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Примітка 1. Інформація про банк 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» зареєстроване Національним 

банком України та унесене до державного реєстру банків 03 грудня 1993 року за № 220.  

Найменування Банку: 

Повне: 

українською мовою  -  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»; 

російською мовою   – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

             «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РАДАБАНК»; 

англійською мовою – JOINT STOCK BANK «RADABANK». 

Скорочене: 

українською мовою – АТ «АБ «РАДАБАНК»; 

російською мовою   – АО «АБ «РАДАБАНК»; 

англійською мовою – JOINT STOCK BANK «RADABANK». 

Місцезнаходження Банку:  
Юридична адреса Банку: 49054, Україна, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46 

Поштова адреса Банку: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5 

Станом на 31 березня 2019 року Банк має 30 відділень, які розташовані: 12 відділень у м. Дніпро та 

області, чотири відділення у місті Київ, по три відділення у містах Львів та Запоріжжя, по два відділення у 

містах Харків та Хмельницький, по одному відділенню у містах Одеса, Тернопіль, Івано-Франківськ, Черкаси. 

 

Країна, у якій зареєстровано Банк:  
Україна. 

Організаційно-правова форма Банку:  

Акціонерне товариство.  

 

Банк діє на підставі БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ Національного банку України № 166 від 14.11.2011 р. 

Банк має ЛІЦЕНЗІЇ  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку: 

 ліцензія серія АД 034429 від 13.06.2012р. Професійна діяльність на фондовому ринку - 

діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. 

 ліцензія серія АЕ 294570 від 04.11.2014р. Професійна діяльність на фондовому ринку-

діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність. 

 ліцензія серія АЕ 286562 від 08.10.2013р. Професійна діяльність на фондовому ринку - 

депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи. 

АТ «АБ «РАДАБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Реєстраційний номер у 

Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 119, дата реєстрації 02.09.1999р., свідоцтво учасника Фонду № 110 

від 06.11.2012р. 

На підставі наданих ліцензій протягом 2019 року Банк на виконання предмету своєї діяльності надавав 

наступні банківські та фінансові послуги:  

1) надання розрахунково-касових послуг клієнтам в національній та іноземних валютах;  

2) ведення кореспондентських рахунків в уповноважених банках України та здійснення 

операцій за ними; 

3) ведення кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземних валютах та 

здійснення операцій за ними; 

4) залучення коштів від юридичних та фізичних осіб;  

5) надання кредитів суб’єктам господарювання та фізичним особам;  

6) надання гарантій юридичним особам; 

7) надання кредитів банківським установам;  

8) здійснення операцій з іноземною валютою та банківськими металами, а саме:  

 купівля, продаж, обмін готівкової іноземної валюти;  

 торгівля іноземною валютою на валютному ринку України;  

 неторговельні операції з валютними цінностями; 

 торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 
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9) здійснення брокерської, дилерської та депозитарної діяльності з цінними паперами на 

фондовому ринку; 

10) зберігання цінностей та надання в майновий найм (оренду) індивідуального 

банківського сейфа;  

11) реалізація пам’ятних та ювілейних монет України; 

12) прийом платежів за комунальні послуги та інших платежів від населення; 

13) переказ та виплата коштів через системи грошових переказів «Western Union», 

«Welsend», «MoneyGram International», “RIA Money Transfer”, ”IBOX MONEY TRANSFER”; 

14) здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 

15) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих 

карток; 

16) довірчі операції.  

Частка керівництва в акціях Банку відсутня. 

Власниками істотної участі в Банку є фізичні особи-резиденти: 

Городницький Володимир Ігоревич – пряма участь – 54,57%; 

Городницька Тетяна Ігорівна - пряма участь – 30,21%; 

Городницький Ігор Зіновійович – пряма участь – 13,43%. 

 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 

У березні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,6% з 8,8% у лютому. У 

місячному вимірі ціни зросли на 0,9%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики 

України. Фактичний показник інфляції в березні практично відповідав прогнозу, опублікованому 

в "Інфляційному звіті" (січень 2019 року). Базова інфляція уповільнилася дещо швидше, ніж очікувалося, 

насамперед завдяки зміцненню обмінного курсу гривні до валют країн-партнерів. Темпи зростання цін на 

продукти харчування дещо перевищували прогноз, однак дія тимчасових факторів, які зумовили їх прискорення 

наприкінці 2018 року та на початку 2019 року, поступово вичерпується.  

Базова інфляція у річному вимірі в березні сповільнилася до 7,6% з 7,8% у лютому. Під впливом 

зміцнення гривні до кошика валют країн-партнерів і далі все повільніше зростали ціни на непродовольчі товари 

(минулого місяця – на 2,7% р/р). Порівняно з лютим сповільнилося подорожчання побутової техніки, меблів, 

побутових товарів, фармацевтичної продукції. Крім того, подешевшала аудіовізуальна та комп’ютерна техніка. 

Зберігалися низькі темпи зростання цін на одяг та взуття. Темпи зростання цін на послуги залишилися на рівні 

попереднього місяця (14,1% р/р). Уповільнилося подорожчання послуг закладів громадського харчування, 

хімічного чищення, ремонту, амбулаторних, страхових послуг та оренди житла. Внаслідок високої бази 

порівняння меншими темпами зростали ціни на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. 

Натомість прискорилося подорожчання послуг кінотеатрів, кабельного телебачення та мобільного зв’язку на тлі 

значних інвестиційних витрат бізнесу в цих галузях. Річні темпи зростання цін на продукти харчування з 

високим ступенем обробки дещо знизилися (до 8,7% р/р). Внаслідок розширення пропозиції та падіння світових 

цін не так швидко дорожчали м’ясні продукти. Здешевлення олійних на світових ринках та рекордний врожай 

соняшнику сприяли повільнішому підвищенню цін на соняшникову олію. Менш суттєво зростали ціни на 

молочну продукцію. Натомість під впливом збільшення виробничих витрат прискорилося зростання цін на 

хлібопродукти. 

 Зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилося (до 3,6% р/р). Зокрема продовжили 

дешевшати фрукти завдяки нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові, а також високому 

минулорічному врожаю яблук. Через значний приріст продукції в птахівництві тривало зниження цін на яйця. 

Крім того, темпи підвищення цін на овочі борщового набору знизилися, хоча і залишилися високими через їх 

слабку пропозицію на внутрішньому та європейському ринках у попередні періоди. Водночас прискорилося 

подорожчання тепличних овочів через їх недостатню пропозицію з Туреччини. Підвищення цін на зовнішніх 

ринках і дефіцит якісної сировини також зумовили високі темпи подорожчання борошна. 

Темпи зростання адміністративно регульованих цін залишилися незмінними (18,7% р/р). Підвищення 

тарифів на постачання холодної води, каналізацію та вартості проїзду в залізничному і міському транспорті 

було компенсоване повільнішим зростанням цін на соціальні сорти хліба, алкогольні напої та тютюнові вироби. 

Ціни на паливо залишилися нижчими, ніж у минулому році (на 3,5% р/р). Водночас під впливом 

подорожчання нафти на світових ринках в останні місяці падіння внутрішніх цін на паливо уповільнилося 

порівняно з лютим. 

 

Банківський сектор 

 

Станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 76 діючих банків, що на один менше, ніж на 

початок року (77). Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2019 року скоротилося на 60 - з 

8509 до 8449 відділень. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=63442015&cat_id=742185
https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-obnovil-reyting-bankov-kolichestvu-otdeleniy-1555067426.html
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Чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році склав 21,7 млрд грн. В останній раз 

банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн. 

Банки збільшили прибуток у 1 кварталі 2019 року у півтора рази. Прибуток зріс на 4,5 млрд грн. Чистий 

прибуток платоспроможних банків України в січні-березні 2019 року склав 13,2 млрд грн, що в 1,5 рази більше, 

ніж за аналогічний період минулого року.  

За даними Національного банку України, за цей період банки отримали 58,0 млрд грн доходу. 

Найбільше банкам дали процентні доходи - 37,9 млрд грн, комісійні доходи - 14,0 млрд грн, результат від 

переоцінки від операцій купівлі-продажу - 3,8 млрд грн. 

У січні-березні 2019 року витрати банків склали 44,8 млрд грн, у тому числі процентні витрати - 18,4 

млрд грн, загальні адміністративні витрати 13,9 млрд грн, відрахування в резерви 4,6 млрд грн. 

У І кварталі 2019 року пожвавився попит на корпоративні кредити. Ідеться про кредити як МСП, так і 

великим підприємствам. На думку фінансових установ, найбільше попит зростав на довгострокові позики та 

кредити великим підприємствам. Головними чинниками називають потреби бізнесу в оборотному капіталі та 

коштах для інвестицій. 

 Внутрішні вимоги більшості банків до корпоративних позичальників (стандарти кредитування) не 

змінилися. Водночас вимоги до позичальників – МСП послабилися у порівнянні з попереднім кварталом, 

унаслідок посилення конкуренції між банками й позитивних очікувань розвитку окремих підприємств і галузей 

та економіки загалом. 

 На відміну від великих позичальників, у сегменті МСП зростає кількість схвалених кредитних заявок. 

Утім, уже п’ятий квартал поспіль банки вказують на посилення жорсткості цінових умов видачі кредитів – 

підвищення відсоткових ставок. 

 У І кварталі банки продовжували інтенсивно кредитувати населення. Рівень схвалення заявок на 

споживчі кредити зростає, і ця тенденція триває з ІІІ кварталу 2015 року. Попит на споживчі кредити 

збільшився. Це особливо помітно для банків з великими портфелями кредитів фізичним особам.  

  Найвагомішими факторами зростання попиту на споживчі кредити названі покращення споживчих 

настроїв та зростання витрат на товари тривалого вжитку. 

За оцінками банків, у І кварталі загальний рівень ризиків знизився, найбільше – ризик ліквідності. Два 

квартали поспіль зменшуються операційний, валютний та процентний ризики. Очікується, що у ІІ кварталі 

кредитний та валютний ризики надалі знижуватимуться, водночас інші ризики, на думку банків, не зміняться. 

Крім того, третій квартал поспіль зберігаються позитивні очікування фінансових установ щодо 

припливу депозитів. 

Банки оптимістично оцінюють перспективи зростання кредитування населення та бізнесу як у II 

кварталі 2019 року, так і у наступні 12 місяців. У наступні 12 місяців банки очікують приріст депозитів і 

портфеля корпоративних кредитів. У квітні-червні банки прогнозують зростання попиту на кредити населенню 

та малому бізнесу. 

 

Примітка 3. Основи подання фінансової звітності 

Проміжна скорочена фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до вимог МСБО 34 «Проміжна 

фінансова звітність» за три місяці, що закінчилися 31 березня 2019 року. 

Проміжна скорочена фінансова звітність Банку складена у національній валюті України – Гривні. Всі 

статті звітності та приміток визначені у тисячах гривень. Показники прибутку на одну акцію зазначено в 

гривнях. 

Починаючи з 1 січня 2019 року набув чинності МСФЗ 16, який замінює МСБО 17 «Оренда» і пов'язане 

з ним керівництво по застосуванню. 

МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцінки, подання та розкриття оренди, з метою 

забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали відповідну інформацію, яка достовірно представляє 

ці операції. МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявності контролю з метою ідентифікації оренди, 

розрізняючи операції з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи контролюється актив 

орендарем. 

