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Примітка 1. Інформація про банк 

ПУБЛІЧНЕ 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 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»; 

російською мовою   – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

             «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РАДАБАНК»; 

англійською мовою – JOINT STOCK BANK «RADABANK». 

Скорочене: 

українською мовою – ПАТ «АБ «РАДАБАНК»; 

російською мовою   – ПАО «АБ «РАДАБАНК»; 

англійською мовою – JOINT STOCK BANK «RADABANK». 

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

проспект Кірова, 46). 

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

Московська, 5). 

Станом на 30 червня 2018 року Банк має 27 відділень, які розташовані: 12 відділень у м. Дніпро та 

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

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

 

Країна, у якій зареєстровано Банк:  
Україна. 

Організаційно-правова форма Банку:  

Акціонерне товариство. Тип товариства – публічне. 

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

ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ на здійснення валютних операцій №166-4 від 17.02.2017 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. 

ПАТ «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 2018 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; 
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 торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 

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 

Зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) в другому кварталі 2018 року незначно, але 

прискорилося – до 3,2% з 3,1% в першому кварталі.  

В II кварталі 2018 року темпи зростання реального ВВП залишилися практично незмінними (3,2% р/р) й 

підтримувалися перш за все внутрішнім попитом – як споживчим, так і інвестиційним. 

Зростання економіки прискорилося на тлі високих ділових очікувань підприємств і підвищення доходів 

населення (в тому числі за рахунок військових пенсій, заробітних плат та грошових переказів). Останнє 

підтримувало високі темпи зростання роздрібного товарообігу. 

Водночас зберігся ефект бази порівняння, пов'язаний із розривом зв'язків із неконтрольованими 

територіями в цей період минулого року. Як наслідок, значний внесок у зростання економічної активності мало 

збільшення обсягів виробництва у металургії, в енергетиці та видобувній промисловості. Більш ранній початок 

збиральної компанії порівняно з минулим роком зумовив зростання сільського господарства. 

 

Банківський сектор  

Ключові ризики розвитку сектору – суттєва присутність держави та висока частка непрацюючих 

кредитів на балансах банків. Додатковий ризик на 2018 рік – можливе погіршення очікувань бізнесу та 

населення в разі відсутності співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (МФО).  

Суттєвий вплив мають такі фактори, як висока вартість кредитного ресурсу та бойові дії на сході 

країни, що продовжують негативно відбиватись на рівні кредитоспроможності позичальників. Проте споживче 

кредитування має тенденцію до активного зростання. Попри зростання кредитування населення та проведену 

банками низку успішної реструктуризації проблемної заборгованості бізнесу,  частка непрацюючих кредитів  є 

достатньо високою.  

Ставки за депозитами населення залишитися без істотних змін. З жовтня 2017 року НБУ чотири рази 

підвищував облікову ставку. Після цього банки перестали знижувати відсотки за депозитами населення у 

гривні. Відносно стабільною залишилася ставка за 12 місячними депозитами. Проте ставки за депозитами на 3-

6 місяців дещо зросли. У результаті ще на початку травня ставка за 6 місячними депозитами перевищувала 

відсоток за річними. Лише на початку червня вони вирівнялися, проте замало, щоб стимулювати населення 

вкладати кошти на довший термін.  

 

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 2018 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. 

У зв’язку з набуттям чинності МСФЗ 9 для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року, 

Банком визначено новий підхід до класифікації фінансових активів, що базується на бізнес-моделі, до якої 

відноситься даний актив, та характеристиці його грошових потоків, впроваджено єдину модель знецінення 

очікуваних кредитних збитків для оцінки фінансових активів. 

Станом на 01 січня 2018 року Банком визнано різницю між попередньою балансовою вартістю 

фінансових інструментів та новою балансовою вартістю фінансових інструментів у зв’язку із застосуванням 

МСФЗ 9 у складі вхідного сальдо на відповідних рахунках капіталу (Нерозподілені прибутки минулих років). 
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Вплив МСФЗ 9 на класифікацію та оцінку фінансових активів та фінансових зобов'язань Банку станом 

на дату складання фінансової звітності, представлений наступним чином: 

 

Таблиця 3.1 Вплив змін 

(тис. грн.) 

