
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Стоянов Сергiй Борисович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
25.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

21322127 

4. Місцезнаходження 

Дніпропетровська , -, 49054, мiсто Днiпропетровськ, проспект Кiрова, 46 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0562387660 0562387652 

6. Електронна поштова адреса 

bank@radabank.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 81 
  

29.04.2014 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на власній 

сторінці 

http://www.radabank.com.ua/c/finansovaya-

otchetnost.html 

в мережі 

Інтернет 30.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
 



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не надаються, 

оскiльки протягом звiтного року Банк не приймав участi у створеннi 

юридичних осiб. 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не надається, оскiльки 

протягом звiтного рого Банком не призначалось на посаду 

10. Iнформацiя про дивiденди - не надається, оскiльки протягом звiтного 

перiоду дивiденди Банком не виплачувались. 

12. 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента: Банк не здiйснював випуску 

облiгацiй у 2013 роцi. 

12. 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: iншi цiннi 

папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, у 2013 роцi Банком не випускались. 

12. 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери: протягом звiтного перiоду Банк не 

випускав i не розмiщував похiдних цiнних паперiв. 

12. 5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: 

протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював викупу власних акцiй. 

14. 2) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента: згiдно з пунктом 15 

глави 4 роздiлу III Положення iнформацiя щодо вартостi чистих активiв не 

надається оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 

14. 4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 



продукцiї не надається оскiльки Банк не здiйснює дiяльнiсть у сферi 

матерiального виробництва та торгiвлi i не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi. 

14. 5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається 

оскiльки Банк не здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва та 

торгiвлi. 

15. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових 

цiнних паперiв не розкривається, тому що гарантiї третiми особами щодо 

виконання зобов'язань Банку щодо випускiв боргових цiнних паперiв не 

надавались. 

18-27. та пiдпункти 1-5 п.19 Iнформацiя не надається тому, що у звiтному 

перiодi випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв 

ФОН Банк не здiйснював. 

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть Банком не надається, оскiльки рiчна фiнансова 

звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку. 

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що випускiв цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi 

у звiтному роцi не здiйснювалось. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

Серiя А01 №054657 

3. Дата проведення державної реєстрації 

03.12.1993 

4. Територія (область) 

Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 

120000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

203 

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

65.19 Iнше грошове посередництво 

- - 

- - 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки емiтент - акцiонерне 

товариство. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Управлiння Нацiонального банку України в Днiпропетровськiй областi 

2) МФО банку 

305006 

3) поточний рахунок 

32001102600 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" 

5) МФО банку 

300670 



6) поточний рахунок 

1600800015550 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 166 14.11.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

На пiдставi Банкiвської лiцензiї №166 вiд 

14.11.2011р., виданої Нацiональним Банком 

України, Банк надає банкiвськi послуги, визначенi 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть". Банк має намiр i 

надалi продовжувати банкiвську дiяльнiсть у 

вiдповiдностi до отриманої лiцензiї. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть 

Серiя АВ 

№493445 
04.11.2009 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондофого 

ринку 

04.11.2014 

Опис 

На пiдставi Лiцензiї, виданої Державною комiсiїю 

з цiнних паперiв та фондового ринку, Банк 

здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому 

ринку з торгiвлi цiнними паперами шляхом 

укладання цивiльно-правових договорiв щодо 

цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з 

метою перепродажу, крiм випадкiв, передбачених 

законом. Лiцензiю планується подовжити у 2014 р. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть 

Серiя АД 

№ 

034429 

13.06.2012 

Нацiональна 

комiссiя з 

цiнних 

паперв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

На пiдставi Лiцензiї, Банк здiйснює професiйну 

дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними 

паперами шляхом укладення торговцем цiнними 

паперами цивiльно-правових договорiв (зокрема 

договорiв комiсiї, доручення) щодо цiнних паперiв 

вiд свого iменi (вiд iменi iншої особи), за 

дорученням i за рахунок iншої особи, крiм 

випадкiв, передбачених законом. Термiн дiї 

Лiцензiї - необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна 

дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Серiя АЕ 

№185344 
18.12.2012 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

Необмежена 



ринку 

Опис 

З 01.01.2013 р. по 07.10.2013 р. Банк здiйснював 

професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперi на 

пiдставi Лiцензiї термiн дiї якої – необмежений, 

Лiцензiя анульована у зв’язку з набранням 

чинностi ЗУ «Про депозитарну систему України»  

Банком отримано нову Лiцензiю. 

Зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу 

цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах, 

обслуговування операцiй ематента щодо 

випущення ним цiнних паперiв.  

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарна 

дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Серiя АЕ 

№ 

286565 

08.10.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

З 12.10.2013 р. Банк здiйснює професiйну 

дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну 

дiяльнiсть депозитарної установи. 

Депозитарний облiк цiнних паперiв, 

обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках 

у цiнних паперах депонентiв, обслуговування 

корпоративних операцiй емiтента на рахунках у 

цiнних паперах депонентiв. 

Термiн дiї Лiцензiї – необмежений. 

  

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 166-3 18.01.2013 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Генеральна лiцензiя дiє та поновлюється 

вiдповiдно до нормативно - правових актiв 

Нацiонального банку України. 

Термiн дiї Лiцензiї - необмежений 

  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Нацiональне 

рейтингове агенство 

"Рюрiк" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
08.11.2013 

uaBBB з прогнозом 

"Стабiльний" 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 

(від загальної кількості) 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або учаснику 



паспорт* (від загальної кількості) 

Городницький Володимир 

Iгоревич 
немає немає немає 49.830000000000 

Городницька Тетяна Iгорiвна немає немає немає 25.160000000000 

Городницький Iгор 

Зiновiйович 
немає немає немає 22.010000000000 

Сисенко Вадим 

Анатолiйович 
немає немає немає 1.500000000000 

Усаненко Олег Михайлович немає немає немає 1.500000000000 

Усього 100.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Правлiння, Член Правлiння 

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

Стоянов Сергiй Борисович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК",Член Правлiння, Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

25.11.2011 3 роки 

9) Опис 

Наказом № 78-К вiд 25.11.2011р. по ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на пiдставi рiшення Комiсiї 

Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 676 вiд 

18.11.2011р. про погодження Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК", доведеного у Листi 

Нацiонального банку України № 41-47/5941-14098 вiд 22.11.2011р. (вхiдний № 1563 вiд 

25.11.2011р.) було призначено з 25.11.2011р. Члена Правлiння, Тимчасово виконуючого обов'язки 

Голови Правлiння Стоянова Сергiя Борисовича на посаду Голови Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Голова Правлiння Банку керує дiяльнiстю Правлiння i несе персональну вiдповiдальнiсть за 

виконання покладених на Правлiння завдань, несе вiдповiдальнiсть перед Банком за збитки, 

завданi йому своїми дiями (бездiяльнiстю) у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Голова Правлiння має право без доручення (довiреностi) здiйснювати дiї вiд iменi Банку. 



Голова Правлiння: 

- видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку; 

- розпоряджається згiдно з чинним законодавством та у межах визначеної цим Статутом 

компетенцiї майном та коштами Банку; 

- представляє Банк у всiх органiзацiях як в Українi, так i за її межами, видає довiреностi; 

- за умови погодження з Наглядовою радою затверджує штатний розклад Банку, встановлює 

посадовi оклади працiвникiв Банку; 

- в установленому порядку призначає на посади та звiльняє працiвникiв Банку, матерiально i 

морально заохочує працiвникiв, якi вiдзначились, накладає дисциплiнарнi стягнення; 

- затверджує положення про структурнi пiдроздiли Банку; 

- розподiляє обов'язки мiж заступниками та членами Правлiння; 

- виконує iншi обов'язки i функцiї за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради 

Банку; 

- доручає виконання окремих питань своєї компетенцiї заступникам, членам Правлiння чи 

керiвникам пiдроздiлiв. 

Голова Правлiння є сертифiкованим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

фахiвцем i має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, та з 

депозитарної дiяльностi на фондовому ринку України. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник Голови 

Правлiння ПАТ "АКБ "НОВИЙ", заступник Голови Правлiння - член Правлiння ПАТ "АКБ 

"НОВИЙ", заступник Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Тимчасово виконуючий 

обов'язки Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м. Днiпропетровськ. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер, член Правлiння 

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

Ахе Андрiй Тайвович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Тимчасово виконуючий обов'язки Головного бухгалтера, Член Правлiння 

8) дата обрання та термін, на який обрано 



25.11.2011 3 роки 

9) Опис 

Наказом Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" № 79-К вiд 25.11.2011 р., на пiдставi рiшення 

Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 677 

вiд 18.11.2011 р. про погодження Головного бухгалтера ПАТ "АБ "РАДАБАНК", доведеного у 

Листi Нацiонального банку України № 41-47/5941-14098 вiд 22.11.2011 р. (вхiдний № 1563 вiд 

25.11.2011 р.) було призначено з 25.11.2011 р. члена Правлiння, Тимчасово виконуючого обов'язки 

Головного бухгалтера ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Ахе Андрiя Тайвовича на посаду Головного 

бухгалтера ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Головний бухгалтер забезпечує пiдтримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку 

в Банку та контроль за рацiональним, економiчним використанням матерiальних, трудових та 

фiнансових ресурсiв. 

Основним завданням Головного бухгалтера є: 

- дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; 

- органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Банком; 

- складання i подання у встановленi строки податкової та фiнансової звiтностi. 

У вiдповiдностi до основних завдань на Головного бухгалтера покладаються такi обов'язки: 

- здiйснення загального керiвництва службою бухгалтерського облiку; 

- участь у розробцi внутрiшнiх документiв Банку, у т.ч. якi регламентують правила 

бухгалтерського облiку та операцiйної дiяльностi Банку; 

- участь у розробцi типових договорiв Банку; 

- пiдтримання застосування єдиних правил бухгалтерського облiку у всiх пiдроздiлах Банку; 

- органiзацiя контролю за своєчасним та повним вiдображенням в облiку всiх виконаних операцiй 

Банку; 

- органiзацiя перевiрки стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах Банку шляхом органiзацiї 

проведення послiдуючого бухгалтерського контролю; 

- органiзацiя зберiгання бухгалтерських документiв Банку до передачi їх до архiву; 

- участь у розглядi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, 

крадiжки i псування активiв Банку, крiм розгляду матерiалiв нестач грошових коштiв, як що винну 

особу визначено та вона компенсує суму нестачi; 

- органiзацiя складання та своєчасного подання фiнансової та податкової звiтностi Банку. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: бухгалтер, заступник головного 

бухгалтера, головний бухгалтер Синельниковського фiлiалу АКБ "НОВИЙ", м. Днiпропетровськ, 

Україна; заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ", м. Днiпропетровськ, 

Україна. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової Ради 

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

Городницька Тетяна Iгорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



немає немає немає 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Арбат на Московськiй", Заступник директора 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.08.2011 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. 

призначено Городницьку Тетяну Iгорiвну на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Голова Наглядової ради обирається загальними зборами акцiонерiв Банку. 

Загальнi збори акцiонерiв Банку мають право в будь-який час припинити повноваження Голови 

Наглядової ради та вибрати нового Голову Наглядової ради. 

У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради Банку всi його функцiї (в тому числi право пiдпису 

документiв) здiйснює один з членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради Банку, що 

приймається бiльшiстю голосiв його членiв, якi беруть участь в засiданнi. 

Голова Наглядової ради здiйснює такi функцiї: 

1) здiйснює загальну органiзацiю дiяльностi Наглядової ради Банку; 

2) скликає плановi та позачерговi засiдання Наглядової ради, зокрема, забезпечує повiдомлення 

членiв Наглядової ради про найближче засiдання Наглядової ради в порядку, передбаченому цим 

Положенням, визначає порядок денний та форму проведення засiдань (очне або заочне 

голосування), якщо форма засiдання не встановлена ранiше рiшенням Наглядової ради або планом 

роботи Наглядової ради, курирує процесом проведення засiдань Наглядової ради заочним 

голосуванням; 

3) виконує функцiї головуючого на засiданнях Наглядової ради Банку, у тому числi : 

- офiцiйно фiксує кворум на засiданнi та його вiдсутнiсть, а також iнформує членiв Наглядової 

ради про наявнiсть кворуму для прийняття рiшення Наглядовою радою Банку з вiдповiдного 

питання; 

- вказує на можливiсть змiни послiдовностi розгляду питань порядку денного засiдання, змiни 

порядку денного засiдання в цiлому;  

- при необхiдностi iнiцiює обговорення можливостi змiни послiдовностi розгляду питань 

планового порядку денного; 

- забезпечує остаточне затвердження порядку денного даного засiдання Наглядової ради та за 

пiдсумками затвердження повiдомляє членам Наглядової ради офiцiйний порядок денний 

засiдання; 

- офiцiйно вiдкриває засiдання або повiдомляє присутнiх членiв Наглядової ради про 

неправомочнiсть Наглядової ради на даному засiданнi; 

- приймає заходи щодо перенесення засiдань з даним порядком денним у разi вiдсутностi кворуму 

та органiзовує iнформування вiдсутнiх про прийняте рiшення; 

- надає слово доповiдачам, виступаючим та охочим подати реплiку, а так само при необхiдностi 

вiдкриває вiльну дискусiю з вiдповiдного питання; 

- здiйснює облiк офiцiйних пропозицiй членiв Наглядової ради з вiдповiдного проекту (проектiв) 

рiшення (рiшень) Наглядової ради; 



- ставить на голосування в порядку надходження проекти рiшень, запропонованi членами 

Наглядової ради на засiданнi та/або в процесi його пiдготовки; органiзовує проведення 

голосування за поставленим проектом рiшення Наглядової ради; 

- офiцiйно оголошує на засiданнi Наглядової ради, що проводиться в очнiй формi, про прийняте 

рiшення Наглядової ради (за пiдсумками голосування) або письмово iнформує всiх членiв 

Наглядової ради про прийняте Радою рiшення за пiдсумками проведення засiдання заочним 

голосуванням; 

- офiцiйно закриває засiдання Наглядової ради пiсля закiнчення розгляду порядку денного або 

вiдповiдно до рiшення Наглядової ради про дострокове завершення засiдання; 

- органiзовує складання та пiдписання як головуючим протоколу засiдання Наглядової ради. 

4) органiзовує взаємодiю Наглядової ради з Головою Правлiння Банку, членами Правлiння Банку, 

акцiонерами Банку. 

5) вiдкриває загальнi збори акцiонерiв та за необхiдностi головує на загальних зборах акцiонерiв, 

реалiзуючи вiдповiднi функцiї, якi передбаченi Статутом Банку та Положенням про загальнi збори 

акцiонерiв Банку. 

6) представляє Наглядову раду у вiдносинах з представницькими органами iнших органiзацiй та у 

державних i мiсцевих органах влади. 

7) пiдписує листи та iншi документи вiд iменi Наглядової ради Банку. 

8) з урахуванням думки Наглядової ради офiцiйно коментує та тлумачить ранiше прийнятi 

рiшення Наглядової ради, а також викладає точку зору Наглядової ради з питань, що розглядалися 

на засiданнях Наглядової ради. 

9) реалiзує iншi функцiї, якi витiкають з передбачених Статутом Банку повноважень (компетенцiї) 

Наглядової ради, а також повноваження, передбаченi дiючим законодавством та Статутом Банку. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 4 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: В.о. Заступник 

директора ТОВ "Арбат на Московськiй", Заступник директора ТОВ "Арбат на Московськiй" 

м.Днiпропетровськ. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

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

Городницький Володимир Iгоревич 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

6 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Фiлiя Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний ощадний банк України", Заступник 

Завiдуючого територiально вiдокремленого безбалансового вiддiлення 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.08.2011 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. 

призначено Городницького Володимира Iгоревича на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Банку: 

а) з управлiння банкiвськими ризиками; 

б) з органiзацiї внутрiшнього аудиту; 

в) iншi документи, за виключенням внутрiшнiх документiв, що регулюють дiяльнiсть органiв 

Банку, та затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Банку, а також iнших внутрiшнiх 

документiв Банку, затвердження яких вiднесено Статутом Банку до компетенцiї виконавчого 

органу Банку; 

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних 

зборiв, затвердження порядку денного Загальних зборiв, пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi 

виносяться на Загальнi збори акцiонерiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння та у випадках, встановлених чинним законодавством; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй власної емiсiї; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законами України; 

8) призначення та припинення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння, прийняття 

рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами 

Правлiння, встановлення розмiру винагороди Голови та членiв Правлiння; 

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 

акцiонернi товариства"; 

11) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв, (у межах граничного строку, визначеного законодавством України), 

пiдготовка рекомендацiй за розмiром дивiдендiв; 

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог законодавства 

України; 

14) вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб, участь у промислово-фiнансових 

групах, асоцiацiях та iнших об'єднаннях комерцiйних органiзацiй (за винятком банкiвських 

об'єднань) з додержанням обмежень, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть"; 

15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 

16) прийняття рiшення про укладення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 



останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку (при цьому, пiд термiном "значний правочин" слiд 

розумiти як один правочин, так i сукупнiсть чинних правочинiв (договорiв, угод, додаткових угод, 

тощо) укладених Банком з однiєю особою); 

17) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта оцiночної дiяльностi) майна Банку та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

20) надсилання в порядку та випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi 

товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, 

що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Банку; 

21) розгляд i затвердження представленого Правлiнням Банку фiнансово-господарського плану 

(бюджету) Банку, стратегiї розвитку Банку та звiтiв Правлiння Банку про виконання фiнансово-

господарського плану (бюджету) Банку; 

22) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 

23) призначення керiвника Служби внутрiшнього аудиту Банку; 

24) розгляд висновкiв (звiтiв, iнформацiї) аудитора (внутрiшнього i зовнiшнього) Банку, 

пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття рiшення щодо нього; 

25) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Банку; 

26) прийняття рiшення про проведення Ревiзiйною комiсiєю перевiрки (ревiзiї) фiнансово-

господарської дiяльностi Банку, розгляд результатiв перевiрки Ревiзiйною комiсiєю дiяльностi 

Банку, проведеної за рiшенням Наглядової Ради Банку, а також iнших наданих Ревiзiйною 

комiсiєю матерiалiв та прийняття рiшень по них; 

27) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, 

вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв та положень;  

28) приймає рiшення щодо покриття збиткiв. 

Наглядова Рада може приймати рiшення по iнших питаннях дiяльностi Банку, крiм тих, що не 

вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник 

Завiдуючого територiально вiдокремленого безбалансового вiддiлення Фiлiї Днiпропетровське 

обласне управлiння ВАТ "Державний ощадний банк України". 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

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

Лушнiкова Свiтлана Михайлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 



1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Член Наглядової ради 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

22.08.2011 3 роки 

9) Опис 

Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. 

призначено Лушнiкову Свiтлану Михайлiвну на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Банку: 

а) з управлiння банкiвськими ризиками; 

б) з органiзацiї внутрiшнього аудиту; 

в) iншi документи, за виключенням внутрiшнiх документiв, що регулюють дiяльнiсть органiв 

Банку, та затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Банку, а також iнших внутрiшнiх 

документiв Банку, затвердження яких вiднесено Статутом Банку до компетенцiї виконавчого 

органу Банку; 

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних 

зборiв, затвердження порядку денного Загальних зборiв, пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi 

виносяться на Загальнi збори акцiонерiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння та у випадках, встановлених чинним законодавством; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй власної емiсiї; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законами України; 

8) призначення та припинення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння, прийняття 

рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; 

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами 

Правлiння, встановлення розмiру винагороди Голови та членiв Правлiння; 

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 

акцiонернi товариства"; 

11) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв, (у межах граничного строку, визначеного законодавством України), 

пiдготовка рекомендацiй за розмiром дивiдендiв; 

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог законодавства 

України; 

14) вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб, участь у промислово-фiнансових 

групах, асоцiацiях та iнших об'єднаннях комерцiйних органiзацiй (за винятком банкiвських 



об'єднань) з додержанням обмежень, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть"; 

15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 

16) прийняття рiшення про укладення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку (при цьому, пiд термiном "значний правочин" слiд 

розумiти як один правочин, так i сукупнiсть чинних правочинiв (договорiв, угод, додаткових угод, 

тощо) укладених Банком з однiєю особою); 

17) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта оцiночної дiяльностi) майна Банку та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

20) надсилання в порядку та випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi 

товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, 

що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Банку; 

21) розгляд i затвердження представленого Правлiнням Банку фiнансово-господарського плану 

(бюджету) Банку, стратегiї розвитку Банку та звiтiв Правлiння Банку про виконання фiнансово-

господарського плану (бюджету) Банку; 

22) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 

23) призначення керiвника Служби внутрiшнього аудиту Банку; 

24) розгляд висновкiв (звiтiв, iнформацiї) аудитора (внутрiшнього i зовнiшнього) Банку, 

пiдготовка рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття рiшення щодо нього; 

25) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Банку; 

26) прийняття рiшення про проведення Ревiзiйною комiсiєю перевiрки (ревiзiї) фiнансово-

господарської дiяльностi Банку, розгляд результатiв перевiрки Ревiзiйною комiсiєю дiяльностi 

Банку, проведеної за рiшенням Наглядової Ради Банку, а також iнших наданих Ревiзiйною 

комiсiєю матерiалiв та прийняття рiшень по них; 

27) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, 

вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв та положень;  

28) приймає рiшення щодо покриття збиткiв. 

Наглядова Рада може приймати рiшення по iнших питаннях дiяльностi Банку, крiм тих, що не 

вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - немає. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: протягом останнiх 

п'яти рокiв посад не обiймала. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давала. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Начальник вiддiлу фiнансового монiторинга, Член Правлiння 

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

Подковенко Сергiй Вiталiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Начальник вiддiлу фiнансового монiторинга 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.05.2012 3 роки 

9) Опис 

Наказом Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" № 83/3-ОД вiд 02.07.2012р., на пiдставi 

рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi Нацiонального 

банку України в Днiпропетровськiй областi № 22 вiд 26.06.2012р., про погодження 

Вiдповiдальним працiвником банку за проведення фiнансового монiторингу ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", доведеного у Листi Нацiонального банку України № 12-101/5071 вiд 02.07.2012р. 

Наглядовою Радою ПАТ "АБ"РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося 23.05.2012 р. було 

прийнято рiшення про змiну складу ПравлiнняПАТ "АБ"РАДАБАНК" (Протокол засiдання 

Наглядової Ради ПАТ "АБ"РАДАБАНК" № 19 вiд 23.05.2012 р.), а саме: 

Призначено з 24.05.2012 р. громадянина України Подковенко Сергiя Вiталiйовича членом 

Правлiння ПАТ "АБ"РАДАБАНК". 

Правлiння дiє на пiдставi Положення, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

Правлiння Банку: 

- попередньо обговорює всi питання, якi необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи 

на засiданнi Наглядової ради, готує по них необхiднi документи, органiзовує виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради; 

- розглядає результати дiяльностi Банку, питання органiзацiї кредитування, розрахункiв, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iншi питання дiяльностi Банку; 

- затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку; 

- за умови погодження з Наглядовою радою визначає органiзацiйну структуру Банку; 

- затверджує умови цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з керiвниками 

дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; 

- забезпечує дотримання законодавства в Банку, його вiдокремлених пiдроздiлах; 

- вирiшує питання добору, розмiщення, пiдготовки та перепiдготовки персоналу; 

- розглядає проекти наказiв, положення про пiдроздiли та приймає по них рiшення; 

- розглядає матерiали перевiрок i ревiзiй, звiти керiвникiв пiдроздiлiв Банку, та приймає по них 

рiшення; 

- розглядає баланси Банку та звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

- вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на його засiданнi присутнi не менше 1/2 його 

складу. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi присутнiх його 

членiв. 

Начальник вiддiлу фiнансового монiторинга здiйснює наступнi функцiї: 

- приймає рiшення про повiдомлення Спецiально уповноваженого органу про фiнансовi операцiї, 



щодо яких є мотивованi пiдозри, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, 

одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов'язанi, стосуються чи призначеннi для 

фiнансування тероризму; 

- приймає рiшення про iнформування правоохоронних органiв, визначених законодавством, про 

фiнансовi операцiї, щодо яких є пiдозри, що вони пов'язанi, стосуються чи призначеннi для 

фiнансування тероризму; 

- здiйснює перевiрки дiяльностi будь-якого структурного пiдроздiлу Банку та їх працiвникiв щодо 

дотримання ними правил внутрiшнього фiнансового монiторингу та виконання програм 

проведення фiнансового монiторингу; 

- органiзацiя розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання правил 

внутрiшнього фiнансового монiторингу та програм здiйснення фiнансового монiторингу. 

Вiдповiдальний працiвник банку за проведення фiнансового монiторингу зобов'язаний:  

- здiйснювати контроль за виконанням законодавства України та внутрiшнiх документiв банку з 

питань запобiгання легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом. 

- забезпечувати виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу .  

- забезпечувати реєстрацiю фiнансових операцiй у реєстрi фiнансових операцiй, що пiдлягають 

фiнансовому монiторингу. 

- забезпечити захист реєстру вiд знищення, несанкцiонованого доступу, модифiкацiї або 

викривлення даних. 

- повiдомляти Спецiально уповноважений орган про: 

а) фiнансовi операцiї, що пiдлягає обов'язковому фiнансовому монiторингу; 

б) фiнансовi операцiї, що пiдлягає внутрiшньому фiнансовому монiторингу, якщо є достатнi 

пiдстави пiдозрювати, що вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом; 

в) фiнансовi операцiї, стосовно яких є достатнi пiдстави пiдозрювати, що вони пов'язанi, 

стосуються або призначенi для фiнансування тероризму; 

- надавати на запит Спецiально уповноваженого органу додаткову iнформацiю з приводу 

фiнансових операцiй, якi стали об'єктом фiнансового монiторингу; 

- здiйснювати перевiрки дiяльностi будь-якого пiдроздiлу банку та його працiвникiв щодо 

дотримання ними правил внутрiшнього фiнансового монiторингу та виконання програм 

проведення фiнансового монiторингу; 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу 

фiнансового монiторингу, член Правлiння, вiдповiдальний працiвник банку з питань запобiгання 

(вiдмиванню доходiв, одержаних злочинним шляхом ВАТ АКБ "СИГМАБАНК"; начальник 

вiддiлу фiнансового монiторингу ПАТ "АБ "РАДАБАНК", м. Днiпропетровськ. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи -16 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

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

Карпенко Вiталiй Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 



4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ"РАДАБАНК", Начальник аналiтичного управлiння 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

16.05.2013 3 роки 

9) Опис 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», було прийнято рiшення про змiну складу Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання № 31-1 вiд 13.05.2013 р.), а саме 

Призначено з 16.05.2013 р. громадянина України Карпенка Вiталiя Вiкторовича членом Правлiння 

ПАТ "АБ"РАДАБАНК". 

Права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються чинним законодавством, Статутом Банку 

та Положенням про Правлiння Банку, а також контрактом, що укладається з кожним членом 

Правлiння.  

Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

Правлiння дiє на пiдставi Положення, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

Правлiння Банку: 

- попередньо обговорює всi питання, якi необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи 

на засiданнi Наглядової ради, готує по них необхiднi документи, органiзовує виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради; 

- розглядає результати дiяльностi Банку, питання органiзацiї кредитування, розрахункiв, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iншi питання дiяльностi Банку; 

- затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку; 

- за умови погодження з Наглядовою радою визначає органiзацiйну структуру Банку; 

- затверджує умови цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з керiвниками 

дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; 

- забезпечує дотримання законодавства в Банку, його вiдокремлених пiдроздiлах; 

- вирiшує питання добору, розмiщення, пiдготовки та перепiдготовки персоналу; 

- розглядає проекти наказiв, положення про пiдроздiли та приймає по них рiшення; 

- розглядає матерiали перевiрок i ревiзiй, звiти керiвникiв пiдроздiлiв Банку, та приймає по них 

рiшення; 

- розглядає баланси Банку та звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

- вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на його засiданнi присутнi не менше 1/2 його 

складу. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi присутнiх його 

членiв. 

Члени Правлiння зобов'язанi: 

-брати участь в засiданнях Правлiння Банку; 

-виконувати рiшення та доручення загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Голови 

Правлiння i Правлiння Банку, дотримуватися вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Банку; 

-дiяти на користь Банку, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Банку сумлiнно 

i розумно;  

-зберiгати банкiвську таємницю та iншi конфiденцiйнi вiдомостi. 



Члени Правлiння можуть нести також iншi обов'язки вiдповiдно до Статуту Банку та чинного 

законодавства України. 

Курирує пiдпорядкованi йому пiдроздiли Банку: 

-Вiддiл управлiння ризиками; 

-Вiддiл статистичної звiтностi; 

-Вiддiл аналiзу, планування, бюджетування; 

-Вiддiл ремонтiв та будiвництва; 

-Адмiнiстративно - господарський вiддiл. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор 

Днiпропетровської фiлiї ВАТ АКБ «АВТОКРАЗБАНК», начальник вiддiлення АКIБ 

"УкрСиббанк", Заступник тимчасового адмiнiстратора ТОВ "Дiалогбанк", Заступник 

вiдповiдального за лiквiдацiю ТОВ «Укрпромбанк», начальник аналiтичного управлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпропетровськ. 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", м. Днiпропетровськ. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи -14 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

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

Iлькiв Володимир Богданович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Кредитпромбанк", Керуючий Днiпропетровською фiлiєю ВАТ "Кредитпромбанк" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

09.09.2013 3 роки 

9) Опис 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», було прийнято рiшення про змiну складу Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання № 66-1 вiд 06.09.2013 р.), призначено з 09.09.2013 р. 

Членом Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Заступника Голови Правлiння ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» Iлькiва Володимира Богдановича. 

Правлiння Банку: 



- попередньо обговорює всi питання, якi необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи 

на засiданнi Наглядової ради, готує по них необхiднi документи, органiзовує виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради; 

- розглядає результати дiяльностi Банку, питання органiзацiї кредитування, розрахункiв, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iншi питання дiяльностi Банку; 

- затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку; 

- за умови погодження з Наглядовою радою визначає органiзацiйну структуру Банку; 

- затверджує умови цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з керiвниками 

дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; 

- забезпечує дотримання законодавства в Банку, його вiдокремлених пiдроздiлах; 

- вирiшує питання добору, розмiщення, пiдготовки та перепiдготовки персоналу; 

- розглядає проекти наказiв, положення про пiдроздiли та приймає по них рiшення; 

- розглядає матерiали перевiрок i ревiзiй, звiти керiвникiв пiдроздiлiв Банку, та приймає по них 

рiшення; 

- розглядає баланси Банку та звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

- вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на його засiданнi присутнi не менше 1/2 його 

складу. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi присутнiх його 

членiв. 

Члени Правлiння зобов'язанi: 

-брати участь в засiданнях Правлiння Банку; 

-виконувати рiшення та доручення загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Голови 

Правлiння i Правлiння Банку, дотримуватися вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Банку; 

-дiяти на користь Банку, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Банку сумлiнно 

i розумно;  

-зберiгати банкiвську таємницю та iншi конфiденцiйнi вiдомостi. 

Члени Правлiння можуть нести також iншi обов'язки вiдповiдно до Статуту Банку та чинного 

законодавства України. 

Курирує пiдпорядкованi йому пiдроздiли Банку: 

-Департамент активно - пасивних операцiй; 

-Управлiння активно - пасивних операцiй з юридичними особами; 

-Кредитний вiддiл; 

-Вiддiл пiдтримки активно - пасивних операцiй з юридичними особами. 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», було прийнято рiшення про змiну складу Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» № 86-1 

вiд 07.11.2013), а саме: 

З 07.11.2013 р. вiдкликано зi складу Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Заступника Голови 

Правлiння Iлькiва Володимира Богдановича та припинено його повноваження Члена Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у зв’язку зi звiльненням з посади Заступника Голови Правлiння.  

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Керуючий 

Днiпропетровською фiлiєю ВАТ "Кредитпромбанк" м.Днiпропетровськ. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи -10 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 



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

Ласьков Микола Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «Банк Альянс», Радник Голови Правлiння  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

10.12.2013 3 роки 

9) Опис 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», було прийнято рiшення про змiну складу Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання № 99-1 вiд 10.12.2013 р.), 

призначено з 10.12.2013 р. Членом Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» громадянина України 

Заступника Голови Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Ласькова Миколу Анатолiйовича .  

Правлiння Банку: 

- попередньо обговорює всi питання, якi необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи 

на засiданнi Наглядової ради, готує по них необхiднi документи, органiзовує виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради; 

- розглядає результати дiяльностi Банку, питання органiзацiї кредитування, розрахункiв, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iншi питання дiяльностi Банку; 

- затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку; 

- за умови погодження з Наглядовою радою визначає органiзацiйну структуру Банку; 

- затверджує умови цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з керiвниками 

дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; 

- забезпечує дотримання законодавства в Банку, його вiдокремлених пiдроздiлах; 

- вирiшує питання добору, розмiщення, пiдготовки та перепiдготовки персоналу; 

- розглядає проекти наказiв, положення про пiдроздiли та приймає по них рiшення; 

- розглядає матерiали перевiрок i ревiзiй, звiти керiвникiв пiдроздiлiв Банку, та приймає по них 

рiшення; 

- розглядає баланси Банку та звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

- вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на його засiданнi присутнi не менше 1/2 його 

складу. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi присутнiх його 

членiв. 

Члени Правлiння зобов'язанi: 

-брати участь в засiданнях Правлiння Банку; 

-виконувати рiшення та доручення загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Голови 

Правлiння i Правлiння Банку, дотримуватися вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Банку; 

-дiяти на користь Банку, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки вiдносно Банку сумлiнно 



i розумно;  

-зберiгати банкiвську таємницю та iншi конфiденцiйнi вiдомостi. 

Члени Правлiння можуть нести також iншi обов'язки вiдповiдно до Статуту Банку та чинного 

законодавства України. 

Заступник Голови Правлiння є сертифiкованим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку фахiвцем i має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами, та з депозитарної дiяльностi на фондовому ринку України. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх пяти рокiв: Виконавчий директор ТОВ 

"ВАЛЕКС", Радник Голови Правлiння ПАТ "Комерцiйний Банк "Стандарт", директор Київського 

регiонального вiддiлення ПАТ «УКРБIЗНЕСБАНК», Перший заступник генерального директора 

Концерну «Вiйськторгсервiс», Заступник Голови Правлiння ПАТ КБ «Iнтербанк», В.о. Голови 

Правлiння ПАТ КБ «Iнтербанк», Голова Правлiння ПАТ КБ «Iнтербанк», радник Голови 

Правлiння ПАТ «Банк Альянс». 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи -17 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

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

Кухарев Володимир Валентинович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "IнтерКредитБанк", Голова Правлiння 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

01.11.2011 3 роки 

9) Опис 

Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК" було прийнято рiшення про змiну складу Правлiння 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол засiдання Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" № 58 вiд 

01.11.2011 р.), а саме: 

призначено з 01.11.2011 р. громадянина України Кухарева Володимира Валентиновича членом 

Правлiння та на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань дiяльностi Банку. 



Права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються чинним законодавством, Статутом Банку 

та Положенням про Правлiння Банку, а також контрактом, що укладається з кожним членом 

Правлiння. Вiд iменi Банку контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на 

таке пiдписання Наглядовою радою. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

Правлiння дiє на пiдставi Положення, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

Правлiння Банку: 

- попередньо обговорює всi питання, якi необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи 

на засiданнi Наглядової ради, готує по них необхiднi документи, органiзовує виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради; 

- розглядає результати дiяльностi Банку, питання органiзацiї кредитування, розрахункiв, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iншi питання дiяльностi Банку; 

- затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку; 

- за умови погодження з Наглядовою радою визначає органiзацiйну структуру Банку; 

- затверджує умови цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладатимуться з керiвниками 

дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; 

- забезпечує дотримання законодавства в Банку, його вiдокремлених пiдроздiлах; 

- вирiшує питання добору, розмiщення, пiдготовки та перепiдготовки персоналу; 

- розглядає проекти наказiв, положення про пiдроздiли та приймає по них рiшення; 

- розглядає матерiали перевiрок i ревiзiй, звiти керiвникiв пiдроздiлiв Банку, та приймає по них 

рiшення; 

- розглядає баланси Банку та звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку; 

- вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на його засiданнi присутнi не менше 1/2 його 

складу. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi присутнiх його 

членiв. 

У випадку однакової кiлькостi голосiв, голос Голови Правлiння Банку є вирiшальним. 

У випадку незгоди з рiшенням Правлiння його члени можуть довести свою думку Загальним 

зборам акцiонерiв чи Наглядовiй радi Банку. 

Рiшення Правлiння оформлюються протоколом за пiдписом його Голови. 

Курирує пiдпорядкованi йому пiдроздiли Банку: 

- Валютне управлiння; 

- Операцiйне управлiння; 

- Департамент активно - пасивних операцiй; 

- Управлiння розвитку та координацiї роботи вiддiлень. 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» було прийнято рiшення про змiну складу Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання Наглядової Ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» № 29-1 

вiд 26.04.2013 р.), а саме: 

З 26.04.2013 р. вiдкликано зi складу Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Заступника Голови 

Правлiння Кухарева Володимира Валентиновича та припинено його повноваження Члена 

Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у зв’язку зi звiльненням з посади Заступника Голови 

Правлiння. 

Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх пяти рокiв: Начальник департаменту 

супроводження банкiвських операцiй АКБ "НОВИЙ", Начальник операцiйного управлiння АКБ 

"НОВИЙ", Фiнансовий директор ТОВ "Iндустрiя-Груп", Голова Правлiння ПАТ 

"IнтерКредитБанк" м. Днiпропетровськ.  

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Городницький Iгор Зiновiович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1941 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

38 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Член Ревiзiйної комiсiї 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

18.04.2013 3 роки 

9) Опис 

Згiдно рiшення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 

73 вiд 18.04.2013 р.) призначено Городницького Iгоря Зiновiовича на посаду Голови Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, iншими 

актами законодавства, Статутом ПАТ "АБ "РАДАБАНК", а також договором, що укладається з 

головою Ревiзiйної комiсiї. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 38 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", приватний пiдприємиць. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiссiї 

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

Сисенко Вадим Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 



4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Член Ревiзiйної комiсiї 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

18.04.2013 3 роки 

9) Опис 

Згiдно рiшення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 

73 вiд 18.04.2013 р.) призначено Сисенка Вадима Анатолiйовича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, iншими актами 

законодавства, Статутом ПАТ "АБ "РАДАБАНК", а також договором, що укладається з членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", приватний пiдприємиць 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Усаненко Олег Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

немає немає немає 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

середня  

6) стаж керівної роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Член Ревiзiйної комiсiї  



8) дата обрання та термін, на який обрано 

18.04.2013 3 роки 

9) Опис 

Згiдно рiшення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 

73 вiд 18.04.2013 р.) призначено Городницького Iгоря Зiновiовича на посаду Голови Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, iншими актами 

законодавства, Статутом ПАТ "АБ "РАДАБАНК", а також договором, що укладається з членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Правлiння 

Стоянов Сергiй 

Борисович 
немає немає немає  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Правлiння, 

член 

Правлiння 

Кухарев 

Володимир 

Валентинович 

немає немає немає  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер, 

член 

Правлiння 

Ахе Андрiй 

Тайвович 
немає немає немає  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Городницька 

Тетяна Iгорiвна 
немає немає немає  301920000 25.16000000000 301920000 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Городницький 

Володимир 

Iгоревич 

немає немає немає  597960000 49.83000000000 597960000 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Лушнiкова 

Свiтлана 

Михайлiвна 

немає немає немає  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член 

Правлiння 

Подковенко 

Сергiй 

Вiталiйович 

немає немає немає  0 0.00000000000 0 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Правлiння, 

Член 

Карпенко 

Вiталiй 

Вiкторович 

немає немає немає  0 0 0 0 0 0 



Правлiння 

Заступник 

Голови 

Правлiння, 

Член 

Правлiння 

Iлькiв 

Володимир 

Богданович 

немає немає немає  0 0 0 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Правлiння, 

Член 

Правлiння 

Ласьков Микола 

Анатолiйович 
немає немає немає  0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Городницький 

Iгор Зiновiйович 
немає немає немає  264120000 22.01 264120000 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Сисенко Вадим 

Анатолiйович 
немає немає немає  18000000 1.50 18000000 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Усаненко Олег 

Михайлович 
немає немає немає  18000000 1.50 18000000 0 0 0 

Усього 1200000000 100.00000000000 1200000000 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Городницький 

Володимир 

Iгоревич 

немає немає немає  597960000 49.83000000000 597960000 0 0 0 

Городницька 

Тетяна Iгорiвна 
немає немає немає  301920000 25.16000000000 301920000 0 0 0 

Городницький Iгор 

Зiновiйович 
немає немає немає  264120000 22.01000000000 264120000 0 0 0 

Усього 1164000000 97.00000000000 1164000000 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
18.04.2013 

Кворум 

зборів** 
100.000000000000 

Опис 

Порядок денний (перелiк питань, якi запропонованi до розгляду та голосування): 

1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря загальних 

зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборiв 

акцiонерiв.  

2. Розгляд звiту Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рiк, прийняття рiшень за результатами 

розгляду звiту Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК».  

3. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рiк, прийняття рiшень за 

результатами розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

4. Розгляд звiту i висновку Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк, прийняття рiшень за результатами розгляду звiту 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

5. Про затвердження звiту i висновку зовнiшнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 

2012 рiк.  

6. Про затвердження результатiв рiчної дiяльностi i фiнансово-економiчних показникiв ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» та заходiв за результатами розгляду висновкiв аудиторської фiрми за 2012 рiк. 

7. Про затвердження рiчного звiту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рiк, зокрема рiчної 

бухгалтерськiй звiтностi ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рiк, складеного згiдно з мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. 

8. Про розподiл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2012 рiк. 

9. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2013 рiк. 

10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК». 

11. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АБ «РАДАБАНК». 

Пропозицiя з 11 питання порядку денного щодо обрання членiв Ревiзiйної комiсiї надiйшла вiд 

Городницького В.I. 

Всi питання порядку денного були розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення (Протокол 

загальних зборiв акцiонерiв No73 вiд 18.04.2013 р.).  

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-43 

Факс (044) 585-42-40 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 

Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (далi за текстом - Депозитарiй) є 

правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства 

"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", створеного згiдно з 

договором про створення вiдкритого акцiонерного товариства 

Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", що був затверджений 

протоколом №1 установчих зборiв акцiонерiв Депозитарiю вiд 

14.02.2008 року, та здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання 

ринку цiнних паперiв в Українi", "Про Нацiональну депозитарну 

систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", 

"Про акцiонернi товариства", Цивiльного та Господарського кодексiв 

України, нормативно-правових актiв Державної комiсiї з цiнних 

паперiв i фондового ринку, iнших чинних законодавчих актiв України. 

Депозитарiй надає Банковi послуги щодо обслуговування випуску 

цiнних паперiв Банку: прийом на зберiгання вiд Банку 

глобального(их) (тимчасового(их) глобального(их)) сертифiкату(iв) 

випуску(iв) цiнних паперiв Банку, вiдкриття та ведення рахунку Банку 

у цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених Банком 

цiнних паперiв власного випуску, виконання операцiй Банку з 

випуском цiнних паперiв на пiдставi належним чином оформлених 

розпоряджень (наказiв) Банку або його представника. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 

Аудит-фiнанси" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 01034 Україна м. Київ Київський м.Київ вул. Прорiзна, буд. 19, лiтера 

"Б" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3886 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2006 

Міжміський код та телефон (044) 501-25-31 



Факс (044) 501-25-31 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Надає послуги незалежного зовнiшнього аудиту та пiдтвердження 

рiчної фiнансової звiтностi Банку. 

Вiдповiдно до вимог статтi 70 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" та постанови Правлiння НБУ №389 вiд 09.09.2003 року 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" укладений договiр № 46 вiд 05.06.2013 року з 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 

Аудит-фiнанси" про надання аудиторських послуг з проведення 

аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33908322 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський 

м.Днiпропетровськ пр. Правди, буд. №1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №584497 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.06.2011 

Міжміський код та телефон (0562) 23-61-45 

Факс (0562) 23-71-29 

Вид діяльності Надання послуг страхування 

Опис Надає послуги з обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi Банку як власника наземного транпортного засобу. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 16480462 

Місцезнаходження 04053 Україна Київська Київський Київ вул. Артема, буд. 52 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

4 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiся з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044)383-04-76 

Факс (044)484-00-53 

Вид діяльності визначення кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою 

шкалою 

Опис НРА "Рюрiк" займається виключно рейтингуванням (визначенням 

кредитних рейтингiв позичальникiв та їхнiх окремих 

борговихiнструментiв) та наданням iнформацiйно- аналiтичних 

iконсультацiйних послуг у сферi рейтингування. 

 

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно - страхова 



прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33231605 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська Днiпропетровська Днiпропетровськ 

пр. Правди, буд. 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ № 584497 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.06.2011 

Міжміський код та телефон (0562) 23-61-45 

Факс (0562) 23-71-29 

Вид діяльності Надання послуг страхування 

Опис Надає послуги з обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi Банку як власника наземного транпортного засобу. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»  

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.07.2012 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 

Факс (044) 279-13-25 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть - депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Нацiональний депозитарiй України дiє на пiдставi ЗУ «Про 

депозитарну систему України» № 5178-VI вiд 06.07.2012 р.  

Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування 

системи депозитарного облiку цiнних паперiв. 

Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних 

цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України 

вiдповiдно до компетенцiї. 

Надання Центральним депозитарiєм послуг, пов’язаних iз 

провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням ним операцiй у 

системi депозитарного облiку, здiйснення Центральним депозитарiєм 

контролю за депозитарними установами. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Нацiональний банк України (Центральна розрахункова палата 

Нацiонального банку України)  

Організаційно-правова форма Філія (інший відокремлений підрозділ)  

Код за ЄДРПОУ 21684221 

Місцезнаходження 03028 Київська Київський м. Київ просп. Науки, 7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

н/д 



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 5273977 

Факс (044)5273153 

Вид діяльності Депозитарна та клiрингова дiяльнiсть 

Опис Ведення рахункiв в цiнних паперах, зберiгання та облiк цiнних 

паперiв, обслуговування операцiй на рахунках в цiнних паперах. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.10.2011 483/1/11 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000059885 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.100 1200000000 120000000.000 100.000000000000 

Опис 

Спосiб розмiщення - закритий. 

Торгiвля акцiями Банку на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 

З 08.09.2011р. простi iменнi акцiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (ЄДРПОУ: 21322127, ISIN: UA4000059885) були включенi до Бiржового списку ПАТ 

"Схiдно - Європейська фондова бiржа", м.Київ i станом на 31.12.2013р. знаходились у ньому в категорiї позалiстингових. 

У першом, другому та третьому кварталах 2013 року здiйснювалась торгiвля акцiями Банку на внутрiшньому бiржовому ринку, а саме на ПАТ 

"Схiдно - Європейська фондова бiржа", м.Київ. 

Факту лiстингу акцiй Банку у звiтному роцi не було. 

  



XI. Опис бізнесу 

важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл); 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" (далi - Банк) за 

типом є публiчним, за органiзацiйно-правовою формою - акцiонерним товариством. Банк було 

створено у формi закритого акцiонерного товариства на пiдставi рiшення Установчих зборiв 

засновникiв вiд "03" вересня 1993 року з найменуванням - акцiонерний банк "Агрос" та 

зареєстровано Нацiональним банком України "03" грудня 1993 року за №220. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд "16" жовтня 1996 року, найменування Банку було 

змiнено на Закрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Радабанк". Змiни найменування були 

зареєстрованi Нацiональним банком України "22" сiчня 1997 року. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд "22" квiтня 2009 року органiзацiйно-правову форму 

Банку приведено у вiдповiднiсть з дiючим законодавством та змiнено повне офiцiйне i скорочене 

найменування Банку на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК" (повне найменування) i ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (скорочене найменування). 

В 2013 роцi Банк здiйснював банкiвськi операцiї на пiдставi банкiвської лiцензiї № 166 вiд 

14.11.2011 р. та на пiдставi розширеної Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 

166-3 вiд 18.01.2013 р.  

Протягом 2013 року ПАТ "АБ "РАДАБАНК" було вiдкрито 3 вiддiлення у мiстах Київ, Одеса та 

Сiмферополь. 

Злиття, приїднання, подiлу, видiлення, перетворення банку; припинення окремих видiв 

банкiвських операцiй у звiтному роцi не вiдбувалося. 

Стратегiчною метою банка є мiнiмiзацiя ризикiв, збереження та збiльшення фiнансової стiйкостi, 

розширення ринку банкiвських послуг i пiдвищення прибуткової дiяльностi банку.  

  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" має 8 (вiсiм) 

безбалансових вiддiленнь. 

Станом на 31.12.2013р. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Банк не мав. дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв. 

Органiзацiйна структура Банку складається з Наглядової Ради, Правлiння Банку, Комiтетiв 

(кредитного, тарифного, з управлiння активами та пасивами), департаментiв, управлiнь та вiддiлiв. 

Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада та Правлiння. Вищим 

органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, органом контролю - Ревiзiйна комiсiя та 

внутрiшнiй аудит Банку. 

Структура Банку побудована за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням. 

Структурнi пiдроздiли Банку органiзованi з метою здiйснення операцiй, визначених в Банкiвськiй 

лiцензiї Нацiонального банку України №166 вiд 14.11.2011р. та Генеральнiй лiцензiї 

Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй №166-3 вiд 18.01.2013 р.  

Органiзацiйна структура Банку перiодично уточнюється та вдосконалюється, враховуючи змiни 

ситуацiї та середовища. 

Окрiм вищезазначеного органiзацiйна структура Банку не зазнала суттєвих змiн у звiтному 

перiодi. 

У 2013 роцi свою дiяльнiсть Банк здiйснював у складi головного офiсу Банку, розташованого за 

адресою: 49054, м. Днiпропетровськ, просп. Кiрова, 46 та територiально вiдокремлених 

безбалансових  

вiддiлень, розташованих за адресою: 

Вiддiлення №2, яке розташоване за адресою: м.Днiпропетровськ, вул. Гопнер, буд. 1/46, тел.: (056) 

790-32-12 

Вiддiлення №3, яке розташоване за адресою: м.Днiпропетровськ, вул. Московська, буд. 5, тел.: 

(056) 778-04-28 (29) 

Вiддiлення № 4, яке розташоване за адресою: м.Днiпропетровськ, пр. Кiрова, буд. 7, тел.: (050) 

484-56-00 



Вiддiлення № 5, яке розташоване за адресою: м.Днiпропетровськ, бульвар Зоряний, буд. 1-А, тел.: 

(050) 484-58-00  

Вiддiлення № 6, яке розташоване за адресою: м.Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд.54, 

тел: (056) 744-72-61 

Вiддiлення № 7, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.86, тел.: (048) 

728-41-20 

Вiддiлення № 8, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 

буд. 16, тел: (044) 501-75-25 

Вiддiлення № 9, яке розташоване за адресою: м.Сiмферополь, вул.Олександра Невського(Рози 

Люксембург), буд. 17, тел.: (0652) 71-40-40 

  

За станом на 31 грудня 2013 року штатна кiлькiсть працiвникiв Банку складала 203 осiб (в т.ч. 

працюючих на умовах неповного робочого часу - 13 осiб, працюючих за сумiсництвом - 3 особи). 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за перiод с початку року склала - 165 особи, за 

грудень 2013 - 193 особи. 

Фонд оплати працi штатних працiвникiв у 2013 роцi збiльшився вiдносно попереднього року та 

склав 7897,1 тис.грн.  

Збiльшення фонду заробiтної плати в порiвняннi з попереднiм роком пов'язане зi збiльшення 

загальної кiлькостi працiвникiв.  

Банк на протязi 2012 року сприяв пiдвищенню рiвня квалiфiкацiї своїх працiвникiв шляхом: 

- забезпечення участi у семiнарах, що органiзовувались Нацiональним центром пiдготовки 

банкiвських працiвникiв України; 

- проведення навчання силами працiвникiв Банку, що приймали участь у семiнарах та проходили 

курси пiдвищення квалiфiкацiї; 

- навчання керiвниками структурних пiдроздiлiв своїх пiдлеглих в процесi роботи. 

  

Вiдомостi щодо належностi ПАТ "АБ "РАДАБАНК" до будь-яких об'єднань пiдприємств 

1)Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60 , офiс 

519. 

Опис 

Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз" (далi - Союз) - добровiльне об'єднання банкiв та 

iнших юридичних осiб, зареєстрованих у вiдповiдностi до чинного законодавства. Союз створено 

на пiдставi закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", закону України "Про 

пiдприємства в Українi", iнших чинних законодавчих актiв України, Статуту Союзу та 

зареєстровано 21.12.1994р. (реєстрацiйний номер 10055-ОБ). Союз дiє згiдно Цивiльного Кодексу 

України на всiй територiї України та за її межами. Союз здiйснює свою дiяльнiсть у взаємодiї з 

органами державної влади, мiсцевого самоврядування, суспiльними та iншими органiзацiями, 

установами та пiдприємствами, в тому числi i мiжнародними. Дiяльнiсть Союзу фiнансується за 

рахунок вступних i членських внескiв, благодiйної допомоги та iнших джерел. Союз є 

неприбутковою органiзацiєю, утворений лише як договiрне об'єднання, яке не є господарським 

товариством чи пiдприємством. Метою Союзу є створення умов для реалiзацiї статутних цiлей та 

задач учасникiв Союзу. Союз не допускає можливостi здiйснення вирiшального впливу на 

господарську дiяльнiсть учасникiв або погодження їх конкурентної поведiнки. Основними 

задачами Союзу є: - захист прав та iнтересiв учасникiв Союзу в органах державної влади, 

суспiльних, а також в iнших органiзацiях, установах та пiдприємствах як в Українi, так i за 

кордоном; - формування професiйної цiлiсностi та етики, спираючись на фундаментальнi основи 

добросовiсної конкуренцiї; - сприяння банкам в проведеннi (реалiзацiї) фiнансових програм, 

координацiя господарської дiяльностi учасникiв без права втручання в їх виробничу й комерцiйну 

дiяльнiсть, прийняття управлiнських рiшень; - органiзацiйне забезпечення спiльних 

довготермiнових програм; - створення ефективної системи iнформацiйного забезпечення та 



впровадження нових банкiвських технологiй; - вирiшення взаємних претензiй за допомогою 

постiйно дiючого Третейського суду, утвореного в межах Союзу; - участь в розробцi та суспiльнiй 

експертизi законодавчих та iнших нормативних актiв про банкiвську дiяльнiсть. З метою 

досягнення намiчених цiлей Союз здiйснює: - захист прав та iнтересiв учасникiв Союзу в органах 

державної влади, суспiльних, а також в iнших органiзацiях, установах та пiдприємствах як в 

Українi, так i за кордоном; - узгоджує свою дiяльнiсть з Нацiональним банком України, 

представляє iнтереси Союзу в органах державної влади та мiсцевого самоврядування з питань 

нормативно-правового врегулювання загальних засад функцiонування на ринку банкiвських 

послуг; - роз'яснює цiлi Союзу шляхом органiзацiї лекцiй, дискусiй, семiнарiв i конференцiй, 

виступiв у засобах масової iнформацiї, надання консультацiй, залучення мiсцевих i закордонних 

спецiалiстiв-консультантiв; - формує систему професiйної пiдготовки учасникiв, регулярно 

публiкує iнформацiю про роботу Союзу та її учасникiв, про галузевi проблеми, iноземний досвiд; - 

розповсюджує передовий досвiд використання ефективних технологiй, впровадження заходiв 

зниження витрат, тощо; - органiзовує аналiтичну роботу з питань менеджменту та маркетингу на 

ринку банкiвських послуг i розповсюджує результати цих робiт серед учасникiв Союзу; - надає 

методичну допомогу учасникам пiд час усунення недолiкiв у роботi чи пiдвищення квалiфiкацiї 

працiвникiв учасникiв Союзу; - органiзує симпозiуми, семiнари, виставки, обмiн досвiдом роботи, 

сприяє встановленню дiлових контактiв; - здiйснює iнформацiйно-методичне обслуговування 

банкiв - учасникiв Союзу та iнших банкiвських установ на договiрних засадах або на пiдставi 

рiшень керiвного органу; - здiйснює рекламно-видавницьку дiяльнiсть, спрямовану на виконання 

статутних задач; - ознайомлює громадськiсть з дiяльнiстю банкiв, їх роллю в економiчному життi 

України, зберiгаючи при цьому комерцiйну таємницю; - спiвпрацює з вiтчизняними, зарубiжними 

банкiвськими союзами, асоцiацiями, якi входять в коло iнтересiв Союзу; - сприяє створенню умов 

для виходу учасникiв на закордоннi ринки. Банк є членом Союзу з 16.04.1998р. Позицiя емiтента в 

структурi об'єднання - Член Союзу. 

2)Саморегулiвна органiзацiя Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30. 

Опис 

Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" (до 

17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий Союз") (далi - Асоцiацiя) була заснована 14 

грудня 2004р. та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про 

реєстрацiю об'єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано ДКЦПФР 14 червня 2005р. №16. 

Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена 12.03.2009 р. шляхом консолiдацiї трьох СРО 

(СРО "Регiональний Фондовий Союз", СРО ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО 

ЗАТ "Українська Фондова Бiржа") на перших Загальних зборах Асоцiацiї. Асоцiацiя є вiдкритим 

добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi 

здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. Основними напрямками дiяльностi Асоцiацiї є: - 

забезпечення високого професiйного рiвня провадження дiяльностi учасникiв на ринку; - захист 

прав та законних iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; - посилення 

дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцiй 

саморегулiвної органiзацiї; - активний захист iнтересiв членiв Асоцiацiї шляхом нормативних 

iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї iнфраструктури 

вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок автоматизацiї 

дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади; - створення 

нормативних, технологiчних та органiзацiйних умов для максимального залучення на ринок 

iнвесторiв - фiзичних осiб, для розвитку рiтейлової складової ринку цiнних паперiв. Дiяльнiсть 

Асоцiацiї грунтується на принципах: добровiльностi вступу та свободи виходу з Асоцiацiї, 

рiвноправностi членiв Асоцiацiї, самоврядування, iнформацiйної вiдкритостi. Банк є членом 

Асоцiацiї з 23.09.2008р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. 

3)Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32А. 

Опис 

У 1998 роцi Президентом України був пiдписаний Указ "Про заходи щодо захисту прав фiзичних 



осiб - вкладникiв комерцiйних банкiв", яким було затверджене Положення про порядок створення 

Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд), формування та використання його 

коштiв. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про систему 

гарантування вкладiв фiзичних осiб", який набув чинностi 22 вересня 2012 року. Фонд є 

установою, яка виконує спецiальнi функцiї у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб та 

виведення неплатоспроможних банкiв з ринку. Основним завданням Фонду є забезпечення 

функцiонування системи гарантування вкладiв фiзичних осiб та виведення неплатоспроможних 

банкiв з ринку. Керiвними органами Фонду є адмiнiстративна рада та виконавча дирекцiя. 

Адмiнiстративна рада Фонду складається з п’яти осiб - один представник Кабiнету Мiнiстрiв 

Українi, два представники Нацiонального банку Українi, один представник профiльного комiтету 

Верховної Ради України та директор – розпорядник Фонду (за посадою). Виконавча дирекцiя 

Фонду здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Фонду. Фонд гарантує вклади громадян, якi 

розмiщенi в учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в нацiональнiй та iноземнiй валютi, 

включаючи вiдсотки, в розмiрi вкладiв, але не бiльше 200 000 грн. по вкладах незалежно вiд 

кiлькостi вкладiв в одному банку. Банк є учасником Фонду з 02.09.1999р. Позицiя емiтента в 

структурi об'єднання - Учасник Фонду.  

4)Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-а 

Опис 

Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Реєстрацiя 

юридичної особи в формi Асоцiацiї УкрСВIФТ вiдбулася в червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує 

членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є 

незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi збори. 

Керування дiяльнiстю Асоцiацiї вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої входять представники 

членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою 

дирекцiєю УкрСВIФТ. Членами асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 127 українських фiнансових 

установ. Банк є членом Асоцiацiї з 20.10.2011р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член 

Асоцiацiї. 

5)Публiчне акцiонерне товариство "Схiдно-Європейська фондова бiржа" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 03680, м.Київ, вул.Боженка, буд.86, лiтера "И". 

Опис 

Товариство створено у листопадi 2007 р. у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ТОВ 

"Схiдно-Європейська фондова бiржа" 21.02.2008 р. отримало лiцензiю ДКЦПФР на здiйснення 

дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. У 2008 р. за рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв було перетворено бiржу на вiдкрите акцiонерне товариство. У 2011 р. дiяльнiсть 

Товариства приведено у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Виключним видом дiяльностi АТ "СЄФБ" є дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 

Основними засадами функцiонування Бiржi є: -створення умов щодо конкурентного 

цiноутворення на цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти, шляхом зосередження попиту та 

пропозицiй на їх купiвлю-продаж; -пiдтримання цiлiсностi та стабiльностi ринку шляхом 

запровадження справедливих та рiвних для всiх учасникiв бiржових торгiв правил поведiнки; -

забезпечення прозоростi ринку через оприлюднення iнформацiї, що характеризує кон'юнктуру 

ринку; -забезпечення iнформування учасникiв бiржових торгiв та iнвесторiв щодо емiтентiв та 

їхнiх цiнних паперiв; -застосування ефективних технологiй укладання бiржових угод та виконання 

бiржових контрактiв, що вiдповiдають мiжнародним стандартам; -забезпечення функцiонування 

Бiржi на постiйно дiючiй основi; -забезпечення захисту учасникiв бiржових торгiв та iнвесторiв вiд 

зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгiвлi, застосування процедур 

нагляду, контролю та накладання санкцiй за порушення. Банк є членом бiржi з 29.11.2012р. 

Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Бiржi. 

6)АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКА ФIНАНСОВА АСОЦIАЦIЯ" 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01042, м.Київ, вул. Iвана Кудрi, буд. 38. 

АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКА ФIНАНСОВА АСОЦIАЦIЯ" створена в лютому 2011 року i є 

вiдкритим, добровiльним, недержавним, незалежним неприбутковим об'єднанням фiнансових 



установ України. Асоцiацiя створена вiдповiдно до Зокону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть", Закону України "Про страхування" iнших законiв та нормативно - правових актiв 

України, здiйснює свою дiяльнiсть на принципахи законностi, гласностi, вiльного воєвиявлення, 

компромiсного вирiшення питань, з урахуванням iнтересiв всiх членiв Асоцiацiї, довiри та 

взаємодопомоги у вiдносинах мiж членами Асоцiацiї, добровiльностi та рiвноправностi членiв 

Асоцiацiї, обов'язкового виконання рiшень, якi приймаються органами управлiння Асоцiацiї, 

самостiйностi та незалежностi вiд органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, їх 

посадових осiб, вiдкритостi для суспiльств, засобiв масової iнформацiї. Завданнями Асоцiацiї є: 

захист та представництво iнтересiв своїх членiв у вiдносинах з державою та iншими об'єднаннями, 

вивчення та оприлюднення передового мiжнародного досвiду банкiвської, страхової дiяльностi, 

налагодження спiвробiтництва з мiжнародними банками. Метою Асоцiацiї є захист та 

представництво iнтересiв свої членiв, розвиток державних мiжрегiональних та мiжнародних 

зв'язкiв, забезпечення наукового та iнформацiйного обмiну i професiйних iнтересiв, розробка 

рекомендацiй та пропозицiй щодо фiнансової дiяльностi в Українi. Банк є членом Асоцiацiїi з 

25.04.2012р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. 

7)Visa International Service Association 

Мiсцезнаходження об'єднання: Central Europe, Middle East, and Africa Regional Office Visa 

International P.O. Box 253 London W8 5TE, United Kingdom 

Опис 

Visa International Service Association одна з найбiльших свiтових платiжних систем. Карти "Вiза" 

приймаються до оплати в торгових точках бiльше 150 країн свiту. Органiзацiя вiдiграє центральну 

роль в розробцi iнновацiйних платiжних продуктiв i технологiй, якi використовуються 21 тисячею 

фiнансових органiзацiй членiв платiжної системи i власниками їх карт. Реєстрацiйне Свiдоцтво № 

840 видане Нацiональним банком України вiд 14.08.2012 р. Банк є Асоцiйованим членом з 

14.08.2012 р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член латiжної системи 

8)MasterCard International 

Мiсцезнаходження об'єднання:Europe sprl Chaussee de Tervuren, 198A B 1410 Waterloo, Belgium 

Опис 

MasterCard International найбiльша у свiтi платiжна система, займається обслуговуванням 

фiнансових установ, фiзичних осiб i пiдприємств у бiльш нiж в 210 країнах i регiонах свiту. 

Реєстрацiйне Свiдоцтво № 823 видане Нацiональним банком України вiд 12.07.2012 р. Банк є 

Афiлiйованим членом з 12.07.2012 р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член латiжної 

системи 

9)ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30 

Опис 

Основною метою дiяльностi Бiржi є створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, 

правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, 

проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, 

централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi 

здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними. Банк є членом бiржi з 24.05.2013р. Позицiя емiтента в 

структурi об'єднання - Член Бiржi. 

10)Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01133 Україна, м.Київ вул. Щорса, 32б, примiщення 61. 

Опис 

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) – професiйне об’єднання на фондовому 

ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних 

депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила 

статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть, 

та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, що провадять дiяльнiсть 

з торгiвлi цiнними паперами. ПАРД регулярно проводить науково-освiтнi та науково-практичнi 

заходи з рiзних аспектiв професiйної дiяльностi учасникiв фондового ринку. Представники 

Асоцiацiї входять до консультативно-дорадчих органiв при органах державної влади. ПАРД 



регулярно бере участь у роботi Консультацiйно-експертної Ради та Стратегiчної групи при 

НКЦПФР. Фахiвцi Асоцiацiї є постiйними учасниками Комiтетiв та робочих груп при НКЦПФР, 

Державного комiтету фiнансового монiторингу, Державного комiтету з питань регуляторної 

полiтики i пiдприємництва, Антимонопольного комiтету України. Банк є членом Асоцiацiя з 

30.01.2013р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. 

  

Банк не отрмував фiнансовий результат за звiтний рiк, оскiльки не проводить спiльну дiяльнiсть з 

iншими оргацiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Банку не 

надходило. 

  

Основою складання звiтностi є мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, якi виданi Радою з 

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (РМСБО) та дiйснi станом на 31.12.2013 року. 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi складаються з:  

а) Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;  

б) Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;  

в) Тлумачень КТМФЗ;  

г) Тлумачень ПКТ. 

З метою складання цiєї звiтностi банком достроково застосовано МСФЗ 9 «Фiнансовi 

iнструменти» та змiни i уточнення до iнших стандартiв, пов’язанi iз достроковим застосуванням 

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». 

Фiнансова звiтнiсть Банку складена у нацiональнiй валютi України – Гривнi. 

Принципи облiку окремих активiв та зобов’язань банку наведенi нижче. 

1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi: 

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi: 

Первiсно активи та зобов’язання Банку оцiнюються банком за справедливою вартiстю, яка як 

правило, вiдповiдає цiнi (собiвартостi) укладеної угоди. В подальшому активи та зобов’язання 

облiковуються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Принципи облiку окремих активiв та зобов’язань 

банку наведенi нижче 

2. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. 

Банк визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише 

тодi, коли стає стороною контрактних положень щодо цього iнструмента.  

Банк використовує облiк фiнансових активiв та зобов’язань за датою розрахунку тобто за датою, 

коли актив (зобов’язання) надається Банку або Банком. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Банк оцiнює їх за 

їхньою справедливою вартiстю плюс або мiнус, у випадку фiнансового активу або фiнансового 

зобов’язання, що оцiнюється не за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки 

у прибутку або збитку, витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску 

фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 

Коли Банк вперше визнає фiнансовий актив, вiн класифiкує його вiдповiдно вимог МСФЗ 9 

«Фiнансовi iнструменти». Банк класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому 

або за амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: 

а) моделi бiзнесу для управлiння фiнансовими активами;  

та 

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Фiнансовий актив оцiнюють за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi такi 

умови: 

• актив утримують в моделi бiзнесу, мета якої – утримування активiв задля збирання контрактних 

грошових потокiв; 



• контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, 

якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму.  

В iнших випадках фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Банк класифiкує всi фiнансовi зобов’язання як такi, що у подальшому оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, користуючись методом ефективного вiдсотка, за винятком таких:  

а) фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 

прибутку або збитку.  

б) фiнансовi зобов’язання, що виникають, коли передача фiнансового активу не вiдповiдає 

критерiям для припинення визнання або коли застосовується пiдхiд подальшої участi; 

в) контракти фiнансової гарантiї; 

г) зобов’язання надати позику за вiдсотковою ставкою, нижчою нiж ринкова.  

Прибуток або збиток за фiнансовим активом або фiнансовим зобов’язанням, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю, визнається у прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли: 

а) вiн є частиною вiдносин хеджування; 

б) вiн є iнвестицiєю в iнструмент капiталу i Банк вирiшив скористатися можливiстю подавати 

прибутки i збитки за таким iнструментом в iншому сукупному доходi; 

в) не є фiнансовим зобов’язанням, призначеним як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю 

з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, i вiд Банку вимагається подавати 

впливи змiн кредитного ризику зобов’язання у складi iншого сукупного доходу. 

Метод ефективного вiдсотка Банком може не застосовуватися за короткостроковими фiнансовими 

iнструментами строком до 3-х мiсяцiв в зв’язку з тим, що вплив ефективної ставки на визначення 

балансової вартостi iнструменту є несуттєвим (крiм операцiй з короткостроковими iнструментами 

за не ринковими ставками). 

 

3. Знецiнення фiнансових активiв 

Наприкiнцi кожного мiсяця банк оцiнює фiнансовi активи на зменшення корисностi у 

вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України i суму зменшення корисностi вiдображає на 

рахунках резерву. Однак вимоги Нацiонального банку України повнiстю не спiвпадають з 

вимогами МСФЗ. В зв’язку з цим, банком проведено трансформацiю балансових даних по 

сформованим резервам пiд фiнансовi активи банку.  

У вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» Банком оцiнено чи є 

об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв, що 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, зменшується. Такими свiдченнями є: 

• порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочення платежiв, вiдсоткiв або 

основної суми; 

• наявнiсть iнформацiї, що позичальник оголосить банкрутство або iншу фiнансову реорганiзацiю; 

• реструктуризацiя заборгованостi в зв’язку з наявнiстю фiнансових труднощiв позичальника; 

• спостереженi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених 

майбутнiх грошових потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, 

хоча зменшення ще не можна iдентифiкувати з окремими фiнансовими активами в групi. 

Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi фiнансових 

активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, то суму збитку Банк оцiнює як рiзницю 

мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх 

грошових потокiв дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу. 

Балансова вартiсть активу зменшується шляхом формування резерву. Сума сформованого резерву 

вiдображається у прибутках та збитках Банку.  

В разi наявностi збиткової подiї, iдентифiкованої з конкретним фiнансовим активом, резерв 

розраховується на iндивiдуальнiй основi.  

Збитковi подiї вiд групи активiв, за якими зменшення ще не можна iдентифiкувати з окремими 

фiнансовими активами в групi, оцiнюються на груповiй основi. В зв’язку з малими статистичними 

даними, що свiдчать про зменшення корисностi групи фiнансових активiв, банком використанi 

експертнi судження фахiвцiв Банку. 

Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення 



може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення 

корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується, коригуючи 

рахунок резерву. 

4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

Банк припиняє визнання фiнансового активу тодi i лише тодi, коли: 

• строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, 

або 

• вiн передає фiнансовий актив, i ця передача вiдповiдає критерiям для припинення визнання. 

Банк передає фiнансовий актив тодi i лише тодi, коли вiн: 

• передає контрактнi права на одержання грошових потокiв фiнансового активу;  

або 

• зберiгає контрактнi права на отримання грошових потокiв фiнансового активу, але бере на себе 

контрактне зобов’язання сплатити грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за угодою, 

яка вiдповiдає наступним умовам: 

• Банк зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу 

(“первiсний актив”), але бере на себе контрактне зобов’язання сплатити цi грошовi потоки одному 

або кiльком суб’єктам господарювання (“кiнцевим одержувачам”), то Банк розглядає операцiю як 

передачу фiнансового активу тодi i лише тодi, коли виконуються всi з наведених далi умов: 

-Банк не має зобов’язання сплатити суми кiнцевим одержувачам, доки вiн не отримає еквiвалентнi 

суми вiд первiсного активу; 

-умови контракту про передачу забороняють Банку продавати або надавати у заставу первiсний 

актив, окрiм надання кiнцевим одержувачам як забезпечення зобов’язання сплатити грошовi 

потоки; 

-Банк має зобов’язання передати будь-якi грошовi потоки, якi вiн отримує вiд iменi кiнцевих 

одержувачiв, без суттєвої затримки.  

-Якщо Банк передає фiнансовий актив, вiн оцiнює, якою мiрою вiн зберiгає ризики та винагороди 

вiд володiння фiнансовим активом (критерiям для припинення визнання). У цьому випадку: 

• якщо Банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то 

Банк має припинити визнання фiнансового активу i визнати окремо як активи або зобов’язання 

будь-якi права та зобов’язання, створенi або збереженi при передачi; 

• якщо Банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то 

Банк продовжує визнавати фiнансовий актив; 

• якщо Банк нi передає, нi зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння 

фiнансовим активом, то Банк визначає, чи зберiгає вiн контроль за фiнансовим активом. У цьому 

випадку: 

- якщо Банк не зберiг контроль, вiн припиняє визнання фiнансового активу i визнає окремо як 

активи чи зобов’язання будь-якi права чи обов’язки, створенi або збереженi при передачi; 

- якщо Банк зберiг контроль, вiн продовжує визнавати фiнансовий актив тiєю мiрою, якою вiн бере 

подальшу участь у фiнансовому активi.  

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю, рiзниця мiж балансовою вартiстю 

(оцiненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який 

новий отриманий актив мiнус будь-яке нове взяте зобов’язання), визнають у прибутку або збитку. 

Банк припиняє визнання фiнансового зобов’язання (або частину фiнансового зобов’язання) тодi i 

лише тодi, коли його погашають, тобто коли зобов’язання, визначене у контрактi, виконано, 

анульовано або строк його дiї закiнчується. 

Рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання (або частини фiнансового 

зобов’язання), погашеного або переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи 

будь-якi переданi негрошовi активи та прийнятi зобов’язання) визнають у прибутку чи збитку. 

5. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти Банку складаються з готiвки в касi та коштiв на кореспондентських рахунках в 

Нацiональному банку України та iнших банках. Кошти розмiщенi в iнших банках, якi мають 

встановленi обмеження по їх використанню, вiдображаються в Звiтi про фiнансовий стан як Iншi 

фiнансовi активи.  



6. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

У портфелi цiнних паперiв на продаж банком облiковуються акцiї та iншi вкладення з 

нефiксованим прибутком, якi банк готовий продати у зв'язку iз потребами, пов'язаними з 

лiквiднiстю, а також наявнiстю альтернативних iнвестицiй та борговi цiннi папери з фiксованою 

датою погашення, якi банк не має намiру тримати до дати їх погашення. Цiннi папери у портфелi 

банку на продаж вiдображаються в балансi банка за датою розрахунку. 

Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням боргових цiнних паперiв у портфель на продаж, 

вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) пiд час первiсного визнання цих цiнних 

паперiв.  

На дату балансу борговi цiннi папери в портфелi на продаж вiдображаються за справедливою 

вартiстю з вiдображенням переоцiнки у доходах та витратах банку.  

Доход за борговими цiнними паперами визнається пiд час кожної переоцiнки, але не рiдше одного 

разу на мiсяць. Амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв. 

Процентнi доходи, у тому числi процентнi доходи у виглядi амортизацiї дисконту (премiї), 

визначаються з використанням ефективної ставки вiдсотка та вiдображаються в Звiтi про прибутки 

i збитки та iнший сукупний дохiд, як процентнi доходи.  

Вкладення в акцiї та iншi iнструменти капiталу вiдображаються в балансi банку за справедливою 

вартiстю з вiдображенням переоцiнки у iншому сукупному доходi. 

Дивiденди за акцiями, якi облiковуються в портфелi банку на продаж, вiдображаються як дохiд у 

виглядi дивiдендiв.  

У разi реалiзацiї цiнних паперiв з портфеля на продаж прибуток чи збиток (рiзниця мiж вартiстю 

реалiзацiї та балансовою вартiстю) вiдображається в Звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд, як результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж. 

7. Основнi засоби 

Об’єкти основних засобiв первiсно визнаються в якостi активiв за собiвартiстю (вартiстю 

придбання), яка включає усi витрати, пов’язанi з придбанням, доставкою, монтажем та введенням 

їх до експлуатацiї. 

Пiсля первiсного визнання всi основнi засоби оцiнюються за моделлю собiвартостi. Ця модель 

оцiнки передбачає облiк за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та витрат на зменшення корисностi.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується протягом строку корисного використання до 

моменту, коли балансова вартiсть активу досягне його лiквiдацiйної вартостi. Тест на 

вiдповiднiсть строку корисного використання основних засобiв строку їх очiкуваного 

використання проводиться Банком кожного року, як правило, на дату проведення рiчної 

iнвентаризацiї, на 01 листопада.  

Протягом 2013 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався. 

Станом на кiнець року в Банку встановленi наступнi строки корисного використання основних 

засобiв: 

Узагальнена група Строк корисного використання 

Будинки i споруди зi стiнами iз кам'яних матерiалiв, чи залiзобетону, iнших довговiчних 

матерiалiв 30 рокiв 

Будинки i споруди з iнших матерiалiв, капiтальнi вкладення в орендованi будинки та споруди 20 

рокiв 

Передавальнi пристрої 15 рокiв 

Автотранспорт, крiм iнкасаторського 7 рокiв 

Автотранспортi iнкасаторськiй 6 рокiв 

Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, iншi 

iнформацiйнi системи та пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, комутатори, 

маршрутизатори, модулi, модеми, монiтори (крiм монiторiв вiдеоспостереження), МФУ, принтери, 

сканери, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних 

мереж 5 рокiв 

Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi машини, телефони, факси, конторське 



(офiсне) устаткування та обладнання, устаткування касових вузлiв, банкiвськi автомати 

самообслуговування (банкомати), iншi машини та обладнання 8 рокiв 

Iнструменти, прилади та iнвентар 5 рокiв 

Системи пожежної, охоронної сигналiзацiї, системи вiдеоспостереження та прилади, якi входять 

до них у т.ч. монiтори вiдеоспостереження 8 рокiв 

Меблi 8 рокiв 

Сейфи (рiзнi) та ящики картотечнi (металевi) 12 рокiв 

Iншi основнi засоби 12 рокiв 

Амортизацiя iнших малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100% у 

першому мiсяцi використання об'єкта.  

Витрати на амортизацiйнi вiдрахування включаються до статтi «Адмiнiстративнi та iншi 

операцiйнi витрати» Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування основних засобiв вiдображаються у Звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та 

включаються до статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати», крiм випадкiв, коли такi 

витрати пiдлягають капiталiзацiї. 

Доходи та витрати вiд вибуття визначаються шляхом порiвняння суми виручки та балансової 

вартостi i включаються до складу доходiв або витрат. 

Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов’язань Банком не надавались.  

8. Нематерiальнi активи 

При визнаннi нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю (фактично понесеним витратам на 

їх придбання). 

В подальшому нематерiальнi активи оцiнюються по собiвартостi за вирахуванням будь-якої 

послiдуючої накопиченої амортизацiї та будь-яких збиткiв вiд знецiнення. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються щомiсяця, iз 

застосуванням прямолiнiйного методу, який передбачає рiвномiрне списання первiсної вартостi до 

лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об’єкта, при цьому лiквiдацiйна 

вартiсть дорiвнює "нулю". Такi активи аналiзуються на предмет знецiнення у разi наявностi ознак 

можливого знецiнення нематерiального активу. Строк корисного використання для об’єктiв групи 

«Нематерiальнi активи» складає вiд 4 до 20 рокiв.  

Якщо немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого нематерiальний актив буде (за 

очiкуванням) генерувати надходження чистих грошових потокiв Банк визначає, що цей актив має 

невизначений строк корисної експлуатацiї. Амортизацiя за таким нематерiальним активом не 

нараховується. Щорiчно, як правило на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, строк корисної 

експлуатацiї нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї 

переглядається, щоби визначати, чи продовжують i надалi iснувати подiї та обставини, що 

пiдтверджують оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу.  

Строки та порядок амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного 

використання аналiзується щорiчно, як правило при проведеннi рiчної iнвентаризацiї. Протягом 

2012 року метод i норми амортизацiї нематерiальних активiв не змiнювались. 

Витрати на амортизацiйнi вiдрахування включаються до статтi «Адмiнiстративнi та iншi 

операцiйнi витрати» Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Коригування строкiв корисного використання нематерiальних активiв у звiтному роцi не 

вiдбувались. У складi нематерiальних активiв Банк має актив з невизначеним строком 

користування у виглядi паушального платежу за укладеним лiцензiйним договором на 

використання торговельної марки VISA. 

Визнання нематерiального активу припиняється при його вибуттi або коли вiд його використання 

та послiдуючого вибуття Банк не очiкує нiякi економiчнi вигоди. Прибутки та збитки, що 

виникають при цьому, розраховуються як рiзницi мiж чистими надходженнями вiд вибуття та 

балансовою вартiстю активу. 

9. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд час застосування принципiв 

облiкової полiтики. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та 



припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та 

зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо 

потенцiйних активiв та зобов’язань. Судження постiйно удосконалюються та базуються на 

попередньому досвiдi фахiвцiв Банку та iнших факторах, включаючи майбутнi подiї, очiкування 

яких вважається обґрунтованим за iснуючих обставин. 

Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової 

вартостi активiв та зобов’язань протягом наступних перiодiв, включають:  

Безперервна дiяльнiсть  

Керiвництво розглