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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 30 червня 2020 року Банк має 30 відділень, які розташовані: 12 відділень у м. Дніпро та 

області, чотири відділення у м. Києві, по три відділення у містах Львів та Запоріжжя, по два відділення у містах 

Харків та Хмельницький, по одному відділенню у містах Одеса, Тернопіль, Черкаси, Вінниця. 

 

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 2020 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 та монетами іноземних держав 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;  
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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 оптимізм, спричинений поступовим пом’якшенням карантинних обмежень у низці країн, був 

частково нівельований наростанням негативних очікувань на тлі посилення невизначеності щодо подальшої 

ситуації з COVID-19. Це стримало зростання цін на світових товарних ринках та спричинило корекцію на 

світових фінансових ринках. Ціни на нафту коливалися близько 40 дол./бар. на тлі дії посиленої угоди ОПЕК+ 

щодо обмеження обсягів видобування нафти. Ціни на сталь підтримувалися відновленням економіки Китаю та 

підвищенням цін на залізну руду через зниження обсягів виробництва в Бразилії (яка залишається одним із 

лідерів за поширенням COVID-19). Ціни на зернові, зокрема на пшеницю та кукурудзу, на відміну від 

попередніх періодів, рухалися різноспрямовано. Ціни на пшеницю поволі знижувалися через наближення 

термінів виходу на ринок нового врожаю. Натомість ціни на кукурудзу дещо зростали з огляду на вичерпання 

запасів поточного маркетингового року та зростання попиту.  

Посилення невизначеності через ситуацією з пандемією та соціальну напруженість у США призвело до 

корекції фондових індексів. Однак додаткові стимулюючі заходи ФРС та окремих урядів Європи, насамперед 

Німеччини, підтримали ринки. У результаті інтерес інвесторів до ризикових активів, зокрема ЕМ, був 

нестійким, а валюти цієї групи країн рухалися різнонаправлено до долара США залежно від макроекономічної 

середовища. 

В Україні спад у промисловості суттєво сповільнився. У червні виробництво в українській 

промисловості зменшилося на 5,6% р/р. Це є суттєвим покращенням динаміки після зниження на 16,2% р/р у 

квітні та на 12,2% р/р у травні. Деякі галузі навіть вийшли на позитивну динаміку: харчова (+0,8% р/р), 

коксохімія та виробництво нафтопродуктів (+7,7% р/р), а також хімічна промисловість (+1,1% р/р). За 

підсумками першого півріччя 2020 року українська промисловість скоротила обсяги виробництва на 8,3%. 

Найсуттєвіше скорочення виробництва за цей період зафіксовано у вугільній галузі (-24%) та машинобудуванні 

(-22,2%). 

У червні роздрібний товарообіг збільшився на 1,4% р/р. Це перший місяць зростання після двох місяців 

спаду, викликаного обмеженням роботи торгівельних точок через карантинні заходи. Відновлення позитивної 

динаміки роздрібної торгівлі після послаблення карантинних обмежень свідчить про порівняно невеликі 

вторинні ефекти карантину для споживчого попиту. За підсумками першого півріччя 2020 року роздрібний 

товарообіг зріс на 3%. 

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону 5% ± 1 

в.п. У червні вона збільшилася до 2,4%. Головним чинником прискорення інфляції стало подорожчання 

окремих сирих продуктів харчування через несприятливі погодні умови. Також погіршилися й інфляційні 

очікування бізнесу та населення. Водночас інфляцію гальмували слабкий внутрішній попит, сприятлива 

ситуація на валютному ринку та відносно низькі ціни на енергоресурси. 
 

Банківський сектор 

На червневому засіданні з монетарної політики Правління НБУ знизило облікову ставку на 200 б. п. – 

до 6%, історично мінімального рівня у номінальному виразі. Індекс міжбанківських ставок, що тісно корелює з 

обліковою ставкою, також знизився, практично зрівнявшись із обліковою ставкою.  

Відновлення попиту на гривневі ОВДП на тлі заходів НБУ з пом’якшення монетарної політики сприяло 

зменшенню дохідності ОВДП як на первинному, так і на вторинному ринку.  