    01 січня 2018 року 

    Залишок 
Скоригований 

залишок 
Вплив змін 

Звіт про фінансовий стан 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 183 797 183 730 (67) 

2 Кредити та заборгованість банків 36 273 39 035 2 762 

3 Кредити та заборгованість клієнтів 607 059 604 153 (2 906) 

4 Інші активи 18 157 18 149 (8) 

5 Нерозподілений прибуток 33 091 32 872 (218) 

Звіт про зміни у власному капіталі 

1 Скоригований залишок на початок  звітного періоду: 

1.1 Нерозподілений прибуток 33 091 32 872 (218) 

1.2 Усього власного капіталу 251 730 251 512 (218) 

 

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. 
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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 2018р. 31 грудня 2017р. 

1 Готівкові кошти та банківські метали 80 113 48 769 

2 Кошти в Національному банку України  48 586 1 739 

3 Кореспондентські рахунки у банках:   87 179 133 222 

3.1 України 6 641 11 732 

3.1.1 у т.ч. сформовано резерв (10) (4) 

3.2 інших країн 80 538 121 490 

3.2.1 у т.ч. сформовано резерв (290) (61) 

4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 215 878 183 730 

 

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). 

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». 

 

Примітка 5. Кредити та заборгованість клієнтів 
 

Таблиця 5.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

(тис. грн.) 

  30 червня 2018р. 31 грудня 2017р. 

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

особам - підприємцям)  890 113 676 585 

2 Іпотечні кредити фізичних осіб 5 862 6 570 

3 Кредити фізичним особам на поточні потреби 47 386 33 178 

4 Кредити та заборгованість клієнтів до вирахування 

резервів 943 361 716 334 

5 Резерв під знецінення кредитів (138 737) (112 180) 

6 Усього кредитів за мінусом резервів 804 624 604 153 

Станом на 30 червня 2018 року загальна сума кредитів та заборгованості 5-ти найбільших 

позичальників/груп позичальників Банку становила 235 237 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року – 207 737 

тис. грн.) або 25% кредитного портфелю Банку (станом на 31 грудня 2017 року – 29%). 

 

Таблиця 5.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами 

(тис. грн.) 

  Кредити, що 

надані юридичним 

особам (у т. ч. 

фізичним особам - 

підприємцям) 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, що 

надані фізичним 

особам на 

поточні потреби Усього 

1 Залишок за станом на 01 січня 

2017 року (62 519) - (2 111) (64 629) 

2 (Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення протягом 

періоду (17 863) - (4 757) (22 621) 

3 Залишок за станом на 30 

червня 2017 року (80 382) - (6 868) (87 250) 
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  Кредити, що надані 

юридичним особам 

(у т. ч. фізичним 

особам - 

підприємцям) 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, що 

надані фізичним 

особам на поточні 

потреби Усього 

4 Залишок за станом на 31 

грудня 2017 року (95 750) (2 273) (11 252) (109 275) 

5 Зміни від застосування МСФЗ 9 (14 878) 2 263 9 709 (2 906) 

6 Скоригований залишок на 

початок звітного періоду (110 628) (10) (1 543) (112 180) 

7 (Збільшення)/зменшення 

резерву під знецінення протягом 

періоду (25 664) (18) (2 391) (28 073) 

7.1. у т. ч. вплив корегування 

нарахованих відсотків за 

ефективною ставкою відсотка 8 737 3 400 9 140 

8 Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок 

резерву 1 516 - - 1 516 

9 Залишок за станом на 30 

червня 2018 року (134 776) (28) (3 934) (138 737) 
 

Примітка 6. Інвестиції в цінні папери 
 

Таблиця 6.1. Інвестиції в цінні папери 

(тис. грн.) 