МСФЗ 16 запроваджує єдину модель обліку для орендаря і вимагає від орендаря визнавати активи та 

зобов'язання за всіма видами оренди строком більше 12 місяців, крім випадків, коли базовий актив має низьку 

вартість. Орендар зобов'язаний визнати право використання активу, що представляє його право 

використовувати базовий орендований актив та орендоване зобов'язання, яке відображає його зобов'язання 

орендних платежів. Орендар оцінює право використання активів аналогічно іншим нефінансовим активам 

(таким як нерухомість, обладнання) та зобов'язання з оренди подібно до інших фінансових зобов'язань. Як 

наслідок, орендар нараховує амортизацію права використання активу та відсотки щодо зобов'язання з оренди, а 

також класифікує грошові потоки щодо зобов'язання з оренди на основну частину та проценти та представляє їх 

у звіті про рух грошових коштів. 

В даний час Банк почав застосовувати МСФЗ 16 і процес впровадження вимог стандарту представлено 

наступним чином: 

 

https://www.rbc.ua/ukr/news/bankovskaya-sistema-vpervye-pyat-let-zakonchila-1549530210.html
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Таблиця 5.2 Вплив змін 

(тис. грн.) 

    01 січня 2019 року 

    Залишок 
Скоригований 

залишок 
Вплив змін 

Звіт про фінансовий стан 

1 Основні засоби та нематеріальні активи, у т.ч. 74 313 92 247 17 934 

1.1 Активи з права користування - 17 934 17 934 

2 Інші активи, у т.ч. 31 103 30 510 (593) 

2.1 Витрати майбутніх періодів 1 900 1 388 (512) 

2.2 Передплата за послуги 938 859 (81) 

3 Інші зобов’язання, у т.ч. 20 913 38 254 17 341 

3.1 Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) - 17 341 17 341 

Ставки дисконтування визначені на підставі професійного судження фахівців Банку та затверджені 

КУАП станом на 01.01.2019 року у розмірі: до року – 20%, від 1 до 2 років - 20,5%, від 2 до 3 років - 21%; від 3 

до 5 років - 21,5%; 5 років та вище - 22% 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, 

які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, 

відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань. Судження 

постійно удосконалюються та базуються на попередньому досвіді фахівців Банку та інших факторах, 

включаючи майбутні події, очікування яких вважається обґрунтованим за існуючих обставин. 

Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій 

звітності та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та 

зобов’язань протягом наступних періодів, включають:  

Первісне визнання фінансових активів та зобов’язань 

У відповідності до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” первісно фінансові активи та зобов’язання 

визначаються за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того, щоб 

визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими процентними ставками, 

використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних 

операцій з незалежними та обізнаними сторонами в звичайних умовах діяльності, встановлені Банком 

процентні ставки за фінансовими інструментами з подібними умовами та аналіз ефективної процентної ставки. 

Зменшення корисності фінансових активів та розрахунок резерву за зобов’язаннями 

Фактори, що беруться до уваги при оцінці позик, включають історію погашення та своєчасність 

погашення заборгованості, тип контрагента (банк, юридична особа, фізична особа або фізична особа 

підприємець), вид кредиту (на поточні потреби, на споживчі потреби, іпотечні), наявність реструктуризації, 

пов’язаної з погіршенням фінансового стану позичальника, негативні зміни у стані платежів позичальників у 

групі та забезпечення за кредитом. По цих показниках розраховуються коефіцієнти втрат по портфелям груп 

однорідних кредитів, які використовуються при розрахунку резерву знецінення кредитів на груповій основі та 

резерву за зобов’язаннями кредитного характеру. У випадку відсутності або недостатності досвіду збитків Банк 

застосовує досвід, отриманий зі спеціалізованих джерел інформації для подібних фінансових активів. 

Резерв розраховується, як різниця балансової вартості та теперішньої вартості майбутніх грошових 

потоків, з врахуванням реалізації застави, амортизованих за ефективною ставкою, розрахованою при 

первісному визнанні активу. 

При розрахунку грошових потоків від реалізації застави враховуються строки, визначені фахівцями 

Банку, які можуть відрізнятися від фактичних строків та сум надходження коштів. 

Збитки від не повернення кредитної заборгованості можуть відрізнятися від сум розрахованих резервів, 

а тому Банк може понести інші, фактично більші, або менші збитки. 

Справедлива вартість забезпечення 

Справедлива вартість будівель та споруд (нерухомості), що є забезпеченням кредитних операцій, 

визначаються Банком за ринковою вартістю. Оскільки станом на звітну дату активний ринок нерухомості 

відсутній, а існуючі стандарти та правила оцінки майна не містять алгоритму визначення ринкової вартості, то 

фактично, при визначенні вартості заставного майна застосовується оціночна вартість, на основі порівняльного 

методу або методу капіталізації доходів, яка в більшій мірі спирається на професійну думку фахівців з оцінки, 

ніж на ринкові фактори. Зміни цих припущень можуть вплинути на справедливу вартість забезпечення за 

кредитами. 

 

Визначення строків корисного використання основних засобів 

Строки корисного використання основних засобів визначаються на підставі минулого досвіду 

використання подібних за своєю функціональністю груп основних засобів. В зв’язку з цим фактичний строк 

використання конкретного основного засобу може відрізнятися від встановленого строку корисного 
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використанні відповідної групи і, як результат, наявність в обліку повністю амортизованих основних засобів 

або припинення визнання основних засобів до спливу строку їх корисного використання. 

 

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 (тис. грн.) 