Реагуючи на загальну тенденцію до здешевлення вартості ресурсів на ринку, банки у травні знизили 

гривневі ставки за кредитами та депозитами для своїх клієнтів. Водночас зберігався приплив коштів у банки, а 

залишки за гривневими депозитами вже перевищили докризовий рівень. У червні обсяг гривневих коштів на 

рахунках населення збільшився на 8,9 млрд. грн. (на 2,5% м/м), бізнесу – на 17,9 млрд. грн. (5,6% м/м). 

Динаміка залишків коштів на валютних рахунках була менш вираженою: фізичні особи збільшили їх на 32 млн. 

дол. США (0,3% м/м), проте бізнес – зменшив на 139 млн. дол. США (1,8% м/м). Загалом, зростання депозитної 

бази банківської системи у річному вимірі становить 24%. 

Зниження економічної активності та скорочення споживання домогосподарствами відобразилося на 

зменшенні у травні порівняно з квітнем залишків за кредитами.  
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У червні на валютному ринку тривало превалювання ревальваційного тиску, зумовленого 

перевищенням пропозиції іноземної валюти над попитом на неї. Це дало змогу НБУ купувати іноземну валюту 

для поповнення міжнародних резервів. Золотовалютні резерви України збільшено до 28,5 млрд. доларів. За 

червень обсяг міжнародних резервів НБУ зріс на 3,1 млрд. дол. США (+12,4% м/м). Основним чинником 

збільшення золотовалютних резервів були запозичення України від Міжнародного валютного фонду та 

Європейського Союзу. Водночас НБУ продовжував активний викуп іноземної валюти з міжбанківського 

валютного ринку (1,2 млрд. дол. США), що компенсувало виплати за державним боргом у іноземній валюті в 

червні на майже таку ж суму. Досягнутий обсяг золотовалютних резервів у 28,5 млрд. дол. США є 

максимальним з осені 2012 року. 

 

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 2020 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. 

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:  

Безперервна діяльність  

Керівництво розглянуло наявну інформацію про діяльність Банку та визначило, що інформація, яка б 

могла свідчити про можливе припинення діяльності Банку, відсутня. Таким чином, звітність Банку була 

складена на основі принципу безперервності. 

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 

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, 

мають визначатися 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 

використанні відповідної групи і, як результат, наявність в обліку повністю амортизованих основних засобів 

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

Визначення строків оренди та ставки додаткового запозичення 

Банк враховує усі наявні факти та обставини, які призводять до виникнення економічного стимулу для 

виконання опціону на продовження оренди або невиконання опціону на припинення оренди. Як правило строк 

оренди враховується у відповідності до укладених договорів, та складає 3 роки. Однак, як що в договорі оренди 

закріплено безумовне право орендаря на продовження строку оренди, то при визначенні невідмовного період 

оренди банк враховує судження управлінського персоналу про строк використання орендованого майна, але не 

більш ніж наявний у договорі строк опціону на продовження оренди.  

Банк, як орендар, на дату початку оренди або її модифікації для визначення орендного зобов’язання 

використовує ставку дисконтування, яка безпосередньо зазначена у відповідному договорі. Якщо у договорі 
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ставку не передбачено, Банк застосовує ставку додаткового запозичення орендаря, яка встановлюється на 

підставі судження фахівців банку та відповідає ставці, за якою банк намагається залучати кошти на відповідний 

строк.  

Зазначені припущення можуть вплинути на визначення орендного зобов’язання та активу з права 

користування на момент визнання (модифікації) договору оренди.  

Справедлива вартість активів та зобов’язань 

Справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань, відображених у звіті про 

фінансовий стан, визначається на підставі цін на активному ринку. В разі, як що на активному ринку ціна 

відсутня то справедлива вартість визначається з використанням різних моделей оцінок та розрахунків. Вхідні 

дані для таких моделей та розрахунків, за наявності, визначаються на підставі спостережуваного ринку. В разі 

відсутності інформації на відкритому ринку, для визначення справедливої вартості, застосовуються судження 

відповідного управлінського персоналу. 

 

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 (тис. грн.) 