  30 червня 2018р. 31 грудня 2017р. 

1 

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком 

України 10 042 115 627 

2 Облігації внутрішньої державної позики 115 590 128 129 

3 Усього інвестицій в цінні папери 125 632 243 755 

Станом на 30 червня 2018 року Банк обліковує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у 

доларах США на загальну суму 4,2 млн. доларів США (довгострокові) номінальною вартістю 1 тис. доларів 

США та у гривні на загальну суму 3,8 млн. грн. (короткострокові) номінальною вартістю 1 тис. грн. 
 

Примітка 7. Інвестиційна нерухомість 

Станом на 30 червня 2018 року в Банку обліковується нежитлове приміщення (гараж). Строк корисного 

використання даного об’єкту складає 30 років, застосовується прямолінійний метод амортизації.  

Таблиця 7.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом собівартості 

(тис. грн.) 

 Земля Будівлі (споруди) Усього 

1 Залишок станом на 31 грудня 2016 року 4 454 - 4 454 

1.1 Первісна вартість 4 454 - 4 454 

1.2 Знос - - - 

2 Переведення з майна, що перейшло у 

власність банку як заставодержателя - 10 10 

3 Залишок станом на 30 червня 2017 року 4 454 10 4 465 

3.1 Первісна вартість - 10 10 

3.2 Знос - - - 

     

4 Залишок станом на 31 грудня 2017 року - 10 10 

4.1 Первісна вартість - 10 10 

4.2 Знос - - - 

5 Переведення з майна, що перейшло у 

власність банку як заставодержателя - 1 502 1 502 

6 Знос  (15) (15) 

7 Вибуття  (1 487) (1 487) 

8 Залишок станом на 30 червня 2018 року - 10 10 

8.1 Первісна вартість - 10 10 

8.2 Знос - - - 

Протягом ІІ кварталу 2018 року Банком здійснено продаж інвестиційної нерухомості (Примітка 9). 

Збиток від реалізації склав 10 тисяч гривень (Примітка 15) 
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Примітка 8. Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис. грн.) 

  Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення  

Нематеріальні 

активи 

Усього 

1 Балансова вартість на 31 грудня 2016 

року 711 7 560 2 906 2 233 488 2 658 - 1 116 17 671 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 1 238 10 968 6 271 2 964 595 6 321 - 1 420 29 777 

1.2 Знос на кінець звітного періоду (528) (3 409) (3 365) (731) (107) (3 663) - (304) (12 106) 

2 Надходження - 926  69 81 199 - 348 1 623 

3 Капітальні інвестиції на добудову 

основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів - 143 60 2 - - - - 205 

4 Вибуття - (18) - - - - - - (18) 

5 Переведення - (222) - 13 209 - - - - 

6 Амортизаційні відрахування (30) (846) (452) (160) (30) (1 024) - (43) (2 585) 

7 Балансова вартість на 30 червня 2017 

року 680 7 544 2 514 2 156 747 1 832 - 1 422 16 894 

7.1 Первісна (переоцінена) вартість 1 238 11 796 6 331 3 047 884 6 516 - 1 767 31 580 

7.2 Знос на кінець звітного періоду (558) (4 252) (3 817) (891) (137) (4 684) - (347) (14 684) 

           

8 Балансова вартість на 31 грудня 2017 

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

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

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

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

10 Капітальні інвестиції на добудову 

основних засобів та вдосконалення 

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

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

12 Переведення -  - -  - (1 244) - (1 244) 

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

14 Балансова вартість на 30 червня 2018 

року 35 508 12 305 5 227 3 508 834 786 2 364 3 626 64 158 

14.1 Первісна (переоцінена) вартість 37 026 18 819 10 083 4 789 1 049 8 529 2 364 4 104 86 763 

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

У ІІ кварталі 2018 року здійснено продаж майна з категорії «Інші основні засоби» (Примітка 9). Прибуток від реалізації склав 89 тисяч гривень (Примітка 14) 



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 
Проміжна скорочена фінансова звітність Банку станом на 30 червня 2018 року 

 

13 

 

 
 

Примітка 9. Інші активи 

Таблиця 9.1. Інші активи 

(тис. грн.) 

  30 червня 2018р. 31 грудня 2017р. 

1 Грошові кошти з обмеженим правом використання 13 300 15 744 

2 Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 4 844 11 038 

3 Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними 

картками 2 469 45 

4 Дебіторська заборгованість з придбання активів 1 739 2 215 

5 Витрати майбутніх періодів 1 718 1 170 

6 Запаси 1 268 666 

7 Інші фінансові активи за розрахунками з клієнтами 1 267 902 

8 Ювілейні монети 1 260 37 

9 Передплата за послуги 467 525 

10 Дебіторська заборгованість з банками, що ліквідуються 334 334 

11 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 241 99 

12 Дебіторська заборгованість за розрахунками за 

платіжними системами 187 571 

13 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

податків та зборів, крім податку на прибуток 36 314 

14 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку 13 3 

15 Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною 

валютою - 824 

16 Усього інших активів до вирахування резерву 29 144 34 488 

17 Резерви під інші активи (785) (623) 

18 Усього інших активів 28 359 33 865 

  

Зміни за статтею «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» у 2018 року обумовлено 

наступними подіями: 

- продаж майна, що отримано Банком як заставодержателем, на загальну суму 1,9 млн. грн. - нежитлові 

приміщення загальною площею 467,7 кв.м.; збиток від реалізації склав 28 тис. грн. (Примітка 15); 

- переведення майна, що отримано Банком як заставодержателем, до категорії інвестиційна нерухомість 

на загальну суму 1,5 млн. грн. (Примітка 7); 

- переведення майна, що отримано Банком як заставодержателем, до категорії «Інші основні засоби» на 

загальну суму 2,8 млн. грн. (Примітка 8). 

 

Примітка 10. Кошти клієнтів 

Таблиця 10.1. Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 

  30 червня 2018р. 31 грудня 2017р. 

1 Юридичні особи 460 947 495 264 

1.1 Поточні рахунки 345 930 338 075 

1.2 Строкові кошти 115 017 157 190 

2 Фізичні особи: 502 050 397 501 

2.1 Поточні рахунки 84 932 69 115 

2.2 Строкові кошти 417 118 328 386 

3 Усього коштів клієнтів 962 996 892 766 

Станом на 30 червня 2018 року загальна сума грошових коштів 5-ти найбільших кредиторів/груп 

кредиторів Банку становила 118 443 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року – 212 584 тис. грн.) або 12% від 

загальної суми коштів клієнтів Банку (станом на 31 грудня 2017 року – 24%). 
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Примітка 11. Інші зобов'язання 

(тис. грн.) 

  30 червня 2018р. 31 грудня 2017р. 

1 Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку 5 364 3 481 

2 Доходи майбутніх періодів  5 810 5 137 

3 Кредиторська заборгованість за податками та зборами, 

крім податку на прибуток 1 585 1 234 

4 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами 1 431 1 012 

5 Нараховані витрати за надані послуги 237 257 

6 Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними 

картками 104 5 269 

7 Усього 14 531 16 389 

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

червня 2018 року обліковуються: резерв відпусток у сумі 4 001 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017р - 3 439   

тис. грн.); інші (депонована заробітна плата, виплати за ЦПХ, кошти на відрядження) у сумі 1 364 тис. грн. 

(станом на 31 грудня 2017р - 42 тис. грн.).  