  31 березня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Готівкові кошти та банківські метали 90 891 62 569 

2 Кошти в Національному банку України  40 647 28 858 

3 Кореспондентські рахунки у банках:   8 117 25 487 

3.1 України 3 223 2 933 

3.1.1 у т.ч. сформовано резерв (54) (49) 

3.2 інших країн 4 894 22 554 

3.2.1 у т.ч. сформовано резерв (3 679) (3 327) 

4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 139 656 116 914 

Для цілей складання Звіту про рух грошових коштів до статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» 

включаються депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України, зі строком погашення до 90 днів 

(Примітка 6), та виключається обсяг сформованих резервів під зменшення корисності коштів на 

кореспондентських рахунках в інших банках відповідно до МСФЗ9. 

Банківські метали у зливках, які вільно обертаються на ринку, відображаються у складі Грошових коштів 

та їх еквівалентів. Монети іноземних держав відображено у складі «Інші активи». 
 

Таблиця 4.2. Аналіз зміни резерву під залишки коштів на кореспондентських рахунках у банках 

(тис. грн.) 

  Стадія 1  Стадія 2 Всього 

1 Резерв під знецінення станом на 01 січня 2018 року - - - 

2 Зміни від застосування МСФЗ 9 (67) - (67) 

3 Скоригований залишок на початок звітного періоду (67) - (67) 

4 Збільшення резерву під знецінення протягом періоду (394) - (394) 

5 Резерв під знецінення станом на 31 березня 2018 року (461) - (461) 

 

6 Резерв під знецінення станом на 01 січня 2019 року (397) (2 979) (3 376) 

7 Збільшення резерву під знецінення протягом періоду 263 (620) (357) 

8 Резерв під знецінення станом на 31 березня 2019 року (134) (3 599) (3 733) 

 

Примітка 5. Кредити та заборгованість клієнтів 

Кредитні операції Банк класифікує за типами контрагентів: юридичні особи (у т. ч. фізичні особи – 

підприємці) та фізичні особи. Кредити фізичним особам Банк розподіляє за типами кредиту: іпотечні кредити 

та інші кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам (у т. ч. овердрафти).  

Таблиця 5.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

(тис. грн.) 

  31 березня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Кредити, що надані юридичним особам (у т. ч. фізичним 

особам - підприємцям)  1 035 060 925 084 

2 Іпотечні кредити фізичних осіб 8 608 6 928 

3 Кредити фізичним особам на поточні потреби 66 261 60 810 

4 Кредити та заборгованість клієнтів до вирахування 

резервів 1 109 929 992 821 

5 Резерв під знецінення кредитів (189 688) (173 461) 

6 Усього кредитів за мінусом резервів 920 241 819 360 

Станом на 31 березня 2019 року загальна сума кредитів та заборгованості 5-ти найбільших 

позичальників/груп позичальників Банку становила 241 368 тис. грн. (станом на 31 грудня 2018 року – 224 836 

тис. грн.) або 22% кредитного портфелю Банку (станом на 31 грудня 2018 року – 23%). 
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Таблиця 5.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами , що надані юридичним особам (у т. ч. 

фізичним особам - підприємцям) 

(тис. грн.) 

  Стадія 1  Стадія 2 Стадія 3 Усього 

1 Залишок за станом на 01 

січня 2018 року (13 362) (52 134) (30 254) (95 750) 

2 Зміни від застосування МСФЗ 9 13 262 (37 720) 9 579 (14 878) 

3 Скоригований залишок на 

початок звітного періоду (100) (89 853) (20 674) (110 628) 

4 Нові активи (31) (8 026) - (8 057) 

5 Погашені активи 24 14 992 - 15 016 

6 Зміни в розрахунку кредитного 

ризику 5 290 (12 748) (10 759) (18 217) 

7 Переведення до Стадії 1 (5 301) 5 301 - - 

8 Переведення до Стадії 2 1 (1) - - 

9 Переведення до Стадії 3 - 15 530 (15 530) - 

10 Залишок за станом на 31 

березня 2018 року (117) (74 806) (46 964) (121 885) 

 

11 Залишок за станом на 01 

січня 2019 року (9 004) (2 672) (157 154) (168 830) 

12 Нові активи (2 045) (9 503) (13 993) (25 541) 

13 Погашені активи 651 1 347 11 056 13 053 

14 Зміни в розрахунку кредитного 

ризику (3 086) 427 (873) (3 532) 

14.1 у т.ч. вплив корегування 

нарахованих відсотків за 

ефективною ставкою - - 7 964 7 964 

15 Переведення до Стадії 2 16 (16) - - 

16 Переведення до Стадії 3 554 - (554) - 

17 Залишок за станом на 31 

березня 2019 року (12 916) (10 417) (161 519) (184 851) 

 

Таблиця 5.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за іпотечними кредитами фізичних осіб 

(тис. грн.) 

  Стадія 1  Стадія 3 Усього 

1 Залишок за станом на 01 січня 2018 року (2 273) - (2 273) 

2 Зміни від застосування МСФЗ 9 2 263 - 2 263 

3 Скоригований залишок на початок звітного 

періоду (10) 

- 

(10) 

4 Нові активи (3) - (3) 

5 Погашені активи 2 - 2 

6 Зміни в розрахунку кредитного ризику (2) - (2) 

7 Залишок за станом на 31 березня 2018 року (13) - (13) 

 

8 Залишок за станом на 01 січня 2019 року (104) - (104) 

9 Нові активи (17) - (17) 

10 Погашені активи 2 - 2 

11 Зміни в розрахунку кредитного ризику 21 (860) (839) 

12 Переведення до Стадії 3 59 (59) - 

13 Залишок за станом на 31 березня 2019 року (40) (919) (959) 
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Таблиця 5.4. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами фізичним особам на поточні потреби 

(тис. грн.) 

