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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: 49069, Україна, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46 

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

Станом на 30 червня 2019 року Банк має 29 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, 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 червні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,0% (9,6% – у травні). У місячному 

вимірі ціни знизилися на 0,5%. Про це свідчать опубліковані Державною службою статистики України 

дані. Фактичний показник інфляції  залишився вищим за прогноз, опублікований в "Інфляційному звіті" 

(квітень 2019 року). Водночас відхилення від прогнозу суттєво скоротилося, якщо порівняти з травнем, завдяки 

очікуваному вичерпанню впливу несприятливих факторів пропозиції. Базова інфляція знижувалася навіть дещо 

швидше, ніж прогнозувалося.  
Базова інфляція  у червні залишилася на рівні 7,4% у річному вимірі. Жорстка монетарна політика 

залишалася вагомими чинником, що  стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал обмінного 

курсу. Так, завдяки зміцненню гривні упродовж першого півріччя 2019 року як до долара США, так і кошика 

валют країн – торговельних партнерів України тривало уповільнення зростання цін на непродовольчі товари 

(до 2,0% р/р). Зокрема, нижчими темпами зростали ціни на одяг та взуття, меблі, побутову техніку, транспортні 

засоби, а падіння цін на телевізори поглибилося.  Темпи подорожчання послуг (14,0% р/р) залишалися  майже 

незмінними з початку року. Уповільнення зростання цін на послуги стримується подальшим підвищенням 

заробітних плат та стійким споживчим попитом. У червні прискорилося зростання вартості послуг ресторанів 

та готелів, відпочинку в санаторно-курортних установах. Натомість це компенсувалося нижчими темпами 

зростання цін на послуги хімічного чищення, закладів охорони здоров’я, кінотеатрів, оренди житла, що також 

частково може відображати курсові ефекти. Водночас зростання цін на продукти харчування з високим 

ступенем обробки прискорилося (до 8,9% р/р). Зокрема, внаслідок скорочення пропозиції та підвищення 

світових цін на м’ясо зросла вартість м’ясних продуктів. Нижчий врожай пшениці попереднього року й надалі 

зумовлював прискорення зростання цін на хліб.  

Зростання цін на сирі продукти харчування суттєво уповільнилося (до 7,8% р/р) насамперед за рахунок 

розширення пропозиції овочів нового урожаю, зокрема борщового набору. Так знизилися темпи зростання цін 

на цибулю та буряк, а капуста та морква виявилися навіть дешевшими, ніж рік тому. Також поглибилося 

падіння цін на яйця з огляду на значний приріст продукції в птахівництві. Натомість через несприятливі 

погодні умови (аномально високі температури та дефіцит опадів) сезонне зниження цін у місячному вимірі на 

окремі овочі відкритого ґрунту було меншим, ніж минулого року, що зумовило прискорення зростання цін на 

них в річному вимірі. Через цей же чинник ціни на полуницю залишилися вищими, якщо порівняти з 

минулорічними, а ціни на яблука суттєво зростали в місячному вимірі другий місяць поспіль.  В умовах 

підвищення світових цін та негативних очікувань щодо цьогорічного урожаю цукрових буряків в Україні ціни 

на цукор також повернулися до зростання. Темпи зростання цін на молоко прискорилися через підвищення 

світових цін у попередні періоди і збільшення попиту на високоякісну продукцію за одночасного зниження 

пропозиції молока унаслідок подальшого скорочення поголів’я корів.  

Темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися (до 17,0% р/р). Подорожчання 

природного газу уповільнилося унаслідок його здешевлення на світових ринках і затвердження Урядом нової 

методології встановлення цін для домогосподарств. Також нижчими темпами зростали ціни на тютюнові 

вироби, послуги залізничного транспорту. Водночас прискорилося зростання вартості алкогольних напоїв, 

тарифів на водопостачання і каналізацію. 