  30 червня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Готівкові кошти 283 144 103 131 

2 Кошти в Національному банку України  50 932 9 691 

3 Кореспондентські рахунки у банках:   69 779 144 606 

3.1 України 10 653 4 221 

3.1.1 у т.ч. сформовано резерв (290) (107) 

3.2 інших країн 59 127 140 385 

3.2.1 у т.ч. сформовано резерв (978) (2 701) 

4 Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком 

України 80 011 376 580 

5 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 483 866 634 007 

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

виключається обсяг сформованих резервів під зменшення корисності коштів на кореспондентських рахунках в 

інших банках відповідно до МСФЗ 9. 

Банківські метали у зливках та монети іноземних держав відображено у складі «Інші активи». 

 

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

  Стадія 1  Стадія 2 Всього 

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

2 Зміни в розрахунку кредитного ризику (976) 2 979 2 003 

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

     

4 Резерв під знецінення станом на 31 грудня 2019 року (2 808) - (2 808) 

5 Зміни в розрахунку кредитного ризику 1 540 - 1 540 

6 Резерв під знецінення станом на 30 червня 2020 року (1 268) - (1 268) 

 

Таблиця 4.3. Аналіз кредитної якості залишків коштів на кореспондентських рахунках у банках станом на 30 

червня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Стадія 1 Усього 

1 Мінімальний кредитний ризик 71 047 71 047 

2 Загальна сума залишків до вирахування резервів 71 047 71 047 

3 Резерв під знецінення (1 268) (1 268) 

4 Усього залишків за мінусом резервів 69 779 69 779 

 

Таблиця 4.4. Аналіз кредитної якості залишків коштів на кореспондентських рахунках у банках станом на 31 

грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Стадія 1 Усього 

1 Мінімальний кредитний ризик 147 414 147 414 

2 Загальна сума залишків до вирахування резервів 147 414 147 414 

3 Резерв під знецінення (2 808) (2 808) 

4 Усього залишків за мінусом резервів 144 606 144 606 
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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).  

Кредити юридичних осіб (у т. ч. фізичних осіб – підприємців) та фізичних осіб обліковуються за 

амортизованою собівартістю. 

 

Таблиця 5.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

(тис. грн.) 

  30 червня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Кредити, що надані юридичним особам 

(у т. ч. фізичним особам - підприємцям)  1 249 354 1 010 805 

2 Іпотечні кредити фізичних осіб 6 454 6 960 

3 Кредити фізичним особам на поточні 

потреби 69 686 72 562 

4 Кредити та заборгованість клієнтів 

до вирахування резервів 1 325 493 1 090 327 

5 Резерв під знецінення кредитів (287 332) (230 618) 

6 Усього кредитів за мінусом резервів 1 038 161 859 709 

Станом на 30 червня 2020 року загальна сума кредитів та заборгованості 5-ти найбільших 

позичальників/груп позичальників Банку становила 283 043 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року –217 090 

тис. грн.) або 21% кредитного портфелю Банку (станом на 31 грудня 2019 року – 20%). 
 
 

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 Загальний ефект від переведення між 

стадіями: 688 (772) (8 987) (9 071) 

4.1 Переведення до Стадії 1 (26) 204 - 179 

4.2 Переведення до Стадії 2 124 (990) - (866) 

4.3 Переведення до Стадії 3 590 14 (8 987) (8 384) 

5 Зміни в розрахунку кредитного ризику 325 (65) 7 987 8 247 

5.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих 

відсотків за ефективною ставкою - - 15 742 15 742 

6 Залишок за станом на 30 червня 2019 року (8 639) (34 985) (153 984) (197 608) 

      

7 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року (12 357) (57 721) (149 707) (219 784) 

8 Нові активи (7 605) (38 464) (4 720) (50 789) 

9 Погашені активи 2 664 12 108 5 408 20 180 

10 Загальний ефект від переведення між 

стадіями: 4 083 (22 549) (6 110) (24 575) 

10.1 Переведення до Стадії 1 (482) 7 399 - 6 917 

10.2 Переведення до Стадії 2 3 701 (30 306) 580 (26 024) 

10.3 Переведення до Стадії 3 863 358 (6 690) (5 469) 

11 Зміни в розрахунку кредитного ризику (1 847) (26 497) 25 039 (3 305) 

11.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих 

відсотків за ефективною ставкою - - 11 829 11 829 

12 Курсові різниці за резервами - 118 127 245 

13 Відступлення права вимоги - - 4 055 4 055 

14 Залишок за станом на 30 червня 2020 року (15 062) (133 005) (125 908) (273 974) 
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Таблиця 5.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за іпотечними кредитами фізичних осіб 
(тис. грн.) 

  Стадія 1  Стадія 2 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 Загальний ефект від переведення між 

стадіями: 59 - (1 081) (1 021) 

4.1 Переведення до Стадії 3 59 - (1 081) (1 021) 

5 Зміни в розрахунку кредитного ризику 1 - - 1 

5.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих 

відсотків за ефективною ставкою - - 97 97 

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

      

7 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року (23) (670) - (693) 

8 Нові активи (21) - - (21) 

9 Загальний ефект від переведення між 

стадіями: 6 660 (597) 69 

9.1 Переведення до Стадії 3 6 660 (597) 69 

10 Зміни в розрахунку кредитного ризику (2) 10 - 8 

10.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих 

відсотків за ефективною ставкою - - 23 23 

11 Залишок за станом на 30 червня 2020 року (40) - (597) (637) 
 

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 Загальний ефект від переведення між стадіями: 6 (3) (547) (545) 

4.1 Переведення до Стадії 1 - - 45 45 

4.2 Переведення до Стадії 2 2 (43) - (41) 

4.3 Переведення до Стадії 3 4 40 (592) (549) 

5 Зміни в розрахунку кредитного ризику 22 592 375 989 

5.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих відсотків 

за ефективною ставкою - - 418 418 

6 Залишок за станом на 30 червня 2019 року (260) (3 184) (4 326) (7 769) 

      

7 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року (182) (2 962) (6 996) (10 141) 

8 Нові активи (89) (198) (842) (1 129) 

9 Погашені активи 50 1 091  265 1 405 

10 Загальний ефект від переведення між стадіями: 19 (345) (2 464) (2 790) 

10.1 Переведення до Стадії 1 (3) 500 - 497 

10.2 Переведення до Стадії 2 8 (1 104) - (1 096) 

10.3 Переведення до Стадії 3 13 259 (2 464) (2 191) 

11 Зміни в розрахунку кредитного ризику 15 (97) 16 (67) 

11.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих відсотків 

за ефективною ставкою - - 1 071 1 071 

12 Залишок за станом на 30 червня 2020 року (188) (2 511) (10 022) (12 721) 

 

Примітка 6. Інвестиції в цінні папери 

Таблиця 6.1. Інвестиції в цінні папери 

(тис. грн.) 

  30 червня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 

Облігації внутрішньої державної позики, що 

обліковуються за амортизованою собівартістю 464 049 188 505 

2 Усього інвестицій в цінні папери 464 049 188 505 

Станом на 30 червня 2020 року Банк обліковує облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у 

доларах США на загальну суму 6,5 млн. доларів США номінальною вартістю 1 тис. доларів США та у гривні на 

загальну суму 282,6 млн. грн. номінальною вартістю 1 тис. грн. 

Станом на 30 червня 2020 року ОВДП в сумі 206,6 млн. грн. та 3,9 млн. доларів США є забезпеченням 

за отриманим Банком кредитом рефінансування від Національного банку України (Примітка 8). 
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Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України, зі строком погашення до 90 днів 

включаються до статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» оскільки мають незначний ризик зміни вартості та 

можуть вільно конвертуватися у відому грошову суму. 

 

Примітка 7. Інші активи 

Таблиця 7.1. Інші активи 
(тис. грн.) 