  Стадія 1  Стадія 2 Стадія 3 Усього 

1 Залишок за станом на 01 

січня 2018 року (10 134) (427) (690) (11 252) 

2 Зміни від застосування МСФЗ 9 10 071 (362) - 9 709 

3 Скоригований залишок на 

початок звітного періоду (65) (789) (690) (1 543) 

4 Нові активи (6) - - (6) 

5 Погашені активи 1 9 7 17 

6 Зміни в розрахунку кредитного 

ризику (19) (966) (259) (1 245) 

7 Переведення до Стадії 2 5 (19) 14 - 

8 Переведення до Стадії 3 - 74 (74) - 

9 Залишок за станом на 31 

березня 2018 року (81) (1 692) (1 003) (2 776) 

 

10 Залишок за станом на 01 

січня 2019 року (243) (872) (3 411) (4 527) 

11 Нові активи (43) (203) (7) (253) 

12 Погашені активи 5 5 57 67 

13 Зміни в розрахунку кредитного 

ризику 59 304 472 835 

13.1 у т.ч. вплив корегування 

нарахованих відсотків за 

ефективною ставкою - - 240 240 

14 Переведення до Стадії 1 (45) - 45 - 

15 Переведення до Стадії 2 1 (1) - - 

16 Переведення до Стадії 3 - 41 (41) - 

17 Залишок за станом на 31 

березня 2019 року (266) (726) (2 886) (3 878) 

 

Примітка 6. Інвестиції в цінні папери 
 

Таблиця 6.1. Інвестиції в цінні папери 

(тис. грн.) 

  31 березня 2018р. 31 грудня 2018р. 

1 

Депозитні сертифікати, емітовані Національним 

банком України 55 072 196 379 

2 Облігації внутрішньої державної позики 229 479 198 094 

3 Усього інвестицій в цінні папери 284 551 394 473 

Станом на 31 березня 2019 року Банк обліковує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у 

доларах США на загальну суму 5,7 млн. доларів США номінальною вартістю 1 тис. доларів США та у гривні на 

загальну суму 74 млн. грн. номінальною вартістю 1 тис. грн. 

Зазначені ОВДП не були об'єктом операцій репо. 

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України, зі строком погашення до 90 днів для 

цілей складання Звіту про рух грошових коштів включаються до статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» 

оскільки мають незначний ризик зміни вартості та можуть вільно конвертуватися у відому грошову суму. 
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Примітка 7. Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис. грн.) 

  Будівлі, 

споруди та 

передавальн

і пристрої 

Машини 

та 

обладна

ння 

Транспо

ртні 

засоби 

Інструме

нти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Незаверш

ені 

капітальні 

вкладення 

Нематеріа

льні 

активи 

Активи з 

права 

користува

ння 

Усього 

1 Балансова вартість на 31 грудня 

2017 року 36 138 11 032 3 076 2 539 791 1 405 - 1 670 - 56 652 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 37 026 16 215 7 370 3 599 965 7 935 - 2 076 - 75 187 

1.2 Знос на кінець звітного періоду (888) (5 183) (4 294) (1 061) (174) (6 530) - (406) - (18 534) 

2 Надходження - 773 670 762 52 460 - - - 2 717 

3 Капітальні інвестиції на добудову 

основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів -  61 13 - - - 1 641 - - 1 715 

4 Переведення - - - - 2 751 13 - - - 2 764 

5 Амортизаційні відрахування (315) (657) (252) (104) (20) ( 809) - (36) - (2 193) 

6 Балансова вартість на 31 березня 

2018 року 35 823 11 210 3 508 3 197 3 574 1 070 1 641 1 634  61 657 

6.1 Первісна (переоцінена) вартість 37 026 17 049 8 054 4 361 3 768 8 407 1 641  2 076 - 82 383 

6.2 Знос на кінець звітного періоду (1 203) (5 839) (4 546) (1 165) (194) ( 7 337) - (442) - (20 725) 

            

7 Балансова вартість на 31 грудня 

2018 року 34 897 16 870 4 550 3 900 949 384 8 170 4 594 - 74 313 

7.1 Первісна (переоцінена) вартість 37 045 25 171 10 083 5 433 1 209 8 956 8 170 5 265 - 101 331 

7.2 Знос на кінець звітного періоду (2 148) (8 301) (5 532) (1 533) (260) (8 571) - (671) - (27 016) 

8 Надходження 10  801  -  70  156  159 - 98  17 933  19 227 

9 Капітальні інвестиції на добудову 

основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів - - - - - - 1 231 - -  1 231 

10 Вибуття - (7) - (50) - - - - - (57) 

11 Переведення -  315 - - 18 - (333) - - - 

12 Амортизаційні відрахування ( 315) (1 094) (326) (143) (25) ( 268) - (114) (1 981) (4 266) 

13 Балансова вартість на 31 березня 

2019 року 34 592 16 885 4 224 3 777 1 098 276 9 068 4 578 15 951 90 449 

13.1 Первісна (переоцінена) вартість  37 055  26 278 10 083 5 448  1 383 9 115 9 068 5 360 17 933 121 723 

13.2 Знос на кінець звітного періоду ( 2 464) ( 9 393) ( 5 858) (1 671) (285) ( 8 839) - (783) (1 981) (31 273) 
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Примітка 8. Інші активи 

 (тис. грн.) 

  31 березня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Грошові кошти з обмеженим правом використання 15 738 15 867 

2 Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками 3 792 - 

3 Фінансові активи за розрахунками з клієнтами 2 373 1 670 

4 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 475 489 

5 Дебіторська заборгованість з банками, що ліквідуються 327 327 

6 Дебіторська заборгованість за розрахунками за платіжними 

системами 58 - 

7 Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою - - 

8 Усього інших фінансових активів до вирахування резерву 22 762 18 353 

9 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя 4 589 4 589 

10 Ювілейні монети 2 699 3 382 

11 Дебіторська заборгованість з придбання активів 1 925 1 047 

12 Витрати майбутніх періодів 1 520 1 900 

13 Запаси 1 490 1 746 

14 Передплата за послуги 1 173 938 

15 Дебіторська заборгованість за розрахунками з податків та зборів, 

крім податку на прибуток 253 262 

16 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками 

банку 15 6 

17 Усього інших нефінансових активів до вирахування резерву 13 662 13 871 

18 Усього інших активів до вирахування резерву 36 424 32 223 

19 Резерви під інші активи, у т.ч.: (1 710) (1 120) 

19.1 Резерв під інші фінансові активи (930) (852) 

19.2 Резерв під інші нефінансові активи (781) (268) 

20 Усього інших активів з урахуванням резерву 34 714 31 103 
 

Примітка 9. Кошти клієнтів 

 (тис. грн.) 

  31 березня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Юридичні особи 577 651 640 454 

1.1 Поточні рахунки 422 451 444 428 

1.2 Строкові кошти 155 200 196 025 

2 Фізичні особи: 579 678 573 263 

2.1 Поточні рахунки 100 872 103 728 

2.2 Строкові кошти 478 806 469 535 

3 Усього коштів клієнтів 1 157 330 1 213 717 

Станом на 31 березня 2019 року загальна сума грошових коштів 5-ти найбільших кредиторів/груп 

кредиторів Банку становила 155 187 тис. грн. (станом на 31 грудня 2018 року – 203 060 тис. грн.) або 13% від 

загальної суми коштів клієнтів Банку (станом на 31 грудня 2018 року – 17%). 
 

Примітка 10. Інші зобов'язання 

(тис. грн.) 

  31 березня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними 

картками 1 105 5 117 

2 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами 1 279 1 291 

3 Похідні фінансові зобов'язання 225 - 

4 Усього інших фінансових зобов'язань 2 608 6 409 

5 Зобов’язання орендаря з лізингу (оренди) 15 747 - 

6 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку 8 548 5 103 

7 Доходи майбутніх періодів  6 647 7 030 

8 Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім 

податку на прибуток 2 445 2 056 

9 Нараховані витрати за надані послуги 145 316 

10 Усього інших нефінансових зобов'язань 33 532 14 504 

11 Усього інших зобов'язань 36 140 20 913 

 За статтею «Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку» за станом на 31 

березня 2019 року обліковуються: резерв відпусток у сумі 5 879 тис. грн., депонована заробітна плата, виплати 
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ЦПХ, кошти на відрядження, податки – 2 669 тис. грн. (станом на 31 грудня 2018р. - резерв відпусток - 5 103 

тис. грн.).  

Примітка 11. Процентні доходи та витрати 

 (тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

(наростаючим підсумком з початку року) 

  2019р. 2018р. 

 ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:   

1 Кредити та заборгованість клієнтів 37 043 34 483 

2 Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами 8 174 1 769 

3 Інвестиції в цінні папери 8 064 3 843 

4 Кредити та заборгованість банків ( у т.ч. на 

кореспондентських рахунках) 

1 720 829 

5 Усього процентних доходів 55 001 40 923 

 ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:   

6 Строкові кошти фізичних осіб (12 298) (8 724) 

7 Поточні рахунки та депозити на вимогу (4 475) (2 988) 

8 Строкові кошти юридичних осіб (4 272) (1 489) 

9 Зобов’язання з фінансового лізингу (оренди) (767) - 

10 Строкові кошти інших банків (29) (6) 

11 Усього процентних витрат (21 841) (13 207) 

12 Чистий процентний дохід 33 160 27 716 

 

Примітка 12. Комісійні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

(наростаючим підсумком з початку року) 

  2019р. 2018р. 

 КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:   

1 Розрахунково-касові операції 9 773 6 698 

2 Операції на валютному ринку для банків та клієнтів 2 654 3 272 

3 Індивідуальні сейфи 609 437 

4 Гарантії надані  510 417 

5 Інкасація 406 631 

6 Операції довірчого управління 314 206 

7 За кредитними операціями 222 159 

8 Операції з цінними паперами 177 192 

9 Усього комісійних доходів 14 665 12 014 

 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:   

10 Розрахунково-касові операції (3 434) (2 975) 

11 Операції з цінними паперами (12) (6) 

12 Усього комісійних витрат (3 447) (2 981) 

13 Чистий комісійний дохід 11 219 9 033 

 

Примітка 13. Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

(наростаючим підсумком з початку року) 

  2019р. 2018р. 

1 Дохід від операційної оренди 278 217 

2 Дохід від дострокового припинення фінансових зобов’язань 188 11 

3 Дохід від продажу пам’ятних монет 132 48 

4 Винагорода страхового посередника 108 39 

5 Штрафи, пені, що отримані банком 37 28 

6 Інші доходи 10 75 

7 Усього інших операційних доходів 753 419 
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Примітка 14. Інші адміністративні та операційні витрати 

(тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

(наростаючим підсумком з початку року) 

  Примітки 2019р. 2018р. 

1 Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні послуги  (4 220) (3 753) 

2 Витрати на оперативний лізинг (оренду)    (1 164) (2 979) 

3 Витрати на охорону  (1 206) (1 443) 

4 Відрахування до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб  (973) (660) 

5 Професійні послуги  (360) (525) 

6 Витрати на маркетинг та рекламу  (258) (315) 

7 Сплата інших податків та зборів платежів, крім 

податку на прибуток  (195) (289) 

8 Витрати на засоби криптозахисту  (108) (87) 

9 Спонсорство та доброчинність  (30)  

10 Збиток від реалізації заставного майна  - (28) 

11 Інші   (7) (6) 

12 Усього інших адміністративних та операційних 

витрат  (8 520) (10 085) 

 

Примітка 15. Витрати на податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався Банком згідно з діючим податковим 

законодавством за ставкою 18% у 2018-2019 р.р. 

Відстрочений податок розраховано за ставками оподаткування, за якими має бути використано 

відстрочений податковий актив та погашено відстрочене податкове зобов’язання. Ставка податку, за якою 

розраховані відстрочені податкові активи та зобов’язання, становить 18%. 

Сплата податку проводиться Банком до одного податкового органу, тому відстрочені податкові активи 

та зобов’язання у звітності відображені згорнуто.  

 

Таблиця 15.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

(наростаючим підсумком з початку року) 

  2019р. 2018р. 

1  Поточний податок на прибуток  (1 227) (1 015) 

2 Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з: (2) 40 

2.1 виникненням чи списанням тимчасових різниць (2) 40 

3 Усього витрат з податку на прибуток (1 229) (975) 

 

Таблиця 15.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 

(тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

(наростаючим підсумком з початку року) 

  2019р. 2018р. 

1 Прибуток до оподаткування  6 778 5 415 

2  Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою 

оподаткування (1 220) (975) 

 КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ 

(ЗБИТКУ):   

3 Витрати, які не включаються до суми витрат з метою 

розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 

бухгалтерському обліку  (9) - 

4 Сума витрат з податку на прибуток  (1 229) (975) 
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Таблиця 15.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань на 31 березня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Залишок на 

початок періоду 

Визнані в прибутках/ 

збитках 

Залишок на 

кінець періоду 

 

1 Основні засоби 454 (2) 452 

2 Резерв за фінансовими зобов'язаннями 3 - 3 

3 Чистий відстрочений податковий 

актив  457 (2) 454 

 

Примітка 16. Чистий прибуток на одну просту акцію 
 

Таблиця 16.1. Чистий прибуток на одну просту акцію 

(тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

(наростаючим підсумком з початку року) 

  2019р. 2018р. 

1 Прибуток, що належить власникам простих акцій банку 5 549 4 440 

2 Прибуток за рік 5 549 4 440 

3 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 20 000 20 000 

4 Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (грн.) 0,2775 0,2220 
 

Таблиця 16.2. Розрахунок прибутку, що належить власникам простих акцій банку 

(тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

(наростаючим підсумком з початку року) 

  2019р. 2018р. 

1 Прибуток за рік, що належить власникам банку 5 549 4 440 

2 Нерозподілений прибуток за рік 5 549 4 440 

3 Прибуток за рік, що належить акціонерам - власникам 

простих акцій 5 549 4 440 

 

Примітка 17. Операційні сегменти 
 

Таблиця 17.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за три місяці, що закінчилися 31 березня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів Усього 

Операції з 

корпоратив-

ними 

клієнтами 

Роздрібні 

банківські 

операції 

Операції на 

фінансових 

ринках 

Інші 

сегменти 

та 

операції 

 

1 Процентні доходи  41 120 4 097 9 784 - 55 001 

2 Комісійні доходи 7 361 6 934 370 - 14 665 

3 Інші операційні доходи 528 226 - - 753 

4 Усього доходів сегментів від 

зовнішніх клієнтів 49 009 11 257 10 154 - 70 420 

5 Процентні витрати  (8 484) (13 328) (29) - (21 841) 

6 Чистий збиток від зменшення 

корисності фінансових активів  (8 531) (84) 842 - (7 773) 

7 Чистий прибуток від операцій 

з фінансовими інструментами, 

які обліковуються за 

справедливою вартістю через 

прибуток або збиток - - 967 - 967 

8 Чистий прибуток від 

припинення визнання 

фінансових активів, які 

обліковуються за 

амортизованою собівартістю 116 4 - - 121 

9 Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою - - - 3 650 3 650 
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  Найменування звітних сегментів Усього 

Операції з 

корпоратив-

ними 

клієнтами 

Роздрібні 

банківські 

операції 

Операції на 

фінансових 

ринках 

Інші 

сегменти 

та 

операції 

 

10 Чистий збиток від переоцінки 

іноземної валюти - - - (126) (126) 

11 Комісійні витрати  - (2 445) (1 001) - (3 447) 

12 Чистий збиток від збільшення 

резервів за зобов’язаннями (2) - - - (2) 

13 Адміністративні та інші 

операційні витрати (24 491) (5 625) (5 074) - (35 191) 

14 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 7 616 (10 222) 5 859 3 524 6 778 

15 Витрати на податок на 

прибуток    (1 229) (1 229) 

16 Прибуток     5 549 

 

Таблиця 17.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за три місяці, що закінчилися 31 березня 2018р. 

(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів Усього 

Операції з 

корпоратив-

ними 

клієнтами 

Роздрібні 

банківські 

операції 

Операції на 

фінансових 

ринках 

Інші 

сегменти 

та 

операції 

 

1 Процентні доходи  33 761 2 491 4 671 - 40 923 

2 Комісійні доходи 6 610 4 777 627 - 12 014 

3 Інші операційні доходи 721 117 - - 837 

4 Усього доходів сегментів від 

зовнішніх клієнтів 41 092 7 385 5 298 - 53 775 

5 Процентні витрати  (3 747) (9 454) (6) - (13 207) 

6 Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів 

в інших банках  (18 500) 10 736 2 020 - (5 743) 

7 Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості (305) (14) 14 - (305) 

8 Чистий прибуток від операцій 

з фінансовими інструментами, 

які обліковуються за 

справедливою вартістю через 

прибуток або збиток - - 194 - 194 

9 Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою - - - 2 056 2 056 

10 Чистий збиток від переоцінки 

іноземної валюти - - - (351) (351) 

11 Комісійні витрати  - (2 216) (765) - (2 981) 

12 Адміністративні та інші 

операційні витрати (21 413) (3 848) (2 761) - (28 022) 

13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) (2 872) 2 588 3 995 1 705 5 415 

 14 Витрати на податок на 

прибуток    (975) (975) 

 15 Прибуток     4 440 
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Таблиця 17.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 31 березня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів 

Усього 
Операції з 

корпоратив-

ними 

клієнтами 

Роздрібні 

банківські 

операції 

Операції на 

фінансових 

ринках 

Інші 

сегменти 

та операції 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

1 Усього активів сегментів 854 458 92 599 294 426 - 1 241 483 

2 Нерозподілені активи - - - 228 590 228 590 

3 Усього активів 854 458 92 599 294 426 228 590 1 470 075 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТІВ    

 

 

4 Усього зобов'язань сегментів 578 093 583 384 225 - 1 161 702 

5 Нерозподілені зобов'язання - - - 32 806 32 806 

6 Усього зобов'язань 578 093 583 384 225 32 806 1 194 512 

 

Таблиця 17.4. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 31 грудня 2018р. 

(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів 

Усього 
Операції з 

корпоратив-

ними 

клієнтами 

Роздрібні 

банківські 

операції 

Операції на 

фінансових 

ринках 

Інші 

сегменти 

та операції 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

1 Усього активів сегментів 759 245 82 604 490 132 - 1 331 981 

2 Нерозподілені активи - - - 173 583 173 583 

3 Усього активів 759 245 82 604 490 132 173 583 1 505 564 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТІВ    

 

 

4 Усього зобов'язань сегментів 640 687 581 961 - - 1 222 649 

5 Нерозподілені зобов'язання - - - 12 900 12 900 

6 Усього зобов'язань 640 687 581 961 - 12 900 1 235 549 

 

Примітка 18. Операції з пов'язаними сторонами 

Станом на 31 березня 2019 року найбільшими акціонерами Банку є асоційовані фізичні особи, 

громадяни України:  

Городницький Володимир Ігоревич; 

Городницька Тетяна Ігорівна; 

Городницький Ігор Зіновійович. 

Загальна спільна частка у статутному капіталі найбільших акціонерів Банку складає 98%. 
 

Таблиця 18.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами: 
(тис. грн.) 

  
Акціонери 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

Станом на 31 березня 2019 року: 

1 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 0,01-40 %%) , у т.ч.: 17 293 38 124 

1.1 Резерв під заборгованість за кредитами - (2) (1 120) 

2 Інші фінансові активи, у т.ч.: 4 - - 

2.1 Резерв під інші фінансові активи (1) - - 

3 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка: у доларах 

США 2,8-4,85%%; у гривні – 14-16,5%%) 13 895 1 012 2 614 

4 Інші зобов'язання, у т. ч.: 448 408 331 

4.1 Зобов’язання орендаря з лізингу (оренди) 431 - 282 

Інші права та зобов'язання 

5 Зобов'язання з кредитування 483 692 1 559 
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Станом на 31 грудня 2018 року: 

6 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 0,01-25 %%) , у т.ч.: 8 291 38 961 

6.1 Резерв під заборгованість за кредитами - (1) (983) 

7 Інші фінансові активи, у т.ч.: 4 - - 

8 Резерв під інші фінансові активи (1) - - 

9 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка: у доларах 

США 1,0-5,4%%; у гривні – 12,5-14,25%%) 13 708 960 1 907 

10 Інші зобов'язання 23 545 66 

Інші права та зобов'язання 

11 Зобов'язання з кредитування 492 646 1 295 

За іншими зобов’язаннями обліковуються у т. ч. суми резервів відпусток провідному управлінському 

персоналу станом на 31 березня 2019 року у сумі  407 тис. грн (станом на 31 грудня 2018 року – 543 тис. грн.) 

 

Таблиця 18.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами 
(тис. грн.) 

  
Акціонери 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 2019 року: 

1 Процентні доходи  - 14 2 379 

2 Процентні витрати  (2) (9) (4) 

3 Комісійні доходи 32 14 19 

4 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів - - (138) 

5 Адміністративні та інші операційні витрати (158) (1 339) (1 085) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 2018 року: 

1 Процентні доходи  1 3 1 265 

2 Процентні витрати  (29) (9) (17) 

3 Комісійні доходи 142 9 16 

4 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів (1) 123 46 

5 Адміністративні та інші операційні витрати (117) (592) (938) 
 

Таблиця 18.3. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами  
(тис. грн.) 

  

Акціонери банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 2019 року: 

1 Сума кредитів, наданих пов'язаним 

сторонам протягом періоду 290 888 8 078 

2 Сума кредитів, погашених пов'язаними 

сторонами протягом періоду (282) (884) (8 866) 

3 Інші зміни у складі балансової вартості - - (49) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 2018 року: 

1 Сума кредитів, наданих пов'язаним 

сторонам протягом періоду 261 380 7 275 

2 Сума кредитів, погашених пов'язаними 

сторонами протягом періоду (285) (413) (4 654) 

3 Інші зміни у складі балансової вартості - 123 29 
  

Таблиця 18.4. Виплати провідному управлінському персоналу 

(тис. грн.) 

Три місяці, що закінчилися 31 березня 

  2019р. 2018р. 

витрати 
нараховане 

зобов'язання 
витрати 

нараховане 

зобов'язання 

1 Поточні виплати працівникам (1 313) 407 (592) 192 

 За нарахованими зобов’язаннями обліковуються суми резервів відпусток провідному управлінському 

персоналу. 
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