 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=93772773
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=93772773
https://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_month_review/
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Банківський сектор 

Системні ризики у фінансовому секторі перебувають на історично мінімальному рівні. Умови 

сприятливі для роботи банків, база фондування впевнено зростає, кредитування фізичних осіб стрімко 

розвивається, банківський сектор залишається прибутковим, добре капіталізованим та високоліквідним. На 

сьогодні ключовий ризик для фінансової стабільності несприятливий для держави розвиток подій навколо 

Приватбанку. Протягом квітня–червня було прийнято низку судових рішень, що ставлять під сумнів законність 

та доцільність націоналізації Приватбанку у грудні 2016 року.  

Попри сповільнення української економіки, макроекономічні умови залишаються сприятливими для 

роботи банків. Ключовим макроекономічним ризиком для фінансової стабільності є пауза у співпраці між 

Україною та МВФ. Вона здорожчує рефінансування державного боргу, зокрема на міжнародних ринках 

приватного капіталу. Доступ до них зараз критично необхідний, адже Україна проходить період пікових виплат 

за зовнішнім боргом. Завершення виборчого циклу дасть змогу в найближчі місяці переглянути поточну 

програму співпраці з МВФ або започаткувати нову.  

Фінансовий стан домогосподарств та бізнесу поліпшується. Високі темпи зростання реальних доходів 

населення зберігаються третій рік поспіль. Поліпшення споживчих настроїв у поєднанні з вищими доходами 

стимулюють населення брати більше кредитів. Доходи компаній також динамічно зростають, рентабельність 

нормалізувалася після  різкого відновлення після кризи, а боргове навантаження залишається переважно на 

прийнятному рівні. Загалом підприємства дедалі чіткіше декларують наміри більше позичати на фінансування 

інвестицій в основний та оборотний капітал.  

Частка внутрішнього фондування в зобов’язаннях банків продовжує зростати, зовнішні запозичення в 

іноземній валюті становлять лише близько 11% від усіх зобов’язань сектору. Фін. установи продовжують 

погашати зовнішні борги, проте нові не залучають через їхню відносно високу вартість і невисокий попит на 

кредити в іноземній валюті. Фондування залишається дуже коротким, проте банки мають великі обсяги  

високоякісних ліквідних активів на балансах - це гарний запобіжник від проблем із ліквідністю. 

Споживче кредитування й далі стрімко зростає: темп приросту незабезпечених гривневих кредитів 

домогосподарствам на поточні цілі перевищує 30% р/р вісім кварталів поспіль. Сегмент зберігає високий 

потенціал розвитку: боргове навантаження на сектор домогосподарств загалом невисоке, трохи менше, ніж 10% 

річного доходу, хоча рівень закредитованості населення з низькими доходами значно вищий.  

Висока доларизація банківських балансів залишається джерелом системних ризиків. Частка валютних 

активів та пасивів скоротилася з пікових значень 2015 року на понад 10 в. п.; на сьогодні частка валютних 

депозитів та кредитів трохи перевищує 40% від загальних обсягів. Утім, серед клієнтів банків досі чимало 

компаній із кредитами в іноземній валюті, але доходами майже виключно у гривні 

Частка непрацюючих кредитів на балансах банків і надалі перевищує 50%. Щоправда, вона поступово 

знижується, але лише завдяки статистичному ефектові від зростання загального портфеля. 

Очікується, що у ІІІ кварталі найсуттєвіше може збільшитися валютний ризик. Також можуть зрости 

кредитний та операційний ризики. Водночас, на думку банків, процентний і ризик ліквідності повинні 

знизитися. 

 

Примітка 3. Основи подання фінансової звітності 

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

фінансова звітність» за шість місяців, що закінчилися 30 червня 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. 
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З 01 січня 2019 року Банк почав застосовувати МСФЗ 16 і процес впровадження вимог стандарту 

представлено наступним чином: 

 

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 17 933 

1.1 Активи з права користування - 17 933 17 933 

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, 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. 
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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 

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.) 

  30 червня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Готівкові кошти та банківські метали 106 852 62 569 

2 Кошти в Національному банку України  99 215 28 858 

3 Кореспондентські рахунки у банках:   83 469 25 487 

3.1 України 5 022 2 933 

3.1.1 у т.ч. сформовано резерв (84) (49) 

3.2 інших країн 78 447 22 554 

3.2.1 у т.ч. сформовано резерв (1 290) (3 327) 

4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 289 536 116 914 

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), кредити «овернайт», що надані іншим банкам, 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 (233) - (233) 

5 Резерв під знецінення станом на 30 червня 2018 року (300) - (300) 

 

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

7 Зменшення резерву під знецінення протягом періоду 2 003 - 2 003 

8 Переведення до Стадії 1 (2 979) 2 979 - 

9 Резерв під знецінення станом на 30 червня 2019 року (1 373) - (1 373) 

 

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.) 

  30 червня 2019р 31 грудня 2018р. 

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

особам - підприємцям)  1 060 681 925 084 

2 Іпотечні кредити фізичних осіб 8 083 6 928 

3 Кредити фізичним особам на поточні потреби 76 504 60 810 

4 Кредити та заборгованість клієнтів до вирахування 

резервів 1 145 268 992 821 

5 Резерв під знецінення кредитів (206 539) (173 461) 

6 Усього кредитів за мінусом резервів 938 729 819 360 

Станом на 30 червня 2019 року загальна сума кредитів та заборгованості 5-ти найбільших 

позичальників/груп позичальників Банку становила 224 320 тис. грн. (станом на 31 грудня 2018 року – 224 836 

тис. грн.) або 20% 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 2019 року (9 004) (2 672) (157 154) (168 830) 

2 Нові активи (3 519) (33 465) (14 444) (51 428) 

3 Погашені активи 2 870 1 989 18 615 23 475 

4 Зміни в розрахунку кредитного 

ризику 504 (931) (397) (824) 

4.1 у т. ч. вплив корегування 

нарахованих відсотків за 

ефективною ставкою - - 15 742 15 742 

5 Переведення до Стадії 1 (204) 204 - - 

6 Переведення до Стадії 2 124 (124) - - 

7 Переведення до Стадії 3 590 14 (604) - 

8 Залишок за станом на 30 

червня 2019 року (8 639) (34 985) (153 984) (197 608) 

      

9 Залишок за станом на 01 

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

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

11 Скоригований залишок на 

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

12 Нові активи (60) (32 996) - (33 055) 

13 Погашені активи 40 37 430 2 971 40 441 

14 Зміни в розрахунку кредитного 

ризику 5 556 (11 029) (26 061) (31 534) 

15 Переведення до Стадії 1 (5 564) 5 564 - - 

16 Переведення до Стадії 2 3 (3) - - 

17 Переведення до Стадії 3 11 15 530 (15 541) - 

18 Залишок за станом на 30 

червня 2018 року (113) (75 357) (59 306) (134 776) 

 

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 2019 року (104) - (104) 

2 Нові активи (39) - (39) 

3 Погашені активи 3 - 3 

4 Зміни в розрахунку кредитного ризику 1 (1 021) (1 020) 

4.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих відсотків 

за ефективною ставкою - 97 97 

5 Переведення до Стадії 3 59 (59) - 

6 Залишок за станом на 30 червня 2019 року (81) (1 081) (1 161) 

     

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

8 Зміни від застосування МСФЗ 9 2 263 - 2 263 

9 Скоригований залишок на початок звітного 

періоду (10) 

- 

(10) 

10 Нові активи (5) - (5) 

11 Погашені активи 2 - 2 

12 Зміни в розрахунку кредитного ризику (15) - (15) 

13 Залишок за станом на 30 червня 2018 року (28) - (28) 
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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 2019 року (243) (872) (3 411) (4 527) 

2 Нові активи (58) (2 907) (841) (3 807) 

3 Погашені активи 14 7 99 120 

4 Зміни в розрахунку кредитного 

ризику 67 551 (174) 444 

4.1 у т. ч. вплив корегування 

нарахованих відсотків за 

ефективною ставкою - - 418 418 

5 Переведення до Стадії 1 (45) - 45 - 

6 Переведення до Стадії 2 2 (2) - - 

7 Переведення до Стадії 3 4 40 (44) - 

8 Залишок за станом на 30 

червня 2019 року (260) (3 184) (4 326) (7 769) 

      

9 Залишок за станом на 01 

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

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

11 Скоригований залишок на 

початок звітного періоду (63) (789) (690) (1 542) 

12 Нові активи (29) (3) (510) (541) 

13 Погашені активи 5 19 33 56 

14 Зміни в розрахунку кредитного 

ризику 317 (6) (2 217) (1 906) 

15 Переведення до Стадії 1 (366) 366   

16 Переведення до Стадії 2 4 (18) 14 - 

17 Переведення до Стадії 3 7 80 (87) - 

18 Залишок за станом на 30 

червня 2018 року (124) (352) (3 457) (3 934) 

 

Примітка 6. Інвестиції в цінні папери 
 

Таблиця 6.1. Інвестиції в цінні папери 

(тис. грн.) 

  30 червня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 

Депозитні сертифікати, емітовані Національним 

банком України 60 113 196 379 

2 Облігації внутрішньої державної позики 139 743 198 094 

3 Усього інвестицій в цінні папери 199 855 394 473 

Станом на 30 червня 2019 року Банк обліковує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у 

доларах США на загальну суму 4,9 млн. доларів США номінальною вартістю 1 тис. доларів США та у гривні на 

загальну суму 10 млн. грн. номінальною вартістю 1 тис. грн. 

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 

Інструмент

и, прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Незаверш

ені 

капітальні 

вкладення 

Нематері

альні 

активи 

Активи з 

права 

користув

ання 

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 - 2 324 1 780 1 185 2 835 615 - 2 028 - 10 767 

3 Капітальні інвестиції на добудову 

основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів - 306 933 5  - 3 608 - - 4 852 

4 Вибуття - (12) - - (2 675) - - - - (2 687) 

5 Переведення -  - -  - (1 244) - - (1 244) 

6 Амортизаційні відрахування (630) (1 346) (561) (221) (118) (1 234) - (73) - (4 183) 

7 Балансова вартість на 30 червня 2018 

року 35 508 12 305 5 227 3 508 834 786 2 364 3 626 - 64 158 
7.1 Первісна (переоцінена) вартість 37 026 18 819 10 083 4 789 1 049 8 529 2 364 4 104 - 86 763 

7.2 Знос на кінець звітного періоду (1 518) (6 515) (4 856) (1 281) (215) (7 743) - (478) - (22 605) 
            

8 Балансова вартість на 31 грудня 2018 

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

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

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

9 Зміни від застосування МСФЗ 16 - - - - - - - - 17 933 17 933 

10 Скоригований залишок на початок 

звітного періоду 34 897 16 870 4 550 3 900 949 384 8 170 4 594 17 933 92 248 

11 Надходження 10 2 182 - 1 271 192 534 - 313 1 049 5 551 

12 Капітальні інвестиції на добудову 

основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів - - - 48 - - 3 492 - - 3 540 

13 Вибуття - (52) - (50) - - - - (1 154) (1 256) 

14 Переведення - 554 - 14 18 - (585) - - - 

15 Амортизаційні відрахування (631) (2 173) (647) (303) (54) (739) - (228) (3 931) (8 706) 

16 Переоцінка первісної вартості - - - - - - - - (83) (83) 

17 Балансова вартість на 30 червня 2019 

року 34 276 17 380 3 903 4 880 1 105 179 11 077 4 679 13 814 91 293 
17.1 Первісна (переоцінена) вартість 37 055 27 661 10 083 6 711 1 419 9 476 11 077 5 575 17 550 126 608 

17.2 Знос на кінець звітного періоду (2 779) (10 281) (6 180) (1 832) (314) (9 297) - (896) (3 736) (35 314) 
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Примітка 8. Інші активи 

 (тис. грн.) 

  30 червня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Грошові кошти з обмеженим правом використання 18 629 15 867 

2 Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками 3 841 - 

3 Фінансові активи за розрахунками з клієнтами 2 111 1 670 

4 Валютні своп-контракти, які обліковуються за справедливою 

вартістю через прибутки/збитки 356 - 

5 Дебіторська заборгованість з банками, що ліквідуються 327 327 

6 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 216 489 

7 Усього інших фінансових активів до вирахування резерву 25 481 18 353 

8 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя 16 727 4 589 

9 Ювілейні монети 2 110 3 382 

10 Дебіторська заборгованість з придбання активів 1 384 1 047 

11 Витрати майбутніх періодів 1 394 1 900 

12 Запаси 1 980 1 746 

13 Передплата за послуги 507 938 

14 Дебіторська заборгованість за розрахунками з податків та зборів, 

крім податку на прибуток 104 262 

15 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками 

банку 18 6 

16 Усього інших нефінансових активів до вирахування резерву 24 223 13 871 

17 Усього інших активів до вирахування резерву 49 704 32 223 

18 Резерви під інші активи, у т.ч.: (1 392) (1 120) 

18.1 Резерв під інші фінансові активи (889) (852) 

18.2 Резерв під інші нефінансові активи (503) (268) 

19 Усього інших активів з урахуванням резерву 48 313 31 103 

За статтею «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» у 2019 році Банком 

оприбутковано: 

- нерухоме майно нежитлового призначення на загальну суму 4 722 тис. грн. 

- нерухоме майно житлового призначення на загальну суму 556 тис. грн. 

- обладнання на загальну суму 6 860 тис. грн. 

 

Примітка 9. Кошти клієнтів 

 (тис. грн.) 

  30 червня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Юридичні особи 577 787 640 454 

1.1 Поточні рахунки 400 860 444 428 

1.2 Строкові кошти 176 927 196 025 

2 Фізичні особи: 668 505 573 263 

2.1 Поточні рахунки 123 673 103 728 

2.2 Строкові кошти 544 832 469 535 

3 Усього коштів клієнтів 1 246 292 1 213 717 

Станом на 30 червня 2019 року загальна сума грошових коштів 5-ти найбільших кредиторів/груп 

кредиторів Банку становила 137 626 тис. грн. (станом на 31 грудня 2018 року – 203 060 тис. грн.) або 11% від 

загальної суми коштів клієнтів Банку (станом на 31 грудня 2018 року – 17%). 
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Примітка 10. Інші зобов'язання 

(тис. грн.) 

  30 червня 2019р. 31 грудня 2018р. 

1 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами 1 325 1 291 

2 Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними 

картками 656 5 117 

3 Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною 

валютою 12 - 

4 Усього інших фінансових зобов'язань 1 993 6 409 

5 Зобов’язання орендаря з лізингу (оренди) 13 852 - 

6 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку 8 695 5 103 

7 Доходи майбутніх періодів  7 697 7 030 

8 Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім 

податку на прибуток 2 663 2 056 

9 Нараховані витрати за надані послуги 78 316 

10 Усього інших нефінансових зобов'язань 32 985 14 504 

11 Усього інших зобов'язань 34 978 20 913 

 За статтею «Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку» за станом на 30 

червня 2019 року обліковуються: резерв відпусток у сумі 6 206 тис. грн., депонована заробітна плата, виплати 

ЦПХ, кошти на відрядження, податки – 2 489 тис. грн. (станом на 31 грудня 2018р. - резерв відпусток - 5 103 

тис. грн.).  

 

Примітка 11. Процентні доходи та витрати 

 (тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2019 року Станом на 30 червня 2018 року 

  три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

 ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:     

1 Кредити та заборгованість клієнтів 44 534 81 576 40 722 75 205 

2 Процентні доходи за знеціненими 

фінансовими активами 9 278 17 452 2 762 4 532 

3 Інвестиції в цінні папери 4 567 12 631 2 185 6 028 

4 Кредити та заборгованість банків 

(у т. ч. на кореспондентських 

рахунках) 

850 2 571 

999 1 827 

5 Усього процентних доходів 59 229 114 230 46 669 87 592 

 ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:     

6 Строкові кошти фізичних осіб (13 081) (25 379) (9 869) (18 593) 

7 Поточні рахунки та депозити на 

вимогу 

(4 697) (9 172) (3 383) (6 373) 

8 Строкові кошти юридичних осіб (4 276) (8 548) (1 843) (3 332) 

9 Зобов’язання з фінансового 

лізингу (оренди) 

(694) (1 461) - - 

10 За кредитами банків, у т. ч. НБУ (1 103) (1 132) (9) (15) 

11 Усього процентних витрат (23 852) (45 693) (15 105) (28 312) 

12 Чистий процентний дохід 35 377 68 537 31 564 59 280 
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Примітка 12. Комісійні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2019 року Станом на 30 червня 2018 року 

  три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

 КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:     

1 Розрахунково-касові операції 11 944 21 717 8 150 14 848 

2 Операції на валютному ринку для 

банків та клієнтів 

3 795 6 450 3 322 6 594 

3 Індивідуальні сейфи 764 1 373 485 922 

4 Гарантії надані  590 1 101 411 828 

5 Інкасація 477 882 664 1 296 

6 Операції довірчого управління 365 679 542 748 

7 За кредитними операціями 272 494 152 311 

8 Операції з цінними паперами 132 309 175 367 

9 Усього комісійних доходів 18 338 33 004 13 900 25 914 

 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:     

10 Розрахунково-касові операції (3 940) (7 374) (3 583) (6 558) 

11 Операції з цінними паперами (11) (23) (11) (17) 

12 Усього комісійних витрат (3 951) (7 398) (3 595) (6 576) 

13 Чистий комісійний дохід 14 387 25 606 10 306 19 338 

 

Примітка 13. Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2019 року Станом на 30 червня 2018 року 

  три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 Винагорода страхового посередника 248 356 81 120 

2 Дохід від операційної оренди 237 515 366 584 

3 Дохід від продажу пам’ятних монет 185 318 48 96 

4 Дохід від дострокового припинення 

фінансових зобов’язань 101 289 127 138 

5 Штрафи, пені, що отримані банком 95 132 72 100 

6 Дохід від реалізації заставного 

майна 18 18 - - 

7 Інші доходи 7 18 7 82 

8 Дохід від вибуття основних засобів 

та нематеріальних активів - - 92 92 

9 Усього інших операційних доходів 893 1 646 794 1 213 
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Примітка 14. Інші адміністративні та операційні витрати 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2019 року Станом на 30 червня 2018 року 

  три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 Витрати на утримання основних 

засобів та нематеріальних активів, 

телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні послуги (4 568) (8 788) (3 715) (7 468) 

2 Витрати на оперативний лізинг 

(оренду)   (1 108) (2 272) (3 029) (6 008) 

3 Витрати на охорону (1 242) (2 447) (1 246) (2 689) 

4 Відрахування до Фонду 

гарантування вкладів фізичних 

осіб (1 039) (2 011) (812) (1 472) 

5 Професійні послуги (616) (976) (575) (1 100) 

6 Витрати на маркетинг та рекламу (208) (467) (238) (553) 

7 Сплата інших податків та зборів 

платежів, крім податку на 

прибуток (535) (730) (184) (473) 

8 Витрати на засоби криптозахисту (87) (195) (71) (158) 

9 Спонсорство та доброчинність (78) (108) (39) (39) 

10 Збиток від вибуття основних 

засобів та нематеріальних активів (20) (24)   

11 Інші  (6) (9) (5) (11) 

12 Збиток від реалізації заставного 

майна - - - (28) 

13 Збиток від вибуття інвестиційної 

нерухомості - - (10) (10) 

14 Усього інших адміністративних 

та операційних витрат (9 506) (18 026) (9 926) (20 011) 

 

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.) 

  Станом на 30 червня 2019 року Станом на 30 червня 2018 року 

  три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1  Поточний податок на прибуток  (2 082) (3 309) (1 044) (2059) 

2 Зміна відстроченого податку на 

прибуток, пов'язана з: 
- (2) 

31 71 

2.1 виникненням чи списанням 

тимчасових різниць 
- (2) 

31 71 

3 Усього витрат з податку на 

прибуток 
(2 082) (3 311) 

(1 013) (1 988) 
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Таблиця 15.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2019 року Станом на 30 червня 2018 року 

  три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 Прибуток до оподаткування  11 543 18 321 5 574 10 989 

2  Теоретичні податкові 

відрахування за відповідною 

ставкою оподаткування (2 078) (3 298) (1 003) (1 978) 

 КОРИГУВАННЯ 

ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ 

(ЗБИТКУ):     

3 Витрати, які не включаються до 

суми витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але 

визнаються в бухгалтерському 

обліку  (4) (13) (10) (10) 

4 Сума витрат з податку на 

прибуток  (2 082) (3 311) (1 013) (1 988) 

 

Таблиця 15.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань на 30 червня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Залишок на 

початок періоду 

Визнані в прибутках/ 

збитках 

Залишок на 30 

червня 2019р. 

 

1 Основні засоби 454 (2) 452 

2 Резерв за фінансовими зобов'язаннями 3 - 3 

3 Чистий відстрочений податковий 

актив  457 (2) 454 

 

Таблиця 15.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань на 30 червня 2018р. 

(тис. грн.) 

  Залишок на 

31 грудня 

2017р.  

Визнані в 

прибутках/ 

збитках 

Залишок на 

30 червня 

2018р. 

 Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування  

1 Основні засоби та нематеріальні активи 353 71 424 

2 Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов'язання) 353 71 424 

 

Примітка 16. Чистий прибуток на одну просту акцію 
 

Таблиця 16.1. Чистий прибуток на одну просту акцію 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2019 року Станом на 30 червня 2018 року 

  три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 Прибуток, що належить 

власникам простих акцій банку 9 461 15 010 4 562 9 002 

2 Прибуток за рік 9 461 15 010 4 562 9 002 

3 Середньорічна кількість простих 

акцій в обігу (тис. шт.) 20 000 20 000 20 000 20 000 

4 Чистий та скоригований 

прибуток на одну просту акцію 

(грн.) 0,4731 0,7505 0,2281 0,4501 
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Таблиця 16.2. Розрахунок прибутку, що належить власникам простих акцій банку 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2019 

року 

Станом на 30 червня 2018 

року 

  три місяці, 

що 

закінчилися 

30 червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, 

що 

закінчилися 

30 червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 Прибуток за рік, що належить 

власникам банку 9 461 15 010 4 562 9 002 

2 Нерозподілений прибуток за рік 9 461 15 010 4 562 9 002 

3 Прибуток за рік, що належить 

акціонерам - власникам простих акцій 9 461 15 010 4 562 9 002 
 

 

Примітка 17. Операційні сегменти 
 

Таблиця 17.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за шість місяців, що закінчилися 30 червня 

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  90 141 8 887 15 201 - 114 230 

2 Комісійні доходи 16 822 15 400 782 - 33 004 

3 Інші операційні доходи 1 177 473 - - 1 646 

4 Усього доходів сегментів від 

зовнішніх клієнтів 108 140 24 760 15 983 - 148 884 

5 Процентні витрати  (17 076) (27 484) (1 132) - (45 693) 

6 Чистий збиток від зменшення 

корисності фінансових активів  (13 045) (3 907) 3 153 - (13 800) 

7 Чистий прибуток від операцій 

з фінансовими інструментами, 

які обліковуються за 

справедливою вартістю через 

прибуток або збиток - - 2 828 - 2 828 

8 Чистий прибуток від 

припинення визнання 

фінансових активів, які 

обліковуються за 

амортизованою собівартістю 294 9 - - 304 

9 Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою - - - 8 481 8 481 

10 Чистий збиток від переоцінки 

іноземної валюти - - - (1 557) (1 557) 

11 Комісійні витрати  - (5 180) (2 218) - (7 398) 

12 Чистий збиток від збільшення 

резервів за зобов’язаннями (1) - - - (1) 

13 Адміністративні та інші 

операційні витрати (53 547) (12 260) (7 914) - (73 722) 

14 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 24 765 (24 063) 10 700 6 924 18 321 

15 Витрати на податок на 

прибуток    (3 311) (3 311) 

16 Прибуток     15 010 
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Таблиця 17.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за шість місяців, що закінчилися 30 червня 

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  74 513 5 223 7 855 - 87 592 

2 Комісійні доходи 13 659 10 992 1 263   25 914 

3 Інші операційні доходи 1 022 191 -   1 213 

4 Усього доходів сегментів від 

зовнішніх клієнтів 89 194 16 406 9 118 - 114 718 

5 Процентні витрати  (8 171) (20 126) (15) - (28 312) 

6 Чистий збиток від зменшення 

корисності фінансових активів  (17 097) (2 001) (211) - (19 309) 

7 Чистий прибуток від операцій 

з фінансовими інструментами, 

які обліковуються за 

справедливою вартістю через 

прибуток або збиток - - 332 - 332 

8 Чистий прибуток від 

припинення визнання 

фінансових активів, які 

обліковуються за 

амортизованою собівартістю 1 305 56 - - 1 360 

9 Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою - - - 5 367 5 367 

10 Чистий збиток від переоцінки 

іноземної валюти - - - (360) (360) 

11 Комісійні витрати  - (4 992) (1 584) - (6 576) 

12 Адміністративні та інші 

операційні витрати (43 839) (7 975) (4 417) - (56 231) 

13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 21 392 (18 631) 3 223 5 007 10 989 

 14 Витрати на податок на 

прибуток    (1 988) (1 988) 

 15 Прибуток     9 002 

 

Таблиця 17.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 30 червня 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 863 674 100 288 285 125 - 1 249 087 

2 Нерозподілені активи - - - 319 103 319 103 

3 Усього активів 863 674 100 288 285 125 319 103 1 568 191 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТІВ    

 

 

4 Усього зобов'язань сегментів 578 189 676 414 - - 1 254 603 

5 Нерозподілені зобов'язання - - - 28 563 28 563 

6 Усього зобов'язань 578 189 676 414 - 28 563 1 283 166 
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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 30 червня 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 30 червня 2019 року: 

1 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 0,01-38 %%) , у т.ч.: 7 337 38 470 

1.1 Резерв під заборгованість за кредитами - (2) (888) 

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 4,15-5%%; у гривні – 14-17,5%%) 26 766 1 050 2 151 

4 Інші зобов'язання, у т. ч.: 398 273 316 

4.1 Зобов’язання орендаря з лізингу (оренди) 380 - 264 

Інші права та зобов'язання 

5 Зобов'язання з кредитування 493 612 498 

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 30 червня 2019 року у сумі 272 тис. грн (станом на 31 грудня 2018 року – 543 тис. грн.) 
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