iнших країн 1 4 

 74 853 57 743 

За вирахуванням оцiночного резерву пiд ECL/ збиткiв вiд знецiнення  (283)  (5 220) 

 452 296 344 898 

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв представленi таким 



чином: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня                2017 року  

Грошовi кошти та їх еквiваленти  452 296 344 898 

Зменшення на суму нарахованих доходiв  (495)  (1 136) 

Збiльшення на суму резервiв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 283  5 220  

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  452 084 348 982 

Резерв пiд знецiнення за статтею "Грошовi кошти та їх еквiваленти" 

За готiвковими коштами, коштами в Нацiональному банку України та депозитними сертифiкатами 

Нацiонального Банку України протягом 2018 та 2017 рокiв знецiнення не визнавалось. 

Кореспондентськi рахунки 

У таблицi нижче показано кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику в залежностi 

вiд рiвня внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiї ECL станом на кiнець року. Представленi 

величини не включають резерви пiд знецiнення. Iнформацiя про систему присвоєння рiвнiв внутрiшнього 

рейтингу Банку наведена в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Система присвоєння внутрiшнього 

рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi дефолту (PD)"), а полiтика, що стосується оцiнки резервiв 

пiд ECL на iндивiдуальнiй чи груповiй основi, описана в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: 

Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi"): 

Рiвень внутрiшнього рейтингу 2018  2017 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього  Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально     

Працюючi активи       

Високий рейтинг 74 654 - - 74 654  25 360 

Стандартний рейтинг 127 - - 127  31 785 

Рейтинг нижче стандартного 9 - - 9  594 

Простроченi, але не знецiненi 62 - - 62  - 

Непрацюючi активи       

Iндивiдуально знецiненi - 1 - 1  4 

Всього 74 852 1 - 74 853  57 743 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн валової балансової вартостi за кореспондентськими 

рахунками: 

Кореспондентськi рахунки Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально   

Валова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 року 57 739 4 - 57 743 

Новi створенi або придбанi активи 17 113 - - 17 113 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - (3)

 - (3) 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 74 852 1 - 74 853 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд ECL за кореспондентськими рахунками: 

Кореспондентськi рахунки Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально   

Резерв пiд ECL на 01 сiчня 2018 року 5 216 4 - 5 220 

Новi створенi або придбанi активи - - - - 



Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) (4 934) (3)

 - (4 937) 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Вплив на ECL на кiнець року в результатi переведення з однiє Стадiї в iншу протягом року - -

 - - 

Амортизацiя дисконту - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - 

Змiна моделей та вихiдних даних, використаних для оцiнки ECL 

- - - - 

Вiдшкодування збиткiв - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 282 1 - 283 

Змiни оцiночного резерву пiд збитки вiд знецiнення за кореспондентськими рахунками вiдповiдно до 

МСФЗ 39 протягом 2017 року включали припинення визнання збиткiв вiд знецiнення в розмiрi 8 тисяч 

гривень, а розмiр оцiночного резерву пiд збитки вiд знецiнення станом на 01 сiчня 2018 року складав 4 

тисячi гривень. Перерахований вiдповiдно до МСФЗ 9 розмiр резерву пiд ECL за кореспондентськими 

рахунками станом на 01 сiчня 2018 року склав 5 220 тисяч гривень. 

Непогашенi договiрнi суми за статтею Грошовi кошти та їх еквiваленти, якi були списанi, але щодо яких 

як i ранiше застосовувалися процедури по законному витребуванню належних коштiв, дорiвнювали нулю 

як на 31 грудня 2018 року так i на 31 грудня 2017 року. 
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10. Кошти в банках 

Кошти в банках представленi таким чином: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Кошти в банках в забезпеченнi  8 537   6 970  

Кошти в розрахунках за операцiями з банками   33   -  

 8 570  6 970 

За вирахуванням оцiночного резерву пiд ECL/збиткiв вiд знецiнення  (1 191)  (962) 

 7 379 6 008 

Кошти в банках оцiнюються за амортизованою вартiстю. 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2018 року складає 8 537 тисяч гривень 

(на 31 грудня 2017 року - 6 970 тисяч гривень). 

Резерв пiд знецiнення за статтею "Кошти в банках" 

Кошти в банках в забезпеченнi 

У таблицi нижче показано кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику в залежностi 

вiд рiвня внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiї ECL станом на кiнець року. Представленi 

величини не включають резерви пiд знецiнення. Iнформацiя про систему присвоєння рiвнiв внутрiшнього 

рейтингу Банку наведена в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Система присвоєння внутрiшнього 

рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi дефолту (PD)"), а полiтика, що стосується оцiнки резервiв 

пiд ECL на iндивiдуальнiй чи груповiй основi, описана в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: 

Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi"). 

Рiвень внутрiшнього рейтингу 2018  2017 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього  Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально     

Працюючi активи       

Високий рейтинг 20 - - 20  - 

Стандартний рейтинг 8 550 - - 8 550  6 970 



Рейтинг нижче стандартного - - - -  - 

Простроченi, але не знецiненi - - - -  - 

Непрацюючi активи       

Iндивiдуально знецiненi - - - -  - 

Всього 8 570 - - 8 570  6 970 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн валової балансової вартостi за коштами в банках в 

забезпеченнi: 

Кошти в банках в забезпеченнi Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально   

Валова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 року 6 970 - - 6 970 

Новi створенi або придбанi активи 1 567 - - 1 567 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - -

 - - 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 8 537 - - 8 537 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд ECL за коштами в банках в забезпеченнi: 

Кошти в банках в забезпеченнi Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально   

Резерв пiд ECL на 01 сiчня 2018 року 962 - - 962 

Новi створенi або придбанi активи - - - - 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) 213 -

 - 213 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Вплив на ECL на кiнець року в результатi переведення з однiєї Стадiї в iншу протягом року - -

 - - 

Амортизацiя дисконту - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - 

Змiна моделей та вихiдних даних, використаних для оцiнки ECL 

- - - - 

Вiдшкодування збиткiв - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 1 175 - - 1 175 

Змiн оцiночного резерву пiд збитки вiд знецiнення за коштами в банках в забезпеченнi вiдповiдно до 

МСФЗ 39 протягом 2017 року не вiдбувалось, а розмiр оцiночного резерву пiд збитки вiд знецiнення 

станом на 01 сiчня 2018 року складав нуль гривень. Перерахований вiдповiдно до МСФЗ 9 розмiр резерву 

пiд ECL за коштами в банках в забезпеченнi станом на 01 сiчня 2018 року склав 962 тисячi гривень. 

Станом на 31 грудня 2018 року непогашенi договiрнi суми за коштами в банках в забезпеченнi, якi були 

списанi протягом звiтного перiоду, але щодо яких як i ранiше застосовувалися процедури по законному 

витребуванню належних коштiв, дорiвнювали нулю (2017 - нуль). 

Кошти в розрахунках за операцiями з банками  

У таблицi нижче представлений аналiз змiн валової балансової вартостi за коштами в розрахунках за 



операцiями з банками: 

Кошти в розрахунках за операцiями з банками  Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3

 Всього 

 На 

груповiй основi На 

груповiй основi   

Валова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 року - - - - 

Новi створенi або придбанi активи 33 - - 33 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - -

 - - 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 33 - - 33 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд ECL за коштами в розрахунках за операцiями з 

банками: 

Кошти в розрахунках за операцiями з банками  Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3

 Всього 

 На 

груповiй основi На 

груповiй основi   

Резерв пiд ECL на 01 сiчня 2018 року - - - - 

Новi створенi або придбанi активи - - - - 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) 16 -

 - 16 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Вплив на ECL на кiнець року в результатi переведення з однiєї Стадiї в iншу протягом року - -

 - - 

Амортизацiя дисконту - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - 

Змiна моделей та вихiдних даних, використаних для оцiнки ECL 

- - - - 

Вiдшкодування збиткiв - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 16 - - 16 

Змiн оцiночного резерву пiд збитки вiд знецiнення за коштами в розрахунках за операцiями з банками 

вiдповiдно до МСФЗ 39 протягом 2017 року не вiдбувалось, а розмiр оцiночного резерву пiд збитки вiд 

знецiнення станом на 01 сiчня 2018 року складав нуль гривень. Перерахований вiдповiдно до МСФЗ 9 

розмiр резерву пiд ECL за коштами в банках в забезпеченнi станом на 01 сiчня 2018 року склав нуль 

гривень. 

Станом на 31 грудня 2018 року непогашенi договiрнi суми за коштами в розрахунках за операцiями з 

банками, якi були списанi протягом звiтного перiоду, але щодо яких як i ранiше застосовувалися 

процедури по законному витребуванню належних коштiв, дорiвнювали нулю (2017 - нуль). 

 

11.  
 

11. Кредити клiєнтам 



Кредити клiєнтам представленi таким чином: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Кредити, що наданi юридичним особам 142 595 86 926 

Кредити, що наданi фiзичним особам 2 134 211 

 144 729  87 137  

За вирахуванням оцiночного резерву пiд ECL/збиткiв вiд знецiнення  (3 428)  (48) 

 141 301 87 089 

Кредити клiєнтам оцiнюються за амортизованою вартiстю. 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2018 року становив 45 099  тисяч 

гривень (на 31 грудня 2017 року - 40 614 тисяч гривень). 

Резерв пiд знецiнення за статтею "Кредити клiєнтам" 

Кредити, що наданi юридичним особам 

У таблицi нижче показано кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику в залежностi 

вiд рiвня внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiї ECL станом на кiнець року. Представленi 

величини не включають резерви пiд знецiнення. Iнформацiя про систему присвоєння рiвнiв внутрiшнього 

рейтингу Банку наведена в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Система присвоєння внутрiшнього 

рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi дефолту (PD)"), а полiтика, що стосується оцiнки резервiв 

пiд ECL на iндивiдуальнiй чи груповiй основi, описана в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: 

Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi"). 

Рiвень внутрiшнього рейтингу 2018  2017 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 POCI Всього  Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально      

Працюючi активи        

Високий рейтинг 77 264 - - - 77 264  6 155  

Стандартний рейтинг 5 496 - - - 5 496  40 614  

Рейтинг нижче стандартного 25 554 - - - 25 554  40 157  

Простроченi, але не знецiненi 33 663 - - - 33 663  - 

Непрацюючi активи        

Iндивiдуально знецiненi - - 618 - 618  - 

Всього 141 977 - 618 - 142 595  86 926  

У таблицi нижче представлений аналiз змiн валової балансової вартостi стосовно кредитiв, що наданi 

юридичним особам: 

Кредити, що наданi юридичним особам Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 POCI

 Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально    

Валова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 року 86 926 - - - 86 926 

Новi створенi або придбанi активи 56 162  - - - 56 162  

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - (493)

 - - (493) 

Переведення в Стадiю 1 - - - - - 

Переведення в Стадiю 2 (1 111) 1 111  - - - 

Переведення в Стадiю 3 - (618) 618 - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - - 

Списанi суми - - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 141 977  - 618 - 142 595  

У таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд ECL стосовно кредитiв, що наданi юридичним 

особам: 

Кредити, що наданi юридичним особам Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 POCI

 Всього 



 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально    

Резерв пiд ECL на 01 сiчня 2018 року - - - - - 

Новi створенi або придбанi активи 2 444  - - - 2 444  

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - (493)

 - - (493) 

Переведення в Стадiю 1 - - - - - 

Переведення в Стадiю 2 (73) 73 - - - 

Переведення в Стадiю 3 - (618) 618 - - 

Вплив на ECL на кiнець року в результатi переведення з однiєї Стадiї в iншу протягом року - 1 038 

 - - 1 038  

Амортизацiя дисконту - - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - - 

Змiна моделей та вихiдних даних, використаних для оцiнки ECL 

- - - - - 

Вiдшкодування збиткiв - - - - - 

Списанi суми - - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 2 371 - 618  2 989 

Протягом 2018 року не вiдбувалось списання непогашених договiрних сум за фiнансовими активами, 

стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню. У 2018 роцi Банк вiдступив 

право вимоги за безнадiйною заборгованiстю, списаною за рахунок резервiв у минулих роках та отримав 

вiдшкодування в розмiрi 327 тисяч гривень. Протягом 2018 року не вiдбувалось погашення безнадiйної 

заборгованостi списаної за рахунок резервiв у минулих роках (у 2017 роцi - нуль гривень). 

Збiльшення оцiночного резерву пiд ECL по портфелю обумовлено збiльшенням загального розмiру 

портфеля та переведеннями мiж стадiями в результатi збiльшення кредитного ризику i погiршення 

економiчних умов. Докладнiший аналiз економiчних чинникiв наведено в Примiтцi 34 (дивись 

"Кредитний ризик: Аналiз вихiдних даних моделi очiкуваних кредитних збиткiв в разi множинних 

економiчних сценарiїв за географiчними регiонами"). 

Кредити, що наданi фiзичним особам 

У таблицi нижче показано кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику в залежностi 

вiд рiвня внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiї ECL станом на кiнець року. Представленi 

величини не включають резерви пiд знецiнення. Iнформацiя про систему присвоєння рiвнiв внутрiшнього 

рейтингу Банку наведена в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Система присвоєння внутрiшнього 

рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi дефолту (PD)"), а полiтика, що стосується оцiнки резервiв 

пiд ECL на iндивiдуальнiй чи груповiй основi, описана в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: 

Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi"). 

Рiвень внутрiшнього рейтингу   2018  2017 

 Стадiя 1 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 POCI Всього  Всього 

 Iндивi- 

дуально На 

груповiй основi Iндивi- 

дуально      

Працюючi активи         

Високий рейтинг - 1 766 - - - 1 766  - 

Стандартний рейтинг 69 -  - - - 69  167 

Рейтинг нижче стандартного 299 - - - - 299  44 

Простроченi, але не знецiненi - - - - - -  - 

Непрацюючi активи         

Iндивiдуально знецiненi - - - - - -  - 

Всього 368 1 766  - - - 2 134  211 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн валової балансової вартостi стосовно кредитiв, що наданi 

фiзичним особам: 



Кредити, що наданi фiзичним особам Стадiя 1 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 POCI

 Всього 

 Iндивi- 

дуально На 

груповiй основi Iндивi- 

дуально    

Валова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 року 49 162 - - - 211 

Новi створенi або придбанi активи 319 1 604  - - - 1 923 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - -

 - - - - 

Переведення в Стадiю 1 - - - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - - - 

Списанi суми - - - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 368 1 766  - - - 2 134 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд ECL стосовно кредитiв, що наданi фiзичним 

особам: 

Кредити, що наданi фiзичним особам Стадiя 1 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 POCI

 Всього 

 Iндивi- 

дуально На 

груповiй основi Iндивi- 

дуально    

Резерв пiд ECL на 01 сiчня 2018 року 48 - - - - 48 

Новi створенi або придбанi активи 133 258 - - - 391 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - -

 - - - - 

Переведення в Стадiю 1 - - - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - - - 

Вплив на ECL на кiнець року в результатi переведення з однiєї Стадiї в iншу протягом року - -

 - - - - 

Амортизацiя дисконту - - - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - - - 

Змiна моделей та вихiдних даних, використаних для оцiнки ECL 

- - - - - - 

Вiдшкодування збиткiв - - - - - - 

Списанi суми - - - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 181 258 - - - 439 

Станом на 31 грудня 2018 р непогашенi договiрнi суми за фiнансовими активами, якi були списанi 

протягом звiтного перiоду, але щодо яких як i ранiше застосовувалися процедури по законному 

витребуванню належних коштiв, дорiвнювали нулю (2017 року - нуль). 

Протягом 2018 року не вiдбувалось списання непогашених договiрних сум за фiнансовими активами, 

стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню. У 2018 роцi було погашено 

безнадiйну заборгованiсть, списану за рахунок резервiв у минулих роках, у сумi 592 тисячi гривень, у 

2017 роцi - 361 тисячу гривень. Протягом 2018 року Банк вiдступив право вимоги за безнадiйною 

заборгованiстю, списаною за рахунок резервiв у минулих роках та отримав вiдшкодування в розмiрi 5 

673 тисячi гривень. 

Збiльшення оцiночного резерву пiд ECL по портфелю обумовлено збiльшенням загального розмiру 

портфеля та переведеннями мiж стадiями в результатi збiльшення кредитного ризику i погiршення 



економiчних умов. Докладнiший аналiз економiчних чинникiв наведено в Примiтцi 34 (дивись 

"Кредитний ризик: Аналiз вихiдних даних моделi очiкуваних кредитних збиткiв в разi множинних 

економiчних сценарiїв за географiчними регiонами"). 

Резерв пiд знецiнення за станом на 31 грудня 2017 року 

У таблицi нижче представлений аналiз оцiночного резерву пiд збитки вiд знецiнення згiдно з МСБО 39 

по кредитах клiєнтам з розбивкою по їх видам за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року: 

  Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам  Усього 

Залишок на 01 сiчня 2017 року - - - 

Змiна резерву протягом року - (48) (48) 

Списання безнадiйної заборгованостi  - - - 

Коригування процентного доходу за знецiненими кредитами - - - 

Курсовi рiзницi - - - 

Залишок на 31 грудня 2017 року - (48) (48) 

 

12.  
 

12. Iнвестицiї в цiннi папери  

Нижче наведено аналiз балансової вартостi iнвестицiй в цiннi папери, якi оцiнюються за FVTOCI: 

 31 грудня 

 2018 року  31 грудня 

 2017 року  

Державнi облiгацiї номiнованi в гривнях 10 664   49 575   

Державнi облiгацiї номiнованi в доларах США  13 875   14 639   

Акцiї пiдприємств 11   11   

Всього цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 24 550

 64 225 

Iнвестицiї в акцiї пiдприємств представлено наступним чином: 

 Вид дiяльностi 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Акцiї пiдприємств, у тому числi:  11 11 

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 - - 

Всього цiнних паперiв за мiнусом резервiв  11 11 

Банк на власний розсуд класифiкував iнвестицiї в iнструменти капiталу, якi ранiше класифiкувалися як 

утримуванi для продажу, як оцiнюванi за FVTOCI на тiй пiдставi, що вони не призначенi для торгiвлi. 

 

13.  
 

13. Iнвестицiйна нерухомiсть 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 1 335 3 998 

Переведення з/до активiв наявних для продажу (примiтка 16) 

- (2 000) 

Змiни переоцiнки до справедливої вартостi  (46) (663) 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець перiоду 1 289 1 335 

Станом як на кiнець 2017 року,  так i на кiнець 2018 року у складi iнвестицiйної нерухомостi 

облiковується один об'єкт нежитлової нерухомостi.  

Банком було проведено переоцiнку балансової вартостi iнвестицiйної нерухомостi на пiдставi висновку 

незалежного суб'єкта оцiночної дiяльностi станом на 21 грудня 2018 р 

 

14.  
 

14. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 Машини та обладнання Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi вкладення



 Нематерiальнi активи Всього 

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  (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) 

Надходження   3 639   94   22 300   5 873   31 906  

Вибуття   (1)  -   (9 606)  (146)  (9 753) 

Амортизацiйнi вiдрахування   (928)  (426)  -   (800)  (2 154) 

На 31 грудня 2018 року:   6 273   841   18 998   7 750   33 862  

первiсна вартiсть   10 956   3 941   18 998   9 353   43 248  

знос  (4 683)  (3 100)  -   (1 603)  (9 386) 

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 4 793 тисяч  гривень, 

нематерiальних активiв - 384 тисячi гривень. На звiтну дату Банк не має самостiйно створених 

нематерiальних активiв. 

 

15.  
 

15. Iншi активи 

Iншi активи представленi наступним чином: 

  31 грудня 

2018 року 31 грудня 

2017 року  

Iншi фiнансовi активи   

Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями  182   136  

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами  1   40  

Iншi фiнансовi активи - 4 

 183 180 

За вирахуванням оцiночного резерву пiд ECL/збиткiв вiд знецiнення  (173)  (141) 

 10   39  

Iншi нефiнансовi активи   

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги   1 331   231  

Витрати майбутнiх перiодiв та розрахунки за податками i зборами  596   456  

Запаси матерiальних цiнностей  10 744   3  

 12 671  690 

За вирахуванням оцiночного резерву пiд ECL/збиткiв вiд знецiнення  (67)  (86) 

  12 604   604  

Всього iнших активiв за вирахуванням резервiв  12 614   643  

Резерв пiд знецiнення за статтею "Iншi активи" 

Iншi фiнансовi активи 

У таблицi нижче показано кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику в залежностi 

вiд рiвня внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiї ECL станом на кiнець року. Представленi 

величини не включають резерви пiд знецiнення. Iнформацiя про систему присвоєння рiвнiв внутрiшнього 

рейтингу Банку наведена в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Система присвоєння внутрiшнього 

рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi дефолту (PD)"), а полiтика, що стосується оцiнки резервiв 

пiд ECL на iндивiдуальнiй чи груповiй основi, описана в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: 

Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi"). 

Рiвень внутрiшнього рейтингу    2017 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього  Всього 

 На груповiй основi На груповiй основi     

Працюючi активи       



Високий рейтинг - - - -  - 

Стандартний рейтинг 30 - - 30  71 

Рейтинг нижче стандартного - - - -  - 

Простроченi, але не знецiненi - - - -  - 

Непрацюючi активи       

Iндивiдуально знецiненi - - 153 153  109 

Всього 30 - 153 183  180 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн валової балансової вартостi стосовно iнших фiнансових 

активiв: 

Iншi фiнансовi активи Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 На груповiй основi На груповiй основi   

Валова балансова вартiсть на 1 сiчня 2018 року 71 - 109 180 

Новi створенi або придбанi активи 5 - - 5 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - -

 - - 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 (46) - 46 - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - 

Списанi суми - - (2) (2) 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 30 - 153 183 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд ECL стосовно iнших фiнансових активiв: 

Iншi фiнансовi активи Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 На груповiй основi На груповiй основi   

Резерв пiд ECL на 01 сiчня 2018 року 32 - 109 141 

Новi створенi або придбанi активи - - - - 

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання) - -

 - - 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 (12) - 12 - 

Вплив на ECL на кiнець року в результатi переведення з однiєї Стадiї в iншу протягом року - -

 34 34 

Амортизацiя дисконту - - - - 

Змiни передбачених договором грошових потокiв в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до 

припинення визнання - - - - 

Змiна моделей та вихiдних даних, використаних для оцiнки ECL 

- - - - 

Вiдшкодування збиткiв - - - - 

Списанi суми - - (2) (2) 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 20 - 153 173 

Протягом 2018 року вiдбулось списання непогашених договiрних сум за фiнансовими активами, 

стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню в розмiрi 2 тисячi гривень, у 

2017 роцi - 2 461 тисяча гривень. У 2018 роцi не вiдбувалось погашення безнадiйної заборгованостi, 

списаної за рахунок резервiв у минулих роках, у 2017 роцi - 11 тисяч гривень.  

Iншi нефiнансовi активи 

Для забезпечення безперебiйної звичайної дiяльностi Банк здiйснює закупiвлю товарiв та послуг з 

вiдстроченням постачання. За такою дебiторською заборгованiстю Банк розраховує оцiночний резерв пiд 

збитки вiд знецiнення.  

У таблицi нижче показано аналiз змiни резерву пiд знецiнення нефiнансової дебiторської заборгованостi 

з придбання активiв та послуг: 

  2018 рiк 2017 рiк 



Залишок на 1 сiчня   (86) (767) 

Змiни резерву протягом перiоду  19  (74) 

Списання безнадiйної заборгованостi - 755 

Залишок на 31 грудня  (67) (86) 

Протягом 2018 року не вiдбувалось списання непогашених договiрних сум за нефiнансовими активами, 

стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню, у 2017 роцi - 755 тисяч 

гривень. У 2018 роцi не вiдбувалось погашення безнадiйної заборгованостi, списаної за рахунок резервiв 

у минулих роках, у 2017 роцi - нуль 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 Всього 

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) 

Змiни вiд застосування МСФЗ 9 - (32) (86) 4 (114) 

Залишок на 1 сiчня 2018 року (перераховано)  (141) (86) - (227) 

У 2017 роцi було погашено списану у 2017 роцi заборгованiсть у сумi 11 тисяч гривень. 

 

16.  
 

16. Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Справедлива вартiсть на початок перiоду 720 - 

Переведення з/до iнвестицiйної нерухомостi (примiтка 9) - 2 000 

Вибуття (720) (1 280) 

Справедлива вартiсть на кiнець перiоду - 720 

 

17.  
 

17. Кошти банкiв 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Кореспондентськi рахунки банкiв України 5 850 1 842 

Всього коштiв банкiв 5 850 1 842 

 

18.  
 

18. Кошти клiєнтiв 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Юридичнi особи: 215 694 107 533 

кошти на вимогу та поточнi рахунки 212 645 103 888 

строковi кошти 2 950 3 642 

кошти за недiючими рахунками 99 3 

Фiзичнi особи: 223 573 201 690 

кошти на вимогу та поточнi рахунки 160 054 192 400 

строковi кошти  62 055 9 062 

кошти за недiючими рахунками  1 464 228 

Всього коштiв клiєнтiв 439 267 309 223 

Банком в якостi покриття кредитного ризику за гарантiями у 2017 роцi були отриманi кошти у розмiрi 

122 тисячi гривень.  

Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче:  

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 сума % сума % 

Фiзичнi особи - резиденти   168 167   38,3  147 416   47,7  



Оптова та роздрiбна торгiвля  81 038   18,5   76 280   24,7  

Фiзичнi особи - нерезиденти   55 406   12,7   54 277   17,6  

Переробна промисловiсть   36 564   8,3   6 439   2,1  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть   30 072   6,8  - 

 -  

Будiвництво   23 571   5,4   4 246   1,3  

Iнформацiя та телекомунiкацiї   21 723   4,9   7 878   2,5  

Операцiї з нерухомим майном   2 551   0,6   7 280   2,4  

Юридичнi особи - нерезиденти    2 415   0,5   2 478   0,8  

Iншi   17 760   4,0   2 929   0,9  

Всього коштiв клiєнтiв   439 267   100   309 223   100  

Станом на 31 грудня 2018 року кошти клiєнтiв у розмiрi 195 473 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2017 

року - 196 988 тисяч гривень) отриманi вiд п'яти юридичних i фiзичних осiб. 

 

19.  
 

19. Iншi зобов'язання 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Iншi фiнансовi зобов'язання   

Забезпечення зобов'язання 28 31 

Кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов'язаннями 150 2 791 

Всього iнших фiнансових зобов'язань 178 2 822 

Iншi нефiнансовi зобов'язання   

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку  1 716 1 117 

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв та з оплати за послуги  1 952 444 

Доходи майбутнiх перiодiв  883 487 

Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами крiм податку на прибуток  409 

  379  

Забезпечення пiд умовнi зобов'язання -   1 361  

Кредиторська заборгованiсть з продажу активiв  -   720  

Всього iнших нефiнансових зобов'язань 4 960  4 508 

Всього iнших зобов'язань 5 138  7 330  

 

20.  
 

20. Умовнi та контрактнi зобов'язання 

Для задоволення фiнансових потреб клiєнтiв Банк приймає на себе рiзнi безвiдкличнi договiрнi 

зобов'язання та умовнi зобов'язання. До них вiдносяться фiнансовi гарантiї та iншi зобов'язання з надання 

позик. Незважаючи на те, що такi зобов'язання можуть не визнаватися в звiтi про фiнансовий стан, вони 

несуть кредитний ризик та, вiдповiдно, є частиною загальної схильностi Банку до ризикiв. 

Згiдно з умовами гарантiй Банк зобов'язаний здiйснювати платежi вiд iменi клiєнтiв у разi настання 

певних подiй. Гарантiї схильнi до такого ж кредитного ризику, як i позики. Номiнальна вартiсть таких 

договiрних зобов'язань наведена в таблицi нижче: 

  2018 рiк 2017 рiк 

Фiнансовi гарантiї 3 748 4 376 

Iншi зобов'язання з надання позик:   

Безумовно вiдкличнi кредитнi лiнiї 125 277  85 988  

Безвiдкличнi невикористанi кредитнi лiнiї 6 467  - 

 131 744 85 988 

За вирахуванням оцiночного резерву пiд ECL/збиткiв вiд знецiнення (125) (12) 

Разом 135 367 90 352 

Збитки вiд знецiнення за гарантiями та iншим договiрним зобов'язанням 

Нижче представлений аналiз змiн номiнальної вартостi та вiдповiдних резервiв пiд знецiнення стосовно 

гарантiй та iнших договiрних зобов'язань: 

Фiнансовi гарантiї 



У таблицi нижче показано кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику в залежностi 

вiд рiвня внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiї ECL станом на кiнець року. Iнформацiя про 

систему присвоєння рiвнiв внутрiшнього рейтингу Банку наведена в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний 

ризик: Система присвоєння внутрiшнього рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi дефолту (PD)"), а 

полiтика, що стосується оцiнки резервiв пiд ECL на iндивiдуальнiй чи груповiй основi, описана в 

Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на 

груповiй основi"). 

Схильнiсть до кредитного ризику: 

Рiвень внутрiшнього рейтингу 2018  2017 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього  Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально     

Працюючi активи       

Високий рейтинг - - - -  4 376 

Стандартний рейтинг 1 534 - - 1 534  - 

Рейтинг нижче стандартного 2 214 - - 2 214  - 

Простроченi, але не знецiненi - - - -  - 

Непрацюючi активи       

Iндивiдуально знецiненi - - - -  - 

Всього 3 748 - - 3 748  4 376 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн схильностi до ризику: 

Фiнансовi гарантiї Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально   

Схильнiсть до ризику на 1 сiчня 2018 року 4 376 - - 4 376 

Новi гарантiї - - - - 

Гарантiї, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (виключаючи списання) (628)

 - - (628) 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Змiни в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до припинення визнання - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 3 748 - - 3 748 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд ECL: 

Фiнансовi гарантiї Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 Iндивi- 

дуально Iндивi- 

дуально   

Резерв пiд ECL на 01 сiчня 2018 року 12 - - 12 

Новi гарантiї - - - - 

Гарантiї, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (виключаючи списання) (10)

 - - (10) 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Вплив на ECL на кiнець року в результатi переведення з однiєї Стадiї в iншу протягом року - -

 - - 

Амортизацiя дисконту - - - - 

Змiна моделей та вихiдних даних, використаних для оцiнки ECL 

- - - - 

Змiни в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до припинення визнання - - - - 



Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 2 - - 2 

Безвiдкличнi невикористанi кредитнi лiнiї 

У таблицi нижче показано кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику в залежностi 

вiд рiвня внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiї ECL станом на кiнець року. Iнформацiя про 

систему присвоєння рiвнiв внутрiшнього рейтингу Банку наведена в Примiтцi 34 (дивись "Кредитний 

ризик: Система присвоєння внутрiшнього рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi дефолту (PD)"), а 

полiтика, що стосується оцiнки резервiв пiд ECL на iндивiдуальнiй чи груповiй основi, описана в 

Примiтцi 34 (дивись "Кредитний ризик: Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на 

груповiй основi"). 

Рiвень внутрiшнього рейтингу 2018  2017 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього  Всього 

 На груповiй 

основi На груповiй 

основi     

Працюючi активи       

Високий рейтинг - - - -  - 

Стандартний рейтинг 6 467 - - 6 467  - 

Рейтинг нижче стандартного - - - -  - 

Простроченi, але не знецiненi - - - -  - 

Непрацюючi активи       

Iндивiдуально знецiненi - - - -  - 

Всього 6 467 - - 6 467  - 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн номiнальної вартостi iнших зобов'язань з надання позик: 

Безвiдкличнi невикористанi кредитнi лiнiї Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 На груповiй 

основi На груповiй 

основi   

Схильнiсть до ризику на 1 сiчня 2018 року - - - - 

Новi договори 6 467 - - 6 467 

Зобов'язання, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (виключаючи списання) -

 - - - 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Змiни в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до припинення визнання - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 6 467 - - 6 467 

У таблицi нижче представлений аналiз змiн резервiв пiд ECL стосовно iнших зобов'язань з надання 

позик: 

Безвiдкличнi невикористанi кредитнi лiнiї Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 

 На груповiй 

основi На груповiй 

основi   

Резерв пiд ECL на 01 сiчня 2018 року - - - - 

Новi договори 123 - - 123 

Зобов'язання, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (виключаючи списання) -

 - - - 

Переведення в Стадiю 1 - - - - 

Переведення в Стадiю 2 - - - - 

Переведення в Стадiю 3 - - - - 

Вплив на ECL на кiнець року в результатi переведення з однiєї Стадiї в iншу протягом року - -

 - - 



Амортизацiя дисконту - - - - 

Змiна моделей та вихiдних даних, використаних для оцiнки ECL 

- - - - 

Змiни в зв'язку з модифiкацiєю, яка не призводить до припинення визнання - - - - 

Списанi суми - - - - 

Курсовi рiзницi - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 123 - - 123 

Розгляд справ у судi 

Станом на 31 грудня 2018 року розглядаються 4 позови Банку до контрагентiв на загальну суму 8 972 

тисяч гривень, з яких 2 - позови про стягнення заборгованостi на суму 2 622 тисяч 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 9 позовiв немайнового характеру, в яких 

вiдповiдачем є Банк.  

Зобов'язання за договорами операцiйної оренди 

Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами операцiйної оренди, де Банк виступає орендарем, 

станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв представленi наступним чином: 

  31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi     

не бiльше 1 року  1 607   318 

бiльше 1 року але не бiльше 5  2 180   6 076 

Всього зобов'язань за договорами операцiйної оренди  3 787   6 394 

 

21.  
 

21. Статутний капiтал, емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Кiлькiсть простих акцiй в обiгу 1 138 888 889 1 138 888 889 

Зареєстрований та сплачений статутний капiтал 205 000 205 000 

Всього статутного капiталу  205 000 205 000 

Емiсiйний дохiд 41 41 

Iнший дохiд за операцiями з акцiонерами - 27 404 

Резерви та iншi фонди 449 - 

Всього статутного капiталу, емiсiйного доходу та резервного фонду 232 894 232 445 

Станом на кiнець дня 2018 та 2017 рокiв зареєстрований та сплачений статутний капiтал був 

представлений 1 138 888 889 та 1 138 888 889 простими iменними акцiями вiдповiдно номiнальною 

вартiстю 0,18 гривень кожна.  

Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї Банком не випускались. 

Акцiї, призначенi для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу, Банком не розмiщувались. 

Прибуток Банку, який пiдлягає розподiлу, обмежений сумою його резервiв, iнформацiя про якi 

розкривається у фiнансовiй звiтностi згiдно нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку 

та звiтностi в банкiвських установах України. Резерви, якi не пiдлягають розподiлу, представленi 

резервним фондом, який створюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства та нормативних актiв 

Нацiонального банку України для покриття непередбачених збиткiв пiд невизначенi ризики пiд час 

проведення банкiвських операцiй. Резервний фонд Банку створюється за рiшенням акцiонерiв в розмiрах, 

передбачених законодавством за умови, що такi вiдрахування будуть становити не менше 5% чистого 

прибутку Банку. Даний резерв був створений у вiдповiдностi до Статуту Банку, який передбачає 

створення резерву для цих цiлей. 

У 2018 роцi згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол № 59 вiд 25 квiтня 2018 року дохiд 

за операцiями з акцiонерами отриманий у 2004-2011 роках в сумi 27 404 тисячi гривень було направлено 

на покриття збиткiв минулих рокiв та нерозподiленi прибутки минулих рокiв. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року емiсiйний дохiд у сумi 41 тисяча гривень (2017 рiк - 41 тисяча 

гривень), представляв собою перевищення сум отриманих внескiв над номiнальною вартiстю випущених 

акцiй. 

Протягом 2018 та 2017 рокiв Банк не сплачував акцiонерам дивiденди. 

 



22.  
 

22. Резерви переоцiнки  

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Залишок на початок перiоду  242 0 

Змiни результатiв переоцiнки iнструментiв капiталу - (1) 

Змiни результатiв переоцiнки боргових фiнансових iнструментiв  (239)  296  

Податок на прибуток пов'язаний зi змiною переоцiнки боргових фiнансових iнструментiв  43   (53) 

Залишок на кiнець перiоду   46   242 

 

23.  
 

23. Чистий процентний дохiд 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ    

Депозитними сертифiкатами, випущеними Нацiональним банком України 19 350 26 606 

Кредитами клiєнтiв  20 411 7 509 

Iнвестицiйними цiнними паперами за справедливою вартiстю, з переоцiнкою через iнший сукупний дохiд

 5 575 4 945 

Коштами в iнших банках 8 603 3 350 

Всього процентних доходiв 53 939 42 410 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ    

Коштами на вимогу суб'єктiв господарювання  (2 916) (2 715) 

Коштами на вимогу фiзичних осiб  (1 186) (2 954) 

Строковими коштами фiзичних осiб  (1 425) (336) 

Строковими коштами юридичних осiб  (648) (26) 

Коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ  (21) - 

Всього процентних витрат  (6 196) (6 031) 

Чистий процентний дохiд  47 743  36 379 

 

24.  
 

24. Чистий комiсiйний дохiд 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ   

За операцiями на валютному ринку   15 013  9 747 

Розрахунково-касовi операцiї  12 133  8 776 

Гарантiї наданi та позабалансовi операцiї  194  170 

За операцiями з цiнними паперами для клiєнтiв   135  133 

Кредитне обслуговування   87  79 

Iншi  279  106 

Всього комiсiйних доходiв 27 841 19 011 

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ   

Комiсiйнi витрати за операцiями з банками   (3 666) (1 547) 

Розрахунково-касовi операцiї  (2 230) (187) 

Депозитарнi послуги   -  (85) 

Iншi  (109) - 

Всього комiсiйних витрат   (6 005) (1 819) 

Чистий комiсiйний дохiд 21 836  17 192  

 

25.  
 

25. Витрати по кредитних збитках 

В таблицi нижче представленi витрати на ECL за фiнансовими iнструментами за рiк, визнанi у складi 

прибутку або збитку: 



  2018 рiк  2017 рiк 

 При-мiт-ка Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 POCI Всього   

  Iнди-вiду-ально На групо-вiй основi Iнди-вiду-ально На групо-вiй основi

      

Грошовi кошти та їх еквiваленти 9 

4 934 - 3 - - - 4 937  8 

Кошти в банках 10 

(229) - - - - - (229)  - 

Кредити клiєнтам 11 

(2 504) (258) - - (618) - (3 380)  - 

Iнвестицiї в цiннi папери 12 

- - - - - - -  - 

Iншi активи 15 

19 - - - (32) - (13)  (36) 

Iншi зобов'язання 19 

1 361 - - - - - 1 361  (1 352) 

Оцiночнi зобов'язання 20 

10 (123) - - - - (113)  - 

Всього збиток вiд знецiнення  3 591  (381) 3 - (650) - 2 563  (1 

380) 

Погашення безнадiйної заборгованостi, списаної за рахунок резервiв у минулих роках  -

 - - - - - 6 592   362 

Всього витрати по кредитних збитках  - - - - - - 9 155  

 (1 018) 

Протягом 2018 року Банком було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках 

безнадiйну заборгованiсть у сумi 592 тисячi гривень, у 2017 роцi - 362 тисячi гривень. 

У 2018 роцi Банк вiдступив право вимоги за безнадiйною заборгованiстю, списаною за рахунок резервiв у 

минулих роках та отримав вiдшкодування в розмiрi 6 000 тисяч гривень. 

Суми за 2017 рiк представленi за МСФЗ 39 (не перераховано). 

 

26.  
 

26. Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою 

Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою представлений таким чином: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Торговельнi операцiї, нетто  1 724   1 179  

Курсовi рiзницi, нетто  (538)  (299) 

Всього чистого прибутку вiд операцiй з iноземною валютою 1 186 880 

 

27.  
 

27. Iншi доходи 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Кредиторська заборгованiсть, списана у дохiд 225 64 

Компенсацiя операцiйних витрат  - 910 

Вартiсть надлишку основних засобiв та нематерiальних активiв за результатами iнвентаризацiї -

 46 

Дохiд вiд вибуття необоротних активiв  - 141 

Iншi операцiйнi доходи 118 16 

Всього iнших доходiв 343 1 177 

 

28.  
 

28. Iншi витрати 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 



Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi 

експлуатацiйнi послуги  (6 755)  (4 440) 

Витрати на оперативний лiзинг (оренду)  (4 794)  (4 585) 

Обслуговування операцiй за платiжними картками  (3 716)  (5 532) 

Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб  (1 099)  (732) 

Витрати на маркетинг i рекламу   (940)  (1 146) 

Представницькi витрати  (774)  (14) 

Витрати на аудит  (555)  (255) 

Витрати на участь у конференцiях i семiнарах  (550) (560) 

Витрати на охорону  (294)  (218) 

Членськi внески  (215)  (145) 

Результат  вiд  продажу/ вибуття необоротних активiв  (128)  (416) 

Витрати на iнкасацiю  та перевезення цiнностей (37) (515) 

Професiйнi послуги (307) (144) 

Втрати вiд зменшення корисностi необоротних активiв  -  (3 970) 

Iншi витрати  (2 152)  (2 701) 

Всього iнших витрат   (22 316)  (25 373) 

 

29.  
 

29. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Витрати з поточного податку на прибуток  (59) 

Змiна вiдстроченого податку на прибуток   

Зменшення /Виникнення тимчасових рiзниць (3 805) 3 964 

Всього (витрати) /вiдшкодування з податку на прибуток (3 805) 3 905 

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.  

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 2018 року в розмiрi 8 956 тисяча гривень (31 грудня 2017 року в розмiрi 12 718 

тисяча гривень). Податкове законодавство, чинне станом на кiнець 2018 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 2018 та 2017 роках.  

Узгодження витрат з податку на прибуток та облiкового прибутку за роки, якi закiнчилися 31 грудня 

2018 та 2017 рокiв: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 22 776 5 075 

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (4 100) (914) 

Коригування облiкового прибутку:   

Податковий вплив постiйних рiзниць 30 (27) 

Перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди 265 4 846 

Витрати з податку на прибуток (3 805) 3 905 

Нижче наведенi податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за 2018 рiк. 



 Залишок на початок перiоду (перераховано) Визнанi у прибутках /збитках Визнанi у власному 

капiталi Залишок на кiнець перiоду 

Податковий вплив тимчасових рiзниць 12 718 (3 805) 43 8 956 

Перенесенi невикористанi податковi збитки на майбутнi перiоди 12 718 (3 805) 43 8 956 

Чистий вiдстрочений податковий актив  12 718 (3 805) 43 8 956 

Визнаний вiдстрочений податковий актив  12 718 (3 805) 43 8 956 

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 Визнанi у власному капiталi

 Залишок на кiнець перiоду 

Податковий вплив тимчасових рiзниць 8 807 3 964 (53) 12 718 

Перенесенi невикористанi податковi збитки на майбутнi перiоди 8 807 3 964 (53) 12 718 

Чистий вiдстрочений податковий актив  8 807 3 964 (53) 12 718 

Визнаний вiдстрочений податковий актив  8 807 3 964 (53) 12 718 

 

30.  
 

30. Операцiйнi сегменти 

Iнформацiя по звiтним сегментам Банку за 2018 рiк наведена нижче. 

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2018 рiк: 

 Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi 

банкiвськi операцiї Всього  

Активи звiтного сегменту 11 134 165 047 507 399 683 580 

Зобов?язання звiтного сегменту 226 626 217 904 5 850 450 380 

Капiтальнi iнвестицiї 3 217 8 670 10 412 22 299 

Амортизацiя (311) (837) (1 006) (2 154) 

Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2018 рiк: 

  Послуги фiзич-ним особам Послуги корпоратив-ним клiєнтам Централiзованi казначейськi 

банкiвськi операцiї Вилучення Всього  

Зовнiшнi доходи           

процентнi доходи  341   20 070   33 528   -   53 939  

комiсiйнi доходи   2 875   17 366   7 600   -   27 841  

Мiжсегментнi доходи  6 638   6 850   19 507   (32 995)  -  

Разом доходи  9 854   44 286   60 635   (32 995)  81 780  

Процентнi витрати  (2 610)  (3 586)  -   -   (6 196) 

Витрати по кредитних збитках 7 186 (2 774) 4 743 - 9 155 

Комiсiйнi витрати  (2 339)  -   (3 666)  -   (6 005) 

Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою  171   461   554   -   1 186  

Iншi доходи та iншi витрати  (8 242)  (22 218)  (26 684)  -   (57 144) 

Мiжсегментнi витрати  (100)  (10 103)  (22 792)  32 995   -  

Вiдшкодування з податку на прибуток  (549)  (1 479)  (1 777)  -   (3 805) 

Iнший сукупний дохiд  -   -   (196)  -   (196) 

Разом сукупний дохiд сегменту з урахуванням податкiв  3 371   4 587   10 817   -   18 

775  

Нижче наведена звiрка сукупного доходу звiтних сегментiв з сукупним доходом Банку за 2018 рiк: 

 Разом по звiтним сегментам Коригування Разом по Банку 

Зовнiшнi доходи       

процентнi доходи  53 939  -  53 939  

комiсiйнi доходи   27 841  -  27 841  

Мiжсегментнi доходи  -  -  -  

Разом доходи  81 780  -  81 780  

Процентнi витрати  (6 196) -  (6 196) 

Витрати по кредитних збитках 9 155  9 155 

Комiсiйнi витрати  (6 005) -  (6 005) 

Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою  1 186  -  1 186  



Iншi доходи т та iншi витрати  (57 144) -  (57 144) 

Мiжсегментнi витрати  -  -  -  

Вiдшкодування з податку на прибуток  (3 805) -  (3 805) 

Iнший сукупний дохiд  (196)   (196) 

Разом сукупний дохiд сегменту з урахуванням податкiв  18 775  -  18 775  

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 Всього  

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 Всього  

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 

 

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 2018 року: 

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

особи 

Кредити клiєнтам - 98 - 

контрактна ставка (%) - 0,001 - 36,0 - 

Кошти клiєнтiв 80 647 21 023 2 246 

контрактна ставка (%) 8,0 1,0 - 8,0 1,0 - 7,0 

Iншi зобов'язання - - 4 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2018 рiк: 

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

особи 

Процентнi доходи  - 18 - 

Процентнi витрати  (189) (653) (125) 

Комiсiйнi доходи 223 36 75 

Витрати по кредитних збитках (6) (5) - 

Iншi витрати - (6 940) (189) 

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

2018 року: 

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

особи 

Кредити наданi  - 549 - 

Кредити погашенi  - (519) - 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2018 року: 

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

особи 

Iншi потенцiйнi зобов'язання, що наданi клiєнтам 200 246 - 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2017 року: 

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

особи 

Кредити клiєнтам - 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 

Iншi 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 

Iншi потенцiйнi зобов'язання, що наданi клiєнтам 300 175 - 

Виплати провiдному управлiнському персоналу: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 Витрати Витрати 

Поточнi виплати працiвникам (6 873) (4 936) 

Всього (6 873) (4 936) 

 

32.  
 

32. Справедлива вартiсть 

Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю або первiсною вартiстю 

(собiвартiстю): 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 справедлива вартiсть балансова вартiсть справедлива вартiсть балансова вартiсть 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 452 296 452 296 350 114 350 114 

Кошти в банках 7 379 7 379 6 970 6 970 

Кредити клiєнтам  140 821 141 301 86 107 87 137 

Акцiї пiдприємств, якi облiковуються через iнший сукупний дохiд - 11 - 11 

Iншi фiнансовi активи 10 10 71 71 

Всього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю та собiвартiстю 600 506 600 

997 443 262 444 303 

     

Кошти банкiв 5 850 5 850 1 842 1 842 

Кошти клiєнтiв  440 276 439 267 309 164 309 223 

Iншi фiнансовi зобов'язання  178 178 2 822 2 822 

Всього фiнансових зобов'язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю та собiвартiстю 446 

304 445 295 313 828 313 887 

Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 2018 рiк: 

 Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Всього справедлива вартiсть Всього 

балансова вартiсть 

 Рiвень I Рiвень II Рiвень III   

Активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю           

Iнвестицiї в цiннi папери 24 539 - - 24 539 24 539 

Iнвестицiйна нерухомiсть  - 1 289 - 1 289 1 289 

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається      

Грошовi кошти та їх еквiваленти 452 296 - - 452 296 452 296 

Кошти в банках  7 379  7 379 7 379 

Кредити клiєнтам - 140 821 - 140 821 141 301 

Акцiї пiдприємств, якi облiковуються через iнший сукупний дохiд - - - - 11 

Iншi фiнансовi активи - 10 - 10 10 

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається      

Кошти банкiв - 5 850 - 5 850 5 850 

Кошти клiєнтiв - 440 276 - 440 276 439 267 



Iншi фiнансовi зобов'язання - 178 - 178 178 

Аналiз активiв i зобов'язань за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 2017 рiк: 

 Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Всього справедлива вартiсть Всього 

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 

Кошти в банках  6 970  6 970 6 970 

Кредити клiєнтам  86 107  86 107 87 137 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 

Iншi фiнансовi активи - 71 - 71 71 

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 

 

33.  
 

33. Управлiння капiталом 

Мета Банку в управлiннi капiталом полягає в забезпеченнi: 

1) дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України; 

2) спроможностi Банку стабiльно функцiонувати та розвиватись вiдповiдно до затверджених 

стратегiчних планiв; 

3) покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi бере на себе Банк в процесi дiяльностi. 

Полiтика Банку в управлiннi капiталом полягає у визначеннi ефективного рiвня капiталу, максимально 

збiльшуючи довгострокову цiннiсть для акцiонерiв, а саме, встановлення цiлей та директив з управлiння 

капiталом Банку так, щоб оптимiзувати вимогу акцiонерiв щодо прибутку вiд його iнвестицiй з 

урахуванням наступних обмежень: 

" дотримання вимог до капiталу, якi встановленi наглядовими органами; 

" вiдповiдностi рiвня капiталу вимогам iнвесторiв та рейтингових агентств з метою забезпечення 

доступу Банку до фiнансування на ринках капiталу. 

Банк з метою визначення реального розмiру капiталу з урахуванням ризикiв у своїй дiяльностi постiйно 

оцiнює якiсть своїх активiв i позабалансових зобов'язань, здiйснює вiдповiднi коригування їх вартостi 

шляхом формування резервiв для покриття очiкуваних (можливих) збиткiв за зобов'язаннями 

контрагентiв. 

Кiлькiсна оцiнка капiталу доповнюється якiсним, всебiчним обговоренням. Результати пiдсумовуються у 

виглядi цiлей щодо необхiдного рiвня капiталу, включаючи стратегiчнi напрямки щодо того, як 

пiдтримувати достатнiй рiвень капiталу. 

Структура капiталу Банку вкладається з iнструментiв та капiталу, який представлений статутним 

капiталом, статутним капiталом в процесi реєстрацiї, резервами, iншим додатковим капiталом, 

iнформацiя про якi розкривається у звiтi про змiни в капiталi. 

У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз регулятивного капiталу Банку станом на 31 грудня 2018 

року розрахований у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України:  

Склад регулятивного капiталу: 2018 рiк 2017 рiк 

Основний капiтал, (капiтал 1-го рiвня):   

статутний капiтал  205 000   205 000  

емiсiйний дохiд  41   41  

резервнi фонди449-  -  

збитки минулих рокiв  (6 652)  (20 591) 



нематерiальнi активи  (7 752)  (3 649) 

Всього капiталу 1 рiвня  191 086  180 801  

Додатковий капiтал, (капiтал 2-го рiвня)  32 386   30 261  

Вiдвернення  (2)  (2) 

Всього регулятивного капiталу  223 470 211 060 

Коефiцiєнт достатностi капiталу 90,62% 146,55% 

Кiлькiснi показники, встановленi Нацiональним Банком для забезпечення адекватностi капiталу, 

вимагають вiд Банку пiдтримувати мiнiмальнi суми та нормативи регулятивного капiталу: 

" норматив достатностi регулятивного капiталу - не менше нiж 10%. 

" 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.  

 

34.  
 

34. Полiтика управлiння ризиками 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у банкiвськiй дiяльностi та операцiях Банку. Основнi ризики, 

властивi операцiям Банку, включають:  

" кредитний ризик;  

" ризик лiквiдностi;  

" ринковий ризик.  

Банк визнає, що важливо мати дiєвi та ефективнi процеси управлiння ризиком. З цiєю метою Банком 

встановлено основнi принципи управлiння ризиками, що мають в майбутньому захистити Банк вiд 

суттєвих ризикiв, а також дозволити йому при цьому досягнути запланованих показникiв. 

Кредитний ризик.  

Кредитний ризик - це ризик того, що Банк понесе збитки в зв'язку з тим, що його клiєнти або контрагенти 

не зможуть виконати передбаченi договором зобов'язання. Банк управляє кредитним ризиком шляхом 

встановлення граничного розмiру ризику, який Банк готовий прийняти по окремим контрагентам або 

галузевим концентрацiям ризику, а також за допомогою монiторингу дотримання встановлених лiмiтiв 

ризику. 

Управлiння та монiторинг кредитних ризикiв здiйснюється Центром з управлiння ризиками Кредитним 

комiтетом, якiй створено в Банку i дiє на колегiальнiй основi, Правлiнням Банку та Наглядовою радою в 

межах їх повноважень. 

Фахiвцi Центру з управлiння ризиками надають пiдтримку менеджменту та бiзнесу в цiлому, шляхом 

впровадження рiзноманiтних засобiв управлiння ризиком, наприклад, розробляючи системи, полiтики i 

моделi управлiння кредитним ризиком та складаючи звiтнiсть. 

Банк розробив процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, щоб забезпечити раннє виявлення можливих 

змiн у кредитоспроможностi контрагентiв, включаючи перiодичний перегляд розмiру забезпечення. 

Лiмiти по контрагентам встановлюються з використанням системи класифiкацiї кредитного ризику, яка 

присвоює кожному контрагенту кредитний рейтинг. Рейтинги регулярно переглядаються. Процедура 

перевiрки кредитної якостi дозволяє Банку оцiнити розмiр потенцiйних збиткiв внаслiдок ризикiв, до 

яких вiн схильний, та вжити необхiднi заходи щодо їх усунення. 

Ризики за гарантiями та зобов'язаннями з надання позик 

Банк надає своїм клiєнтам можливiсть отримання гарантiй, за умовами яких може виникнути 

необхiднiсть проведення Банком платежiв вiд iменi клiєнтiв, а також приймає на себе зобов'язання про 

видачу кредитiв для задоволення потреби в лiквiдних коштах. 

Згiдно з умовами гарантiй Банк зобов'язаний здiйснювати платежi вiд iменi клiєнтiв у разi настання 

певних подiй. Такi договiрнi зобов'язання пiддають Банк ризикам, якi аналогiчнi ризикам за позиками, i 

для зниження таких ризикiв використовуються такi ж процедури та полiтики управлiння ризиками. 

Оцiнка знецiнення (полiтика, застосовувана з 01 сiчня 2018 року) 

Нижче наведенi посилання на примiтки фiнансової звiтностi, в яких описується пiдхiд Банку щодо 

визначення та оцiнки на предмет знецiнення. Даний роздiл необхiдно розглядати разом з Примiткою 4 

"Основнi положення облiкової полiтики". 

" Визначення дефолту та покращення  

Банк вважає, що за фiнансовим iнструментом вiдбувся дефолт, i, отже, вiдносить його до Стадiї 3 



(кредитно-знецiненi активи) для цiлей розрахунку ECL в будь-якому випадку, коли позичальник 

прострочив передбаченi договором виплати на 90 днiв. У разi здiйснення казначейських та 

мiжбанкiвських операцiй Банк вважає, що стався дефолт, та робить негайнi заходи по його усуненню, 

якщо необхiднi платежi, зазначенi в окремих угодах, не були здiйсненi протягом 7 днiв. 

В рамках якiсної оцiнки наявностi дефолту по клiєнту Банк також розглядає ряд подiй, якi можуть 

вказувати на те, що оплата є малоймовiрною. У разi настання таких подiй Банк ретельно аналiзує, чи 

приводить така подiя до дефолту та чи слiд вiдносити активи до Стадiї 3 для цiлей розрахунку ECL або 

бiльш вiдповiдною буде Стадiя 2. До таких подiй належать такi: 

   внутрiшнiй рейтинг позичальника, який вказує на дефолт або близькiсть до дефолту; 

  позичальник запитує у Банка надзвичайне фiнансування; 

  неподання до Банку фiнансової звiтностi Боржника, що унеможливлює оцiнку фiнансового стану; 

  смерть позичальника; 

  суттєве зменшення вартостi забезпечення, коли вiдшкодування кредиту очiкується в результатi 

продажу забезпечення; 

  iнiцiювання Банком позову до суду щодо стягнення заборгованостi та/або кримiнальної справи 

щодо сторони договору/його керiвника/його власника; 

  боржник (або юридична особа в складi групи боржника) подав заяву про банкрутство або 

оголосив себе банкрутом; 

  рiшення про визнання Банку-боржника/контрагента неплатоспроможним або наявне рiшення про 

лiквiдацiю; 

  вiдкликання банкiвської лiцензiї у Банка-боржника/контрагента; 

  наявнiсть подiї дефолту по iншим фiнансовим iнструментам Боржника в Банку. 

Вiдповiдно до полiтики Банку фiнансовi iнструменти вважаються "покращеними" i, отже, переводяться iз 

Стадiї 3, якщо жоден з критерiїв настання дефолту не спостерiгався як мiнiмум протягом трьох мiсяцiв 

поспiль. Рiшення щодо того, чи слiд вiднести актив до Стадiї 2 або Стадiї 1 в разi його "покращення", 

залежить вiд переглянутого рiвня внутрiшнього рейтингу в момент вiдновлення та оцiнки того, чи має 

мiсце значне збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного визнання. Критерiй Банку щодо 

"Покращення" активiв для цiлей ECL менш суворий, нiж вимога щодо реструктурованих активiв, яка 

охоплює перiод 24 мiсяцi, як описано в Примiтцi 4 (дивись "Реструктурованi та модифiкованi позики"). 

" Система присвоєння внутрiшнього рейтингу Банку та процес оцiнки ймовiрностi дефолту (PD) 

Моделi присвоєння рiвнiв внутрiшнього рейтингу розробляються та застосовуються незалежним 

Центром з управлiння ризиками Банку. Моделi внутрiшнiх рейтингiв розрiзняються за видами Боржникiв 

- юридичнi особи (крiм банкiв), фiзичнi особи, банки-контрагенти. У моделях використовується як 

кiлькiсна, так i якiсна iнформацiя та, крiм iнформацiї, специфiчної для позичальника, також 

використовується додаткова iнформацiя iз зовнiшнiх джерел, яка може вплинути на поведiнку 

позичальника. Такi джерела iнформацiї, в першу чергу, використовуються для визначення ймовiрностi 

дефолту (PD). Потiм показники PD коригуються для цiлей оцiнки ECL згiдно з МСФЗ 9 з урахуванням 

прогнозної iнформацiї та класифiкацiї активiв на Стадiї. У разi необхiдностi цi данi визначаються для 

кожного економiчного сценарiю. 

Казначейськi, торговельнi та мiжбанкiвськi вiдносини 

Казначейськi, торговельнi та мiжбанкiвськi вiдносини Банку включають вiдносини з контрагентами, 

такими як органiзацiї з надання фiнансових послуг, банки, брокери-дилери, бiржi та клiринговi 

органiзацiї. Для оцiнки таких вiдносин Центр з управлiння ризиками Банку аналiзує загальнодоступну 

iнформацiю, таку як фiнансова звiтнiсть та данi з iнших зовнiшнiх джерел та присвоює рiвень 

внутрiшнього рейтингу, як показано в таблицi нижче. 

Кредитування юридичних осiб 

У разi кредитування юридичних осiб оцiнку позичальникiв проводить Центр з управлiння ризикам Банку. 

Оцiнка кредитного ризику заснована на моделi кредитного скорингу, яка враховує рiзну iсторичну, 

поточну та прогнозну iнформацiю, наприклад: 

  Iсторичну фiнансову iнформацiю разом iз прогнозами та бюджетами, пiдготовленими клiєнтом. 

Така фiнансова iнформацiя включає данi про отриманi та очiкуванi результати, коефiцiєнти 

платоспроможностi, коефiцiєнти лiквiдностi та будь-якi iншi коефiцiєнти, доречнi для оцiнки фiнансових 

результатiв дiяльностi клiєнта. Частина таких показникiв закрiплюється в договорах з клiєнтами, i, отже, 

їх оцiнцi придiляється бiльше уваги. 

  Загальнодоступну iнформацiю про клiєнтiв iз зовнiшнiх джерел iнформацiї. Така iнформацiя 



може включати зовнiшнi рейтинги, присвоєнi рейтинговими агентствами (за наявностi), звiти незалежних 

аналiтикiв, цiни на ринку облiгацiй або свопу кредитного дефолту або прес-релiзи та статтi. 

  Макроекономiчну або геополiтичну iнформацiю, наприклад, темпи зростання ВВП стосовно 

конкретної галузi та за географiчними регiонами, в яких клiєнт здiйснює свою дiяльнiсть. 

  Iншу об?рунтовану та пiдтверджувану iнформацiю про якiсть управлiння та можливостi клiєнта, 

яка доречна для визначення результатiв дiяльностi органiзацiї. 

Рiвень складностi та деталiзацiї методiв оцiнки кредитної якостi вiдрiзняються в залежностi вiд 

схильностi Банку до ризику та складностi та розмiру клiєнта. 

Кредитування фiзичних осiб 

Споживче кредитування включає в себе незабезпеченi заставою кредити фiзичним особам, кредитнi 

карти та овердрафти. Оцiнка даних продуктiв здiйснюється з використанням системи скорингу, основним 

показником для якої є кiлькiсть днiв прострочення. Iншi основнi вихiднi данi, якi використовуються в 

моделях, такi: 

  Споживче кредитування: використання лiмiтiв та їх волатильнiсть, зростання ВВП, рiвень 

безробiття, змiна доходiв населення / рiвня заробiтної плати на основi даних за поточними рахунками, 

суми заборгованостi та очiкуваний перегляд процентних ставок. 

Рiвнi внутрiшнього кредитного рейтингу Банку на основi PD за 12 мiсяцiв: 

 Грошовi кошти та їх еквiваленти,  

Кошти в банках Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам 

Працюючi активи    

Високий рейтинг 0,0-0,12 0,001-0,10 0,005-0,15 

Стандартний рейтинг 0,13-0,36 0,11-0,35 0,16-0,40 

Рейтинг нижче стандартного 0,37-0,80 0,36-0,80 0,41-0,80 

Простроченi, але не знецiненi 0,81-0,999 0,81-0,99 0,81-0,99 

Непрацюючi активи    

Iндивiдуально знецiненi 1 1 1 

" Величина, схильна до ризику дефолту (EAD) 

Величина, схильна до ризику дефолту (EAD) являє собою валову балансову вартiсть фiнансового 

iнструменту, щодо якого застосовуються вимоги до знецiнення, та вiдображає як можливiсть того, що 

схильнiсть до ризику буде збiльшуватися в мiру наближення до дефолту, так i можливiсть дострокового 

погашення. Застосування показника EAD щодо кредитних карт та iнших поновлюваних механiзмiв 

кредитування описано в Примiтцi 4 (дивись "Кредитнi карти та iншi поновлюванi механiзми 

кредитування"). 

Для розрахунку EAD для позик Стадiї 1 Банк оцiнює ймовiрнiсть дефолту протягом 12 мiсяцiв для 

оцiнки 12-мiсячних ECL. Однак якщо очiкується, що протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати по позицi 

Стадiї 1 вiдбудеться дефолт, та при цьому також очiкується, що ця позика буде вiдновлена, а потiм знову 

вiдбудеться дефолт, то необхiдно враховувати всi зазначенi подiї, пов'язанi з дефолтом. Для активiв 

Стадiї 2 та Стадiї 3 та POCI фiнансових активiв показник EAD розглядається для подiй, якi можуть 

вiдбутися протягом усього термiну дiї iнструмента. 

" Рiвень втрат при дефолтi (LGD) 

У разi кредитування юридичних осiб показник LGD оцiнюється принаймнi i переглядається не рiдше 

одного разу на рiк та затверджується колегiальним органом Банку. 

Оцiнка кредитного ризику ?рунтується на стандартнiй моделi оцiнки LGD, в результатi якої 

встановлюються певнi рiвнi LGD. Данi рiвнi LGD враховують очiкуваний показник EAD в порiвняннi з 

сумами, якi, як очiкується, будуть вiдновленi або реалiзованi в результатi продажу утримуваної застави. 

Банк об'єднує свої роздрiбнi кредитнi продукти в однорiднi групи на основi основних характеристик, 

доречних для оцiнки майбутнiх грошових потокiв. Для цього використовується iнформацiя про збитки 

минулих перiодiв та розглядається широкий спектр характеристик, притаманних операцiям (наприклад, 

вид продукту, бiльш рiзноманiтнi види забезпечення), а також характеристики позичальника. У разi 

вiдсутностi даних щодо збиткiв минулих перiодiв та досвiду втрат Банку пiсля реалiзацiї забезпечення 

значення LGD може встановлюватися експертним шляхом. 

Далi для визначення рiвня LGD по МСФЗ 9 для кожної групи фiнансових iнструментiв використовуються 

новi данi та прогнознi економiчнi сценарiї. При оцiнцi прогнозної iнформацiї очiкуванi результати 

?рунтуються на множинних сценарiях. Приклади основних вихiдних даних включають змiни вартостi 

забезпечення, включаючи цiни на житло, цiни на товари, статус платежiв або iншi чинники, якi свiдчать 



про збитки по групi iнструментiв. 

Банк оцiнює рiвень LGD для регулятивних цiлей та для цiлей МСФЗ 9 рiзними способами. Згiдно МСФЗ 

9 рiвнi LGD оцiнюються для всiх видiв активiв Стадiї 1, 2 та 3 та POCI. Вихiднi данi для таких рiвнiв 

LGD оцiнюються та, де це можливо, коригуються за допомогою тестування на основi iсторичних даних, 

враховуючи недавнi вiдновлення. У разi необхiдностi такi данi повторюються для кожного економiчного 

сценарiю. 

" Значне збiльшення кредитного ризику  

Банк постiйно перевiряє всi активи, до яких застосовуються вимоги, що стосуються знецiнення. Щоб 

визначити, на яку суму необхiдно створити оцiночний резерв пiд знецiнення по iнструменту або 

портфелю iнструментiв (в сумi 12-мiсячних ECL або ECL за весь термiн), Банк аналiзує, чи значно 

збiльшився кредитний ризик по даному iнструменту або портфелю iнструментiв з моменту первiсного 

визнання. Банк вважає, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значно збiльшився з моменту 

первiсного визнання, якщо рейтинг Боржника знизився бiльш нiж на три позицiї з моменту первiсного 

визнання. 

Банк також застосовує додатковий якiсний метод для вказiвки на те, що вiдбулося значне збiльшення 

кредитного ризику за активом, наприклад, список проблемних клiєнтiв / iнструментiв або 

реструктуризацiя активу. Незалежно вiд змiни рiвнiв рейтингу вважається, що якщо передбаченi 

договором платежi простроченi бiльш нiж на 30 днiв, то вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику 

з моменту первiсного визнання. 

У разi оцiнки ECL на груповiй основi по групi аналогiчних активiв (як зазначено в "Групування 

фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi" нижче) Банк застосовує такi ж 

принципи оцiнки того, чи мало мiсце значне збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного 

визнання. При цьому основною ознакою значного зростання кредитного ризику є кiлькiсть днiв 

простроченння платежiв за договором. 

" Групування фiнансових активiв, оцiнка яких здiйснюється на груповiй основi 

Як вказувалося в Примiтцi 4 (дивись "Огляд принципiв оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв"), в 

залежностi вiд наведених нижче факторiв Банк оцiнює ECL або на iндивiдуальнiй, або на груповiй 

основi. 

Види активiв, за якими Банк оцiнює ECL на iндивiдуальнiй основi, включають такi: 

  всi активи Стадiї 3 незалежно вiд виду фiнансових активiв; 

  портфель кредитiв юридичним особам; 

  iпотечнi та споживчi кредити в Стадiї 1 та 2; 

  казначейськi, торговельнi та мiжбанкiвськi вiдносини (наприклад, Кошти в банках, Грошовi 

кошти та їх еквiваленти); 

  фiнансовi активи, якi в момент припинення визнання первiсної позики та визнання нової позики 

були класифiкованi як POCI в результатi реструктуризацiї боргу. 

Види активiв, за якими Банк оцiнює ECL на груповiй основi, включають такi: 

  заборгованiсть фiзичних осiб за кредитними картками; 

  придбанi кредитно-знецiненi фiнансовi активи, управлiння якими здiйснюється на груповiй 

основi. 

Банк об'єднує данi фiнансовi активи в однорiднi групи в залежностi вiд їх внутрiшнiх та зовнiшнiх 

характеристик, зазначених нижче: 

У разi споживчого кредитування: 

  вид продукту (овердрафт, кредитнi карти та iн.); 

  рiвень внутрiшнього рейтингу. 

Аналiз вихiдних даних моделi очiкуваних кредитних збиткiв в разi множинних економiчних сценарiїв 

Загальнi принципи оцiнки ECL викладенi в Примiтцi 4 "Основнi положення облiкової полiтики" та 

Примiтцi 5 "Iстотнi судження, розрахунковi оцiнки та припущення". Щоб забезпечити повноту та 

точнiсть iнформацiї Банк використовує данi iз зовнiшнiх джерел, Фахiвцi Центру з управлiння ризиками 

перевiряють коректнiсть цих даних, щоб використовувати їх в моделях оцiнки ECL.  

У наступнiй таблицi показанi основнi фактори та значення основних прогнозних економiчних змiнних, 

що впливають на очiкуванi збитки, припущення, що використовуються Банком для оцiнок базового 

сценарiю, ECL, заснованих на базовому сценарiї станом на 31 грудня 2018 року. 

31 грудня 2018 р.  

Ключовi фактори Отримана ймовiрнiсть 2018 (факт) 2019 2020 2021 2022 2023



 Наступнi роки 

Темпи зростання ВВП (прогноз, зважений за сценарiями), в тому числi   0,033 2,6% 2,8%

 3,6% 3,1% 2,9% 3,1% 

кризовий сценарiй 16,2% 0,033 -1,0% -0,5% 0,5% -0,2% -0,4% -0,1% 

стагнацiйний сценарiй 17,3% 0,033 0,4% 1,1% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 

помiрний сценарiй 18,3% 0,033 1,9% 2,4% 3,5% 2,8% 2,4% 2,5% 

динамiчний сценарiй 48,2% 0,033 4,9% 4,7% 5,4% 5,0% 4,8% 4,9% 

Рiвень безробiття* (прогноз, зважений за сценарiями), в тому числi:   9,30% 8,6% 8,5% 8,4%

 8,3% 8,2% 7,0% 

кризовий сценарiй 16,2% 9,30% 11,6% 12,2% 12,8% 13,5% 14,3% 14,3% 

стагнацiйний сценарiй 17,3% 9,30% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 

помiрний сценарiй 18,3% 9,30% 8,0% 7,7% 7,5% 7,2% 6,9% 5,8% 

динамiчний сценарiй 48,2% 9,30% 7,6% 7,2% 6,8% 6,5% 6,2% 4,2% 

Короткий огляд модифiкованих та реструктурованих позик 

З точки зору управлiння ризиками, коли умови по активу переглядаються або модифiкуються, Банк 

продовжує вiдстежувати данi позицiї до тих пiр, поки їх визнання не буде повнiстю припинено. 

Протягом 2018 та 2017 рокiв Банк не здiйснював модифiкацiї та реструктуризацiї позик. 

Аналiз концентрацiї ризикiв  

Банк здiйснює управлiння концентрацiями ризику з розбивкою по клiєнтам / контрагентам та галузям. 

Максимальний кредитний ризик по всiх клiєнтах або контрагентах станом на 31 грудня 2018 року 

становив 365 млн. грн. (2017 рiк -: 243 млн). 

Протягом 2018 року Банк постiйно дотримувався нормативiв ризику, встановлених  Нацiональним 

Банком України. Зокрема, станом на кiнець дня 31 грудня 2018 норматив максимального обсягу кредиту 

на одного позичальника становив 20.35% (при нормативному значеннi не бiльше 25%), норматив обсягу 

великих кредитних ризикiв 51.89% (при нормативному значеннi не бiльше 800%),  норматив 

максимального обсягу кредитного ризику з пов'язаними особами 16.37% (при нормативному значеннi не 

бiльше 25%), значення нормативу обсягу iнвестування в цiннi папери по одному контрагенту та 

нормативу загальної суми iнвестування були близькi до нуля.  

Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 норматив максимального обсягу кредиту на одного позичальника 

становив 19.30% (при нормативному значеннi не бiльше 25%), норматив обсягу великих кредитних 

ризикiв 38.38% (при нормативному значеннi не бiльше 800%),  норматив максимального обсягу 

кредитного ризику з пов'язаними особами 0.38% (при нормативному значеннi не бiльше 25%), значення 

нормативу обсягу iнвестування в цiннi папери по одному контрагенту та нормативу загальної суми 

iнвестування були близькi до нуля. 

Наступна таблиця показує концентрацiю ризику в розрiзi галузей за компонентами звiту про фiнансовий 

стан. Додаткова iнформацiя про кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику за 

категорiями на пiдставi рiвнiв внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiй ECL станом на кiнець 

року представлена в Примiтках 9, 10, 11, 12, 15 та 20. 

  

" Галузевий аналiз 

31 грудня 2018 р. Фiнансовi послуги Державний сектор Споживчий сектор Операцiї з 

нерухомим майном Оптова та роздрiбна торгiвля Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги

 Переробна промисловiсть Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування Будiвництво

 Разом 

Фiнансовi активи           

Грошовi кошти та їх еквiваленти         

  

Готiвковi кошти  28 997 - - - - - - -  28 997 

Кошти в Нацiональному банку України  - 23 234 - - - - - -

  23 234 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України - 325 495 - - - -

 - -  325 495 

Кореспондентськi рахунки в банках 74 570 - - - - - - - 

 74 570 

 103 567 348 729 - - - - - -   452 296 



Кошти в банках           

Кошти в банках в забезпеченнi 7 362 - - - - - - - 

 7 362 

Кошти в розрахунках за операцiями з банками  17 - - - - - -

 -  17 

 7 379 - - - - - - -   7 379 

Iнвестицiй в цiннi папери           

Державнi облiгацiї - 24 539 - - - - - -  24 539 

Акцiї пiдприємств 11 - - - - - - -  11 

 11 24 539 - - - - - -   24 550 

Кредити клiєнтам           

Кредити, що наданi юридичним особам - - - 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259

  139 606 

Кредити, що наданi фiзичним особам - - 1 695 - - - - - 

 1 695 

 - - 1 695 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259   141 301 

 110 957 373 268 1 695 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259   625 526 

Фiнансовi гарантiї - - - - - - 1 534 - 2 214 3 748 

Iншi зобов'язання з надання позик: - - - - - - - - 

 - 

Безумовно вiдкличнi кредитнi лiнiї - - - 15 620 88 222 5 812 7 271 1 566 6 786

 125 277 

Безвiдкличнi невикористанi кредитнi лiнiї - - 6 344 - - - - -

  6 344 

 - - 6 344 15 620 88 222 5 812 8 805 1 566 9 000 135 369 

 110 957 373 268 8 039 79 674 115 390 8 994 21 748 33 825 9 000 760 895 

 

01 сiчня 2018 р. Фiнансовi послуги Державний сектор Споживчий сектор Операцiї з 

нерухомим майном Оптова та роздрiбна торгiвля Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги

 Переробна промисловiсть Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування Будiвництво

 Разом 

Фiнансовi активи           

Грошовi кошти та їх еквiваленти         

  

Готiвковi кошти  12 505 - - - - - - -  12 505 

Кошти в Нацiональному банку України  - 13 869 - - - - - -

  13 869 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України - 266 001 - - - -

 - -  266 001 

Кореспондентськi рахунки в банках 52 523 - - - - - - - 

 52 523 

 65 028 279 870 - - - - - -   344 898 

Кошти в банках           

Кошти в банках в забезпеченнi 6 008 - - - - - - - 

 6 008 

Кошти в розрахунках за операцiями з банками  - - - - - - -

 -  - 

 6 008 - - - - - - -   6 008 

Iнвестицiй в цiннi папери, якi оцiнюються за FVTOCI      

     

Державнi облiгацiї - 64 214 - - - - - -  64 214 

Акцiї пiдприємств 11 - - - - - - -  11 

 11 64 214 - - - - - -   64 225 

Кредити та аванси клiєнтам           

Кредити, що наданi юридичним особам - - - 40 614 559  5 597 40 156



  86 926 

Кредити, що наданi фiзичним особам - - 163 - - - - - 

 163 

 - - 163 40 614 559 - 5 597 40 156   87 089 

 71 047 344 084 163 40 614 559 - 5 597 40 156   502 220 

Фiнансовi гарантiї - - - - 133 - 3 038 - 1 193 4 364 

Iншi зобов'язання з надання позик: - - - - - - - - 

 - 

Безумовно вiдкличнi кредитнi лiнiї - - 2 024  79 071  2 500 1 587 806

 85 988 

Безвiдкличнi невикористанi кредитнi лiнiї - - - - - - - -

  - 

 - - 2 024 - 79 204 - 5 538 1 587 1 999 90 352 

 71 047 344 084 2 187 40 614 79 763 - 11 135 41 743 1 999 592 572 

  

Забезпечення та iншi механiзми пiдвищення кредитної якостi 

Величина та вид необхiдного забезпечення залежать вiд оцiнки кредитного ризику контрагента. 

Встановлено принципи щодо прийнятностi та оцiнки кожного виду забезпечення. 

Основнi види отриманого забезпечення включають такi: 

o При кредитуваннi юридичних осiб - застава лiквiдної нерухомостi у розмiрi, який є достатнiм для 

покриття кредитного ризику, застава iнших основних засобiв, використання яких пов'язано iз основною 

дiяльнiстю контрагента, застава запасiв, грошове покриття та iнше лiквiдне забезпечення. 

o При кредитуваннi фiзичних осiб - застава житла. 

Банк також намагається отримати гарантiї власникiв бiзнесу при кредитування юридичних осiб.  

Банк здiйснює регулярний монiторинг ринкової вартостi отриманого забезпечення та запитує додаткове 

забезпечення у вiдповiдностi до базової угоди. 

Бiльш детальна iнформацiя про кредитну якiсть та максимальну схильнiсть до кредитного ризику за 

категорiями на пiдставi рiвнiв внутрiшнього кредитного рейтингу Банку та Стадiї ECL станом на кiнець 

року представлена в Примiтках 9, 10, 11, 12, 15 та 20. 

Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2018 рiк: 

 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам Всього 

Незабезпеченi кредити 2 553 2 006 4 559 

Кредити, що забезпеченi: 140 042 128 140 170 

нерухомим майном 125 836 - 125 836 

у тому числi житлового призначення 5 984 - 5 984 

iншими активами 14 206 128 14 334 

Всього кредитiв  142 595 2 134 144 729 

Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2017 рiк: 

 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам Всього 

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 

Всього кредитiв  86 926 211 87 137 

Ризик лiквiдностi.  

Ризик лiквiдностi - це ризик вiдсутностi в Банку достатнiх фiнансових ресурсiв для виконання своїх 

зобов'язань у встановлений строк, чи ризик того, що такi зобов'язання доведеться погашати з надмiрними 

витратами. Цей ризик випливає з невiдповiдностi термiнiв грошових потокiв. Вiн притаманних усiм 

банкiвським операцiям, i на нього може впливати низка подiй, властивих Банку та всьому ринку. 

Управлiння ризиком лiквiдностi 

Банк створив комплексну полiтику та структуру контролю для управлiння ризиком лiквiдностi. Комiтет з 

управлiння активами i пасивами Банку (КУАП) та кредитний комiтет Банку несуть вiдповiдальнiсть за 

управлiння ризиком лiквiдностi Банку завдяки поєднанню формування, перегляду та регулювання 

полiтики, аналiзу, стрес-тестування, встановлення та монiторингу лiмiтiв. З метою ефективного 



управлiння ризиком лiквiдностi, Банк: 

  пiдтримує портфель високолiквiдних активiв, у рiзних валютах та з рiзними термiнами 

погашення; 

  гарантує рiзноманiтнiсть своєї ресурсної бази; 

  веде монiторинг поведiнкових характеристик фiнансових активiв i зобов'язань; 

  вiдстежує звiти про стан лiквiдностi, у яких аналiзуються очiкуванi термiни погашення активiв i 

зобов'язань; 

  встановлює показники раннього попередження про можливi стресовi подiї для лiквiдностi та 

забезпечує наявнiсть активiв, якi за потреби будуть використовуватися в якостi застави; 

  проводить регулярнi стрес-тести; та 

  має план фiнансування на випадок непередбачених обставин, призначений для формування 

структури, за допомогою якої можна буде ефективно управляти стресом для лiквiдностi. 

Iснують засоби щоденного контролю для визначення та монiторингу схильностi Банку до ризику 

лiквiдностi. Також важливим показником, який використовується, є результат стрес-тестування 

лiквiдностi Банку, доповнений результатами дотримання основних нормативних коефiцiєнтiв. 

Протягом 2018 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 2018 сума таких коштiв становила 350 034 тисяч гривень, або 51% валюти балансу. 

Стрес-тестування лiквiдностi 

Банк прагне пiдтримувати лiквiднi активи, достатнi для покриття вiдтокiв у стресових умовах протягом 

(1) 90-денного стресового перiоду для всього ринку; (2) екстремальної стресової подiї для Банку 

тривалiстю 30 днiв; та (3) комбiнованої стресової подiї тривалiстю 30 днiв, яка вiдображає коротший 

екстремальний стрес для Банку, пiсля чого настає стрес для всього ринку. Як правило, вiдтiк у випадку 

стресової подiї для Банку є найбiльш серйозним. 

Стресовi сценарiї вiдображають критичнi данi та припущення, структурованi навколо наступних 

основних факторiв ризику лiквiдностi, якi вiдображають структуру управлiння ризиками лiквiдностi, 

викладену в нормативних матерiалах Банку: 

  вiдтiк коштiв на вимогу 10 найбiльших кредиторiв банку - юридичних та фiзичних осiб; 

  зменшення суми високолiквiдних активiв. 

У поточному та попереднiх перiодах Банк пiдтримував достатнiй обсяг лiквiдних активiв для 

задоволення всiх нормативних вимог та внутрiшнiх стрес-тестiв: 

Норматив Нормативне значення Станом на кiнець дня 

  31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

Миттєва лiквiднiсть  не менше 20% 419.15% 413.24% 

Поточна лiквiднiсть не менше 40% 127.58% 137.14% 

Короткострокова лiквiднiсть не менше 60% 124.05% 134.43% 

Структура фiнансування 

Банк прагне диверсифiкувати свою ресурсну базу, забезпечуючи при цьому фiнансування позик клiєнтам 

значною мiрою за рахунок власного капiталу та стiйких депозитiв, отриманих вiд клiєнтiв. 

Аналiз строкiв погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань 

У таблицi нижче представлено аналiз термiнiв погашення фiнансових активiв та зобов'язань Банку.  

Аналiз фiнансових зобов'язань за строком погашення за 2018 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 Всього 

Кошти банкiв 5 850  -   -   -   -  5 850  

Кошти клiєнтiв: 376 790 20 082 33 815 10 804 - 441 491 

кошти фiзичних осiб 164 032 20 068 32 193 9 296 - 225 589 

кошти юридичних осiб 212 758 14 1 622  1 508   -  215 902 

Iншi фiнансовi зобов'язання 74 29 62 13  -  178 

Всього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 382 714 20 111 33 877 10 817

 - 447 519 

 

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 Всього 

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 

Всього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 301 482 659 10 598 141

 1 375 314 255 

Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строком погашення на основi очiкуваних строкiв погашення 

за 2018 рiк: 

 Менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Понад 

5 рокiв Всього 

АКТИВИ 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 452 296 -  -   -  -  452 296 

Кошти в банках 7379     7379 

Кредити клiєнтам 4 701 6 119 53 696 76 785 0 141 301 

Iнвестицiї в цiннi папери 24 539 -  -   -   11  24 550 

Iншi фiнансовi активи  10 -  -   -  -  10 

Всього фiнансових активiв 488 925 6 119 53 696 76 785 11 625 536 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 5 850 - - -  -  5 850 

Кошти клiєнтiв 376 541 19 616 32 569 10 541  -  439 267 

Iншi фiнансовi зобов'язання 74 29 62 13  -  178 

Всього фiнансових зобов'язань  382 465 19 645 32 631 10 554  -  445 295 

Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня  106 460   (13 526)  21 065   66 231 

  11   180 241  

Сукупний розрив лiквiдностi на 31 грудня  106 460   92 934 113 999  180 230  180 241

  -  

Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строком погашення на основi очiкуваних строкiв погашення 

за 2017 рiк: 

 Менше 1 мiсяця Вiд 1 до 3 мiсяцiв Вiд 3 до 12 мiсяцiв Вiд 1 до 5 рокiв Понад 

5 рокiв Всього 

АКТИВИ 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 350 114 - - - - 350 114 

Кошти в банках 6 970     6 970 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 34 342 

  29 872  -   -  64 214 

Кошти в iнших банках - - - - - - 

Кредити клiєнтам 2 237 -  9 102 75 798 - 87 137 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж - - - - 11 11 

Iншi фiнансовi активи  31 - 40 - - 71 

Всього 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 

Всього 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 

 -  

У наступнiй таблицi наведено балансову вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, котрi, як 

очiкується, будуть вiдшкодованi або погашенi бiльш нiж через 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

  менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Всього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв

 Всього 

АКТИВИ             

Грошовi кошти та їх еквiваленти 452 296  -  452 296 350 114 - 350 114 

Кошти в банках 7 379  7 379 6 970  6 970 



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

  64 214 - 64 214 

Кредити клiєнтам  64 516 76 785  141 301  11 339 75 798 87 137 

Iнвестицiї в цiннi папери  24 539   11   24 550  - - - 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж    - 11 11 

Iнвестицiйна нерухомiсть   -   1 289   1 289   -  1335 1 335 

Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток  -   1 333   1 333   -  1333

 1 333 

Вiдстрочений податковий актив  -  8 956  8 956   -  12 771 12 771 

Основнi засоби та нематерiальнi активи   -  33 862  33 862   -  13 863 13 863 

Iншi активи 12 614  -   12 614   761 - 761 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу  -   -   -  720 - 720 

Всього активiв  561 344 122 236  683 580  434 118 105 111  539 229  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв  5 850  -   5 850  1 842  -  1 842 

Кошти клiєнтiв  428 725 10 542  439 267  307 848 1 375 309 223 

Iншi зобов'язання 5 138   -  5 138  7 330 - 7 330  

Оцiночнi зобов'язання 125 - 125    

Всього зобов'язань  439 838 10 542 450 380  317 020 1 375 318 395  

Ринковий ризик 

Банк наражається на ринковий (цiновий) ризик внаслiдок неочiкуваних змiн ринкових цiн на активи, що 

перебувають на його балансi або облiковуються на позабалансових рахунках. Втiм, окрiм наявностi 

ризик-факторiв, якi не перебувають пiд безпосереднiм контролем Банку, та ступеню їх волатильностi, 

необхiдною передумовою ринкового ризику є iснування вiдкритої позицiї, що визначає ступiнь 

чутливостi фiнансової установи до коливань ринкових iндикаторiв. Виходячи з незначних обсягiв 

iнвестицiй в цiннi папери з нефiксованим прибутком та основнi засоби, менеджмент зосереджується на 

управлiннi передусiм вiдсотковим та валютним ризиками, що належать до групи ринкових ризикiв.. 

Управлiння ринковим ризиком 

Метою управлiння ринковим ризиком є досягнення запланованого рiвня прибутковостi Банку за 

прийнятного для акцiонеру рiвня ризику, тобто мiнiмiзацiя втрат вiд неочiкуваних коливань процентних 

ставок та валютних курсiв. 

Наглядова рада, Правлiння Банку та КУАП несуть вiдповiдальнiсть за забезпечення ефективного 

управлiння ринковим ризиком в Банку. 

Суть управлiння ризиком полягає у визначеннi ризик-апетиту та рiвня толерантностi до вiдповiдного 

ризику, тобто суми максимально допустимих втрат вiд коливань ринкових iндикаторiв, та встановленнi i 

контролi лiмiтiв на величину вiдповiдних вiдкритих позицiй, що наражають Банк на ризик. 

Реалiзацiя обраної стратегiї управлiння ринковими ризиками передбачає координоване управлiння 

структурою активiв та пасивiв та встановлення мiнiмальних/максимальних вiдсоткових ставок за 

процентними активами/пасивами.  

Основними заходами з управлiння ринковим ризиком є: 

  iдентифiкацiя джерел ризику та вимiрюваннi його величини незалежно вiд пiдроздiлiв, що 

здiйснюють ризикову дiяльнiсть, та на основi даних операцiйної системи Банку; 

  управлiння ризиком; 

  монiторинг та контроль за дотриманням лiмiтiв на величину ризику, яку щомiсячно здiйснює 

Центр з управлiння ризиками з наступним звiтуванням перед Правлiнням Банку; 

  перiодична оцiнка ефективностi стратегiї та тактики управлiння ризиками. 

Вплив ринкового ризику 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 2018 - 

4%, станом на кiнець дня 31 грудня 2017 - 12%) та коливання цiн не мало суттєвого впливу на дiяльнiсть 

Банку.  

Валютний ризик.  

Валютним ризиком є ризик отримання втрат через змiну гривневої вартостi активiв, зобов'язань або 

позабалансових статей, деномiнованих в iноземнiй валютi, викликану змiною курсiв iноземних валют.  



Управлiння валютним ризиком здiйснюється шляхом встановлення лiмiтiв, з якими щоденно 

порiвнюється фактичний розмiр позицiй, що наражають Банк на валютний ризик. Протягом 2018 та 2017 

рокiв Банк дотримувався затверджених внутрiшнiх лiмiтiв.  

У поточному та попереднiх перiодах Банк дотримувався лiмiтiв валютної позицiї для задоволення всiх 

нормативних вимог та внутрiшнiх стрес-тестiв: 

Норматив Станом на кiнець дня 

31 грудня 2018 року Станом на кiнець дня 31 грудня 2017 року 

 Нормативне значення Фактичне значення Нормативне значення Фактичне значення 

Лiмiт довгої валютної позицiї не бiльше 5% 2.21% не бiльше 1% 0.40% 

Лiмiт короткої валютної позицiї не бiльше 5% 0.22% не бiльше 10% 0.07% 

Контроль за дотриманням лiмiтiв полягає у спiвставленнi фактичного розмiру вiдповiдної вiдкритої 

позицiї та встановленого обмеження на неї. У випадку недотримання лiмiту аналiзуються причини його 

виникнення та пропонується план заходiв щодо усунення порушення чи пропозицiї щодо змiни iснуючої 

системи лiмiтiв.  

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

iноземнiй валютi, протягом 2018 року залишалася незначною. Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 

питома вага активiв, номiнованих в iноземних валютах, становила 20,4%, зобов'язань - 20,4% валюти 

балансу.  

Аналiз валютного ризику: 

 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

  монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи

 монетарнi зобов'язання чиста позицiя 

Долари США   80 169   76 116   4 053  53 845 53 491 354 

Євро   62 795   62 752   43  44 043 43 473 570 

Iншi   -   492   (492) 385 501 (116) 

Гривня  482 571   305 935   176 636  410 244 216 422 193 822 

Всього  625 535 445 295 180 240 508 517 313 887 194 630 

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 2018 року 31 грудня 2017 року 

 вплив на прибуток/ збиток вплив на прибуток/ збиток вплив на прибуток/ збиток вплив 

на власний капiтал, %  

Змiцнення долара США на 15%  

(2016 рiк - 15%)  608   0.26  53 0.05 

Послаблення долара США на 15%  

(2016 рiк- 15%)   (608)  (0.26) (53) (0.05) 

Змiцнення євро на 15%  

(2016 рiк - 15%)  6   0.00  86 0.00 

Послаблення євро на 15% 

(2016 рiк - 15%)  (6)  (0.00) (86) (0.00) 

Процентний ризик  

Процентним ризиком є ризик того, що майбутнi грошовi потоки або справедлива вартiсть фiнансових 

активiв та зобов'язань будуть змiнюватись через змiну ринкових вiдсоткових ставок. 

Головною метою управлiння процентним ризиком є зниження впливу змiни у вiдсоткових ставках на 

вартiсть капiталу шляхом обмеження та скорочення розмiру можливих збиткiв, якi Банк може понести за 

вiдкритими позицiями у зв'язку зi змiною ситуацiї на фiнансових ринках. Метою полiтики по управлiнню 

процентним ризиком є опис та встановлення основних критерiїв для керiвництва щодо управлiння та 

контролю процентного ризику у Банку. 

Iдентифiкацiя джерел ризику здiйснюється шляхом аналiзу iснуючої структури процентних активiв та 

пасивiв. Аналiз процентних розривiв за строками до погашення (для активiв та зобов'язань з фiксованими 

вiдсотковими ставками) або найближчої дати перегляду вiдсоткової ставки (для активiв та зобов'язань з 

плаваючими вiдсотковими ставками, чи ставками, що перiодично переглядаються) є зручною мiрою для 

визначення позицiй, що наражають Банк на процентний ризик.  



Банк здiйснює кiлькiсну оцiнку процентного ризику на пiдставi аналiзу чутливостi чистого процентного 

доходу до змiни вiдсоткових ставок. Оцiнка здiйснюється за всiма позицiями Банку для iнструментiв, 

чутливих до процентної ставки. 

Завданням Комiтету з управлiння активами i пасивами є забезпечення мiнiмiзацiї розривiв мiж строками 

переоцiнки процентних активiв та пасивiв за рахунок змiни параметрiв окремих великих транзакцiй та 

модифiкацiї iснуючих стандартiв банкiвських продуктiв i цiнової полiтики. Забезпечення запланованого 

рiвня процентного доходу здiйснюється за рахунок управлiння вiдсотковим спредом. 

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 Всього 

2018 рiк       

Всього фiнансових активiв 481 536 16 492 43 323  76 785  7 400 625 536 

Всього фiнансових зобов'язань 378 383 34 423 17 762 10 541 178 441 287 

Чистий розрив за процентними ставками на 31 грудня 2018 року  103 153 (17 931) 25 561 66 244

 7 222 184 249 

2017 рiк       

Всього фiнансових активiв 352 351 53 339 19 977 75 798 7 052 508 517 

Всього 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 

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 Всього  

2018 рiк     

Чутливiсть фiнансових активiв   4 615   137   361  5 113 

Чутливiсть фiнансових зобов'язань   3 626   287   148  4 061 

Чутливiсть рiчного процентного доходу на 31 грудня 2018 року   989   (150)  213   1 052  

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  

Монiторинг середньозважених вiдсоткових ставок за фiнансовими iнструментами, за якими 

нараховуються проценти, станом на кiнець дня 31 грудня 2018 та 2017 рокiв представлений таким чином:  

У вiдсотках  31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 гривня долари США, євро, iншi гривня долари США, євро, iншi 

АКТИВИ          

Грошовi кошти та їх еквiваленти 14,15 0,44 11,57 0,04 

Кошти в iнших банках  16,39 - 10,96 - 

Кредити клiєнтам 17,87 8,00 17,96 8,89 

Iнвестицiї в цiннi папери 16,53 6,20 14,99 7,25 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      

Кошти клiєнтiв  4,67 1,21 4,64 0,94 

Поточнi рахунки  3,98 0,42 4,53 0,77 

Строковi кошти  12,13 3,19 10,46 2,67 

Географiчний ризик.  

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

контрагентiв. Банк оцiнює географiчний ризик як низький.  

Станом на 31 грудня 2018 року на нерезидентiв припадає: 58 713 тисяч гривень або 13.04% вiд 

зобов'язань, 84 тисячi гривень кредитiв клiєнтiв або 0.01% активiв банку. Станом на 31 грудня 2017 року 

на нерезидентiв припадає: 56 781 тисяч гривень або 17.8% вiд зобов'язань, 27 тисяч гривень кредитiв 

клiєнтiв або 0.005% активiв банку.  

 

 



35.  
 

35. Подiї пiсля дати балансу 

Українська економiка характеризується пiдвищеним податковим навантаженням та непередбачуванiстю 

податкової системи. Банки виступають не тiльки платниками податкiв, а й виконують функцiї 

податкових агентiв та посередникiв мiж платниками податкiв та державою, що пiдвищує податковi 

ризики. 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська 

компанiя "Кроу Україна" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

33833362 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, 04070, м. Київ, вул. 

Спаська, 37 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3681 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 353/4, дата: 21.12.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Звертаємо увагу на Примiтку 2 до 

фiнансової звiтностi "Операцiйне 

середовище", в якiй описується 

операцiйне середовище в Українi. 

Обставини про якi йдеться у 

Примiтцi, можуть продовжувати 

негативно впливати на фiнансовий 

стан i результати дiяльностi Банку у 

такiй спосiб i такою мiрою, що 

наразi не можуть бути визначенi. 

Нашу думку не було модифiковано 

щодо цього питання. 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 18/345-F, дата: 27.09.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 05.11.2018, дата 

закінчення: 12.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 15.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

433 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi АТ "АЛЬТБАНК" (надалi - Банк), що складається з 

Звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018, Звiту про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд, Звiту про змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв (за 

прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i 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 на 31 грудня 2018, його фiнансовi результати i грошовi 

потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Мiжнародних стандартiв фiнансової 



звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно 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 Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики 

для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Пояснювальний параграф 

Звертаємо увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi "Операцiйне середовище", в якiй 

описується операцiйне середовище в Українi. Обставини про якi йдеться у Примiтцi, можуть 

продовжувати негативно впливати на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку у такiй 

спосiб i такою мiрою, що наразi не можуть бути визначенi. Нашу думку не було модифiковано 

щодо цього питання. 

Iншi питання 

Аудит фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017, був проведений iншим 

аудитором, який 6 квiтня 2018 висловив немодифiковану думку щодо цiєї фiнансової 

звiтностi. 

Ключовi питання аудиту 

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. 

Резерв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам 

Оцiнка розмiру резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтам є ключовою областю професiйних 

суджень керiвництва Банку. Виявлення знецiнення i визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування включають певнi припущення та аналiз рiзних факторiв, в тому числi 

фiнансовий стан позичальника, очiкуванi майбутнi грошовi потоки та справедливу вартiсть 

забезпечення. 

Використання рiзних припущень може стати результатом рiзних оцiнок резерву пiд 

зменшення корисностi кредитiв клiєнтам. Беручи до уваги суттєвiсть залишкiв кредитiв 

клiєнтам, та певний рiвень суб'єктивностi суджень, ми визначили оцiнку резерву пiд 

знецiнення ключовим питанням аудиту. 

Нашi аудиторськi процедури включали оцiнку методологiї, яку використовував Банк для 

визначення ознак знецiнення та розраховуючи резерв пiд знецiнення, тестування вхiдних 

даних та аналiз припущень. Для резервiв пiд знецiнення кредитiв з виявленими 

iндивiдуальними ознаками знецiнення ми перевiрили припущення, що лежать в основi 

виявлення знецiнення i його кiлькiсної оцiнки, включаючи аналiз фiнансових показникiв 

позичальникiв, прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i оцiнки застави. Для 

розрахованих на колективнiй основi резервiв пiд знецiнення кредитiв, за якими не були 

виявленi iндивiдуальнi ознаки знецiнення, ми проаналiзували моделi Банку та перевiрили 

доречнiсть та точнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих моделях. 

Iнша iнформацiя  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, 

отримана на дату цього звiту аудитора, є Звiтом з корпоративного управлiння. Iнша 

iнформацiя, яку ми очiкуємо отримати пiсля дати цього звiту аудитора, є Рiчною iнформацiєю 

емiтента цiнних паперiв. 

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 i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

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

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було 

включити до звiту. 

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

висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити iнформацiю 

про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, та НКЦПФР. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал 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, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал 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, крiм 

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: 

o 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 невиявлення 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; 

o 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; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

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. 

o 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, твердження, 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 консолiдованої 

фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. 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. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Посадовi особи Банку, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, стверджують про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за рiк, який 

закiнчився 31 грудня 2018р., пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку, а також про те, що звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення банкiвської  дiяльностi 

та стан Банку. 

 

  

 

 



XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 

емітента, яка наявна в емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичних осіб або найменування 

юридичних осіб, що є сторонами 

договору 

Дата 

укладення 

договору та 

дата 

набрання 

чинності ним 

Предмет договору Строк дії договору 

Кількість 

акцій 

(часток), що 

належать 

особам, які 

уклали 

договір, на 

дату його 

укладення 

Кількість простих акцій 

(часток) товариства, що 

надає особі можливість 

розпоряджатися 

голосами на загальних 

зборах товариства, на 

дату виникнення 

обов'язку надіслати таке 

повідомлення 

Артюх Сергiй Костянтинович, Волох 

Iгор Олегович, Дегода Андрiй 

Сергiйович, Шуптар Олег 

Володимирович, Стольнiков Леонiд 

Олiмпiйович 

Дата 

укладення 

договору:22.05

.2018Дата 

набрання 

чинності 

договором:22.

05.2018 

Спiльно застосувати положення статтi 652 

Закону України "Про акцiонернi товариства" 

в порядку та на умовах, визначних пунктом 

2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi 

положення" Закону України вiд 23 березня 

2017 року N 1983-VIII "Про внесення змiн до 

деяких законодавчих актiв України щодо 

пiдвищення рiвня корпоративного 

управлiння в акцiонерних товариствах". 

до повного 

виконання 

1 138 279 536 1 138 279 536 

Опис: 

Сторони не є афiлiйованими особами. Сторони домовилися дiяти спiльно виключно для досягнення спiльної мети, зазначеної в цьому договорi. Сторони узгодили всi свої 

дiї для досягнення зазначеної спiльної мети шляхом пiдписання цього договору. Сторони не мають жодних iнших домовленостей щодо спiльних дiй, крiм пiдписання цього 

договору. 

 



XIX. 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 НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2018 26.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

02.05.2018 03.05.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

03.05.2018 04.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.06.2018 27.06.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 

товариства 

10.10.2018 10.10.2018 Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів 

13.11.2018 14.11.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

 