 

Примітка 12. Процентні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

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 40 722 75 205 16 036 41 105 

2 Інвестиції в цінні папери 2 185 6 028 2 774 7 754 

3 Процентні доходи за знеціненими 

фінансовими активами 2 762 4 532 16 945 21 212 

4 Кошти в інших банках ( у т.ч. на 

кореспондентських рахунках) 999 1 827 421 473 

5 Усього процентних доходів 46 669 87 592 36 174 70 544 

 ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:     

6 Строкові кошти фізичних осіб (9 869) (18 593) (7 305) (13 222) 

7 Поточні рахунки та депозити на вимогу (3 383) (6 373) (1 801) (3 582) 

8 Строкові кошти юридичних осіб (1 843) (3 332) (1 209) (2 407) 

9 Строкові кошти інших банків (9) (15) - - 

10 Усього процентних витрат (15 105) (28 312) (10 314) (19 211) 

11 Чистий процентний дохід 31 564 59 280 25 860 51 333 
 

 

Примітка 13. Комісійні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

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 8 150 14 848 4 826 8 975 

2 Операції на валютному ринку для банків 

та клієнтів 

3 322 6 594 2 835 4 928 

3 Інкасація 664 1 296 630 1 138 

4 Індивідуальні сейфи 485 922 304 591 

5 Гарантії надані  411 828 144 205 

6 Операції довірчого управління 542 748 313 527 

7 Операції з цінними паперами 175 367 45 92 

8 За кредитними операціями 152 311 79 123 

9 Усього комісійних доходів 13 900 25 914 9 177 16 579 
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  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

року 

  три місяці, 

що 

закінчилися 

30 червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, 

що 

закінчилися 

30 червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:     

10 Розрахунково-касові операції (3 583) (6 558) (2 159) (4 142) 

11 Операції з цінними паперами (11) (17) (6) (16) 

12 Інші комісійні витрати (1) (1) - - 

13 Усього комісійних витрат (3 595) (6 576) (2 165) (4 158) 

14 Чистий комісійний дохід 10 306 19 338 7 011 12 421 
 

Примітка 14. Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

року 

  три місяці, 

що 

закінчилися 

30 червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, що 

закінчилися 

30 червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 Дохід від дострокового припинення 

фінансових активів  942 1 360 191 377 

2 Дохід від операційної оренди 366 584 6 14 

3 Дохід від дострокового припинення 

фінансових зобов’язань 127 138 13 19 

4 Винагорода страхового посередника 81 120 27 75 

5 Штрафи, пені, що отримані банком 72 100 26 66 

6 Дохід від продажу пам’ятних монет 48 96 32 64 

7 Дохід від вибуття основних засобів та 

нематеріальних активів 92 92 - - 

8 Дохід від реалізації заставного майна - - 74 225 

9 Інші  7 82 16 22 

10 Усього інших операційних доходів 1 736 2 573 386 862 
 

Примітка 15. Інші адміністративні та операційні витрати 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

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 (3 715) (7 468) (2 480) (5 088) 

2 Витрати на оперативний лізинг (оренду)   (3 029) (6 008) (1 762) (3 505) 

3 Витрати на охорону (1 246) (2 689) (968) (1 969) 

4 Відрахування до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (812) (1 472) (515) (887) 

5 Професійні послуги (575) (1 100) (177) (565) 

6 Витрати на маркетинг та рекламу (238) (553) (194) (378) 

7 Сплата інших податків та зборів 

платежів, крім податку на прибуток (184) (473) (601) (870) 

8 Витрати на засоби криптозахисту (71) (158) (53) (118) 

9 Спонсорство та доброчинність (39) (39) - - 

10 Збиток від реалізації заставного майна - (28) (199) (199) 

11 Збиток від вибуття інвестиційної 

нерухомості (10) (10) - - 

12 Інші  (5) (11) (25) (41) 

13 Усього інших адміністративних та 

операційних витрат (9 926) (20 011) (6 975) (13 620) 
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Примітка 16. Витрати на податок на прибуток 

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

законодавством за ставкою 18% у 2017-2018 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 16.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

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  (1 044) (2059) (917) (1 538) 

2 Зміна відстроченого податку на 

прибуток, пов'язана з: 31 71 51 100 

2.1 виникненням чи списанням 

тимчасових різниць 31 71 51 100 

3 Усього витрат з податку на 

прибуток (1013) (1 988) (866) (1 438) 

 

Таблиця 16.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

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  5 574 10 989 4 811 7 981 

2  Теоретичні податкові відрахування 

за відповідною ставкою 

оподаткування (1 003) (1 978) (866) (1 437) 

 КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО 

ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):     

3 Витрати, які не включаються до суми 

витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але 

визнаються в бухгалтерському 

обліку  (10) (10) - (2) 

4 Сума витрат з податку на 

прибуток  (1 013) (1 988) (866) (1 438) 

 

Таблиця 16.3. 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 
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Таблиця 16.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань на 30 червня 2017р. 

(тис. грн.) 

  Залишок на 

31 грудня 

2016р.  

Визнані в 

прибутках/ 

збитках 

Залишок на 

30 червня 

2017р. 

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

1 Основні засоби та нематеріальні активи 155 110 265 

2 Резерви під знецінення активів 20 (10) 10 

3 Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов'язання) 175 100 275 

 

Примітка 17. Чистий прибуток на одну просту акцію 

 

Таблиця 17.1. Чистий прибуток на одну просту акцію 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

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 4 562 9 002 3 944 6 543 

2 Прибуток за рік 4 562 9 002 3 944 6 543 

3 Середньорічна кількість простих акцій 

в обігу (тис. шт.) 20 000 20 000 20 000 16 912 

4 Чистий та скоригований прибуток на 

одну просту акцію (грн.) 0,2281 0,4501 0,1972 0,3869 

 

У 2017 році проведено деномінацію простих іменних акцій Банку шляхом консолідації з коефіцієнтом 

деномінації 0,01 відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2017 року. Середня 

кількість простих акцій в обігу станом на 30 червня 2017 року була перерахована ретроспективно відповідно до 

вимог МСБО 33.64. 

 

Таблиця 17.2. Розрахунок прибутку, що належить власникам простих акцій банку 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2018 

року 

Станом на 30 червня 2017 

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 4 562 9 002 3 944 6 543 

2 Нерозподілений прибуток за рік 4 562 9 002 3 944 6 543 

3 Прибуток за рік, що належить 

акціонерам - власникам простих акцій 4 562 9 002 3 944 6 543 
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Примітка 18. Операційні сегменти 
 

Таблиця 18.1. 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 2 327 247 -   2 573 

4 Усього доходів сегментів від 

зовнішніх клієнтів 90 499 16 462 9 118 - 116 080 

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 операцій 

з іноземною валютою - - - 5 367 5 367 

9 Чистий збиток від переоцінки 

іноземної валюти - - - (360) (360) 

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

11 Адміністративні та інші 

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

12 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

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

 13 Витрати на податок на 

прибуток    (1 988) (1 988) 

 14 Прибуток     9 002 

 

Таблиця 18.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за шість місяців, що закінчилися 30 червня 

2017р. 

(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів 

Усього 
Комерційні 

банківські 

операції 

Роздрібні 

банківські 

операції 

Операції на 

фінансових 

ринках 

Інші 

сегменти 

та 

операції 

1 Процентні доходи  60 694 1 622 8 227 - 70 544 

2 Комісійні доходи 9 139 6 439 1 001 - 16 579 

3 Інші операційні доходи 673 189 1 - 862 

4 Усього доходів сегментів від 

зовнішніх клієнтів 70 506 8 250 9 229 - 87 986 

5 Процентні витрати  (4 690) (14 521) - - (19 211) 

6 Чистий збиток від зменшення 

корисності фінансових 

активів (17 929) (4 788) (2 009) - (24 727) 

7 Чистий прибуток від операцій 

з фінансовими 

інструментами, які 

обліковуються за 

справедливою вартістю через 

прибуток або збиток - - 5 693 - 5 693 
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  Найменування звітних сегментів 

Усього 
Комерційні 

банківські 

операції 

Роздрібні 

банківські 

операції 

Операції на 

фінансових 

ринках 

Інші 

сегменти 

та 

операції 

8 Чистий прибуток від операцій 

з іноземною валютою - - - (3 015) (3 015) 

9 Чистий збиток від переоцінки 

іноземної валюти    (532) (532) 

10 Комісійні витрати  - (3 250) (908) - (4 158) 

11 Адміністративні та інші 

операційні витрати (27 289) (3 193) (3 572) - (34 054) 

12 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 20 598 (17 502) 8 433 (3 547) 7 981 

 13 Витрати на податок на 

прибуток - - - (1 438) (1 438) 

 14 Прибуток - - - - 6 543 

 

Таблиця 18.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 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 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

1 Усього активів сегментів 757 968 65 341 214 142 - 1 037 451 

2 Нерозподілені активи - - - 201 632 201 632 

3 Усього активів 757 968 65 341 214 142 201 632 1 239 084 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТІВ    

 

 

4 Усього зобов'язань сегментів 461 107 503 422 - - 964 529 

5 Нерозподілені зобов'язання - - - 14 042 14 042 

6 Усього зобов'язань 461 107 503 422 - 14 042 978 570 

 

Таблиця 18.4. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 31 грудня 2017р. 

(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 569 231 57 595 413 778 - 1 040 604 

2 Нерозподілені активи - - - 120 948 120 948 

3 Усього активів 569 231 57 595 413 778 120 948 1 161 553 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТІВ    

 

 

4 Усього зобов'язань сегментів 495 819 407 425 - - 903 244 

5 Нерозподілені зобов'язання - - - 6 796 6 796 

6 Усього зобов'язань 495 819 407 425 - 6 796 910 041 
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Примітка 19. Операції з пов'язаними сторонами 

Станом на 30 червня 2018 року найбільшими акціонерами Банку є споріднені фізичні особи, громадяни 

України:  

Городницький Володимир Ігоревич; 

Городницька Тетяна Ігорівна; 

Городницький Ігор Зіновійович. 

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

 

У Таблицях 19.1. – 19.4. наводяться дані за операціями Банку з пов’язаними особами. 

Таблиця 19.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами: 
(тис. грн.) 

  
Акціонери 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

Станом на 30 червня 2018 року: 

1 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка у гривні 0,01-38 %%) , у т.ч.: 90 39 38 864 

1.1 Резерв під заборгованість за кредитами - - (150) 

2 Інші фінансові активи 16 - - 

3 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка: у доларах 

США 1,0-4,2%%; у гривні – 12,05-14,5%%; у золоті -1%-

1,5%) 13 163 896 3 427 

4 Інші зобов'язання 17 4 78 

Інші права та зобов'язання 

5 Зобов'язання з кредитування 409 352 2 547 

Станом на 31 грудня 2017 року: 

6 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 0,01-25 %%) , у т.ч.: 46 - 20 180 

6.1 Резерв під заборгованість за кредитами - (124) (51) 

7 Інші фінансові активи 4 - - 

8 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка: у доларах 

США 1,0-5,4%%; у гривні – 12,5-14,25%%) 8 068 696 2 030 

9 Інші зобов'язання 22 257 110 

Інші права та зобов'язання 

10 Зобов'язання з кредитування 454 261 955 

 

Таблиця 19.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами 
(тис. грн.) 

  
Акціонери 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

Шість місяців, що закінчилися 30 червня 2018  року: 

1 Процентні доходи  1 5 3 362 

2 Процентні витрати  (88) (21) (31) 

3 Комісійні доходи 255 20 36 

4 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів (2) 131 44 

5 Адміністративні та інші операційні витрати (249) (1 289) (1 782) 

Шість місяців, що закінчилися 30 червня 2017  року: 

6 Процентні доходи  4 7 2 130 

7 Процентні витрати  (683) (25) (103) 

8 Комісійні доходи 61 20 34 

9 Інші операційні доходи - - 58 

10 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів - (92) (13) 

11 Адміністративні та інші операційні витрати (178) (891) (1 471) 
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