  30 червня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Дебіторська заборгованість за операціями з 

іноземною валютою 25 772 422 

2 Грошові кошти з обмеженим правом 

використання 21 050 23 351 

3 Фінансові активи за розрахунками з клієнтами  11 499 4 304 

4 Дебіторська заборгованість за операціями з 

банками 7 356 335 

5 Дебіторська заборгованість з банками, що 

ліквідуються 327 327 

6 Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву 66 004 28 739 

7 Дорогоцінні метали 18 396 26 504 

8 Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 10 805 4 531 

9 Запаси 4 521 1 320 

10 Передплата за послуги  2 819 1 128 

11 Дебіторська заборгованість з придбання активів 2 632 1 447 

12 Ювілейні монети 1 623 2 931 

13 Витрати майбутніх періодів 643 741 

14 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку 120 4 

15 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

податків та зборів, крім податку на прибуток 11 55 

16 Усього інших нефінансових активів до 

вирахування втрат від зменшення 

корисності 41 569 38 660 

17 

Усього інших активів до вирахування 

резерву/ втрат від зменшення корисності 107 573 67 399 

18 Резерви/втрати від зменшення корисності під 

інші активи, у т. ч.: (4 195) (2 073) 

18.1 Резерв під інші фінансові активи (1 334) (1 307) 

18.2 Втрати від зменшення корисності інших 

нефінансових активів (2 861) (766) 

19 Усього інших активів з урахуванням 

резерву/ втрат від зменшення корисності 103 378 65 326 

 

Примітка 8. Кошти банків 

Таблиця 8.1. Кошти банків 

(тис. грн.) 

  30 червня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Кошти, отримані від Національного 

банку України 

 

299 997 

 

- 

2 Усього коштів інших банків 299 997 - 

Станом на 30 червня 2020 року ОВДП в сумі 206,6 млн. грн.  та 3,9 млн. доларів США є забезпеченням 

за отриманим Банком кредитом рефінансування від Національного банку України. 
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Примітка 9. Кошти клієнтів 

Таблиця 9.1. Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 

  30 червня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Юридичні особи 791 122 743 067 

1.1 Поточні рахунки 689 879 419 861 

1.2 Строкові кошти 101 244 323 206 

2 Фізичні особи: 752 777 757 536 

2.1 Поточні рахунки 159 320 177 612 

2.2 Строкові кошти 593 456 579 925 

3 Усього коштів клієнтів 1 543 898 1 500 603 

Станом на 30 червня 2020 року загальна сума грошових коштів 5-ти найбільших кредиторів/груп 

кредиторів Банку становила 244 229 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року –211 403 тис. грн.) або 16% від 

загальної суми коштів клієнтів Банку (станом на 31 грудня 2019 року – 14%). 

 

Примітка 10. Резерви за зобов'язаннями 

(тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 2018р. 

1 Залишок на 01 січня 110 13 - 

2 Формування резерву за зобов'язаннями (17) 1 13 

3 Залишок на 30 червня 93 14 13 

Станом на звітну дату Банком сформоване забезпечення за майбутніми витратами за судовими 

позовами про стягнення грошових коштів, у яких Банк є відповідачем, у сумі 72 тис. грн. та за зобов’язаннями, 

що пов’язані з кредитуванням, у сумі 21 тис. грн. 

Примітка 11. Процентні доходи та витрати 
 (тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2020 року Станом на 30 червня 2019 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, РОЗРАХОВАНІ ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА 

Процентні доходи за фінансовими активами, які обліковуються за амортизованою собівартістю 

1 Кредити та заборгованість клієнтів 43 241 87 575 44 534 81 576 

2 Інвестиції в цінні папери 11 951 24 837 4 567 12 631 

3 Процентні доходи за знеціненими 

фінансовими активами 7 234 12 279 9 278 17 452 

4 Кредити та заборгованість банків ( у т. ч. 

на кореспондентських рахунках) 

 59 

508 

850 2 571 

5 Усього процентних доходів за 

фінансовими активами, які 

обліковуються за амортизованою 

собівартістю 62 484 

 

 

 

125 200 59 229 114 230 

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНІ ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА 

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за амортизованою собівартістю 

6 Строкові кошти фізичних осіб (11 236) (24 526) (13 081) (25 379) 

7 Поточні рахунки та депозити на вимогу (5 227) (10 651) (4 697) (9 172) 

8 Строкові кошти юридичних осіб (2 245) (6 555) (4 276) (8 548) 

9 За кредитами банків, у т.ч. НБУ (2 529) (2 754) (1 103) (1 132) 

10 Зобов’язання з оренди (875) (1 857) (694) (1 461) 

11 Цінні папери власного боргу (1) (2) - - 

12 Усього процентних витрат за 

фінансовими зобов'язаннями, які 

обліковуються за амортизованою 

собівартістю 

(22 114) (46 346) (23 852) (45 693) 

13 Чистий процентний дохід 40 370 78 854 35 377 68 537 
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Примітка 12. Комісійні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2020 року Станом на 30 червня 2019 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 13 720 27 758 11 944 21 717 

2 Операції на валютному ринку для 

банків та клієнтів 

2 993 7 604 3 795 6 450 

3 Кредитні операції 2 044 2 810 272 494 

4 Індивідуальні сейфи 1 073 2 098 764 1 373 

5 Гарантії надані   908 1 678 590 1 101 

6 Операції довірчого управління 269 692 365 679 

7 Інкасація 280 679 477 882 

8 Операції з цінними паперами 115 257 132 309 

9 Усього комісійних доходів 21 402 43 575 18 338 33 004 

 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:     

10 Розрахунково-касові операції (6 144) (11 250) (3 940) (7 374) 

11 Операції з цінними паперами (13) (23) (11) (23) 

12 Усього комісійних витрат (6 157) (11 273) (3 951) (7 398) 

13 Чистий комісійний дохід 15 245 32 302 14 387 25 606 
 

 

Примітка 13. Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2020 року Станом на 30 червня 2019 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 зобов’язань 368 679 101 289 

2 Дохід від продажу пам’ятних монет 256 563 185 318 

3 Винагорода страхового посередника 299 480 248 356 

4 Штрафи, пені, що отримані банком 62 154 95 132 

5 Дохід від операційної оренди 66 144 237 515 

6 Дохід від вибуття основних засобів 

та нематеріальних активів (3) 73 - - 

7 Інші доходи 15 39 7 18 

8 Дохід від реалізації заставного майна - 3 18 18 

9 Усього інших операційних доходів 1 063 2 136 893 1 646 
 

 

Примітка 14. Інші адміністративні та операційні витрати 

Таблиця 14.1. Інші адміністративні витрати та операційні витрати 
(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2020 року Станом на 30 червня 2019 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 (4 836) (9 545) (4 568) (8 788) 

2 Відрахування до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (1 366) (2 827) (1 039) (2 011) 

3 Витрати на охорону (1 026) (2 173) (1 242) (2 447) 

4 Втрати від зменшення корисності 

інших нефінансових активів (1 708) (2 054) 278 (235) 

5 Професійні послуги (903) (1 351) (616) (976) 

6 Сплата інших податків та зборів 

платежів, крім податку на прибуток (286) (520) (535) (730) 
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  Станом на 30 червня 2020 року Станом на 30 червня 2019 року 

  

три місяці, що 

закінчилися 30 

червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

три місяці, 

що 

закінчилися 

30 червня 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

7 Витрати з оренди (143) (407) (1 108) (2 272) 

8 Витрати на маркетинг та рекламу (106) (309) (208) (467) 

9 Інші  (121) (252) (6) (9) 

10 Витрати на засоби криптозахисту (54) (127) (87) (195) 

11 Спонсорство та доброчинність - (100) (78) (108) 

12 Збиток від реалізації заставного 

майна (46) (46) - - 

13 Збиток від вибуття основних засобів 

та нематеріальних активів - - (20) (24) 

14 Усього інших адміністративних та 

операційних витрат (10 596) (19 712) (9 229) (18 261) 

Станом на 30 червня 2020 року витрати з оренди складаються з витрат за короткостроковою орендою у 

сумі 261 тис. грн. та витрат  за орендою, за якою базовий актив є малоцінним, у сумі 146 тис. грн. 

 

Примітка 15. Витрати на податок на прибуток 

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

законодавством за ставкою 18% у 2019-2020 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 2020 року Станом на 30 червня 2019 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  (508) (874) (2 082) (3 309) 

2 Зміна відстроченого податку на прибуток, 

пов'язана з: 
(11) (15) - (2) 

2.1 виникненням чи списанням 

тимчасових різниць 
(11) (15) - (2) 

3 Усього витрат з податку на 

прибуток 
(519) (889) (2 082) (3 311) 

 

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

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2020 року Станом на 30 червня 2019 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  2 832 4 838 11 543 18 321 

2  Теоретичні податкові відрахування за 

відповідною ставкою оподаткування (510) (871) (2 078) (3 298) 

 КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО 

ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):   

  

3 Витрати, які не включаються до суми 

витрат з метою розрахунку податкового 

прибутку, але визнаються в 

бухгалтерському обліку  (9) (18) (4) (13) 

4 Сума витрат з податку на прибуток  (519) (889) (2 082) (3 311) 
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Таблиця 15.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 

податкових зобов'язань на 30 червня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Залишок на 

початок 

періоду 

Визнані в 

прибутках/ 

збитках 

Залишок на 

кінець періоду 

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

1 Основні засоби та нематеріальні активи 427 (10) 417 

2 Перенесені податкові збитки на майбутні періоди 1 (1) - 

3 Резерв за фінансовими зобов'язаннями 7 (3) 4 

4 Забезпечення майбутніх судових витрат 13 - 13 

5 Чистий відстрочений податковий актив  448 (14) 434 

 

Таблиця 15.4. 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 

кінець періоду 

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

1 Основні засоби та нематеріальні активи 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.) 

  Станом на 30 червня 2020 року Станом на 30 червня 2019 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 2 313 3 949 9 461 15 010 

2 Прибуток за рік 2 313 3 949 9 461 15 010 

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.) 0,1157 0,1975 0,4731 0,7505 
 

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

(тис. грн.) 

  Станом на 30 червня 2020 року Станом на 30 червня 2019 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 2 313 3 949 9 461 15 010 

2 Нерозподілений прибуток за рік 2 313 3 949 9 461 15 010 

3 Прибуток за рік, що належить 

акціонерам - власникам простих 

акцій 2 313 3 949 9 461 15 010 
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Примітка 17. Операційні сегменти 
 

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

2020р. 

(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  90 432 9 422 25 346 - 125 200 

2 Комісійні доходи 22 636 20 319 620 - 43 575 

3 Інші операційні доходи 1 232 904 - - 2 136 

4 Усього доходів сегментів від 

зовнішніх клієнтів 114 300 30 645 25 966 - 170 911 

5 Процентні витрати  (17 290) (26 299) (2 757) - (46 346) 

6 Чистий збиток від зменшення 

корисності фінансових активів  (46 689) (1 530) 1 597 - (46 624) 

7 Втрати від зменшення корисності 

інших нефінансових активів (2 139) 126 (41) - (2 054) 

8 Чистий прибуток від операцій з 

фінансовими інструментами, які 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток - - 360 - 360 

9 Чистий прибуток від припинення 

визнання фінансових активів, які 

обліковуються за амортизованою 

собівартістю 4 738 117 1 041 - 5 895 

10 Чистий прибуток від операцій з 

іноземною валютою - - - 26 107 26 107 

11 Чистий прибуток від переоцінки 

іноземної валюти - - - (1 790) (1 790) 

12 Комісійні витрати  - (7 179) (4 094) - (11 273) 

13 Чистий збиток від збільшення резервів 

за зобов’язаннями 17 - - - 17 

14 Адміністративні та інші операційні 

витрати (60 433) (16 203) (13 729) - (90 365) 

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) (7 497) (20 324) 8 342 24 317 4 838 

16 Витрати на податок на прибуток    (889) (889) 

17 Прибуток     3 949 
 

Таблиця 17.2. 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  (12 900) (3 819) 3 153 - (13 565) 

7 Втрати від зменшення корисності 

інших нефінансових активів (146) (88) (1) - (235) 
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  Найменування звітних сегментів Усього 

Операції з 

корпоратив-

ними 

клієнтами 

Роздрібні 

банківські 

операції 

Операції на 

фінансових 

ринках 

Інші 

сегменти 

та 

операції 

 

8 Чистий прибуток від операцій з 

фінансовими інструментами, які 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток - - 2 828 - 2 828 

9 Чистий прибуток від припинення 

визнання фінансових активів, які 

обліковуються за амортизованою 

собівартістю 294 9 - - 304 

10 Чистий прибуток від операцій з 

іноземною валютою - - - 8 481 8 481 

11 Чистий прибуток від переоцінки 

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

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

13 Чистий збиток від збільшення резервів 

за зобов’язаннями (1) - - - (1) 

14 Адміністративні та інші операційні 

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

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 24 764 (24 063) 10 699 6 924 18 321 

16 Витрати на податок на прибуток    (3 311) (3 311) 

17 Прибуток     15 010 
 

Таблиця 17.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 30 червня 2020р. 

(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 976 254 91 862 615 481 - 1 683 597 

2 Нерозподілені активи - - - 524 089 524 089 

3 Усього активів 976 254 91 862 615 481 524 089 2 207 685 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТІВ    

 

 

4 Усього зобов'язань сегментів 793 481 753 684 299 997 - 1 847 162 

5 Нерозподілені зобов'язання - - - 46 623 46 623 

6 Усього зобов'язань 793 481 753 684 299 997 46 623 1 893 785 
 

Таблиця 17.4. Активи та зобов'язання звітних сегментів на 31 грудня 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 791 895 95 262 711 333 - 1 598 490 

2 Нерозподілені активи - - - 264 479 264 479 

3 Усього активів 791 895 95 262 711 333 264 479 1 862 969 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТІВ    

 

 

4 Усього зобов'язань сегментів 743 721 766 863 - - 1 510 584 

5 Нерозподілені зобов'язання - - - 42 434 42 434 

6 Усього зобов'язань 743 721 766 863 - 42 434 1 553 018 
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Примітка 18. Операції з пов'язаними сторонами 

Станом на 30 червня 2020 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%. 
 

У Таблицях 18.1. – 18.4. наводяться дані за операціями Банку з пов’язаними особами. 

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 2020 року: 

1 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 0,01-27 %%), у т.ч.: 
 

1 521 18 289 

1.1 Резерв під заборгованість за кредитами - (3) (4 681) 

2 Інші фінансові активи, у т.ч.: 5 - - 

2.1 Резерв під інші фінансові активи (1) (1) - 

3 Інші активи, у т.ч.: - - 54 

3.1 Резерв під інші активи - - (3) 

4 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка: у доларах 

США 1.55-4.3%%; у гривні – 9,5-17,5%%) 9 659 2 383 2 464 

5 Інші зобов'язання, у т. ч.: 859 341 6 722 

5.1 Зобов'язання орендаря  з операційної оренди  835 - 6 695 

Інші права та зобов'язання 

6 Зобов'язання з кредитування 699 766 1 220 

Станом на 31 грудня 2019 року: 

7 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 0,01-42 %%), у т.ч.: 2 243 29 040 

7.1 Резерв під заборгованість за кредитами - (1) (876) 

8 Інші фінансові активи, у т.ч.: 5 - - 

9.1 Резерв під інші фінансові активи (1) (1) - 

9 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка: у доларах 

США 3.35-5%%; у гривні – 11,5-17,5%%) 27 287 1 007 2 459 

10 Інші зобов'язання, у т. ч.: 1 235 646 5 903 

11 Зобов'язання орендаря  з операційної оренди 1 207 - 5 870 

Інші права та зобов'язання 

12 Зобов'язання з кредитування 698 854 880 

За іншими зобов’язаннями провідного управлінського персоналу обліковуються у т. ч. суми резервів 

відпусток станом на 30 червня 2020 року у сумі 337 тис. грн (станом на 31 грудня 2019 року –646 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 

Шість місяців, що закінчилися 30 червня 2020 року: 

1 Процентні доходи  - 37 2 694 

2 Процентні витрати  (194) (34) (38) 

3 Комісійні доходи 481 36 197 

4 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів - (2) (3 806) 

5 Адміністративні та інші операційні витрати (214) (3 886) (1 537) 

Шість місяців, що закінчилися 30 червня 2019 року: 

6 Процентні доходи  - 28 4 781 

7 Процентні витрати  (149) (31) (30) 

8 Комісійні доходи 58 29 60 

9 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів - - (94) 

10 Адміністративні та інші операційні витрати (302) (2 967) (2 094) 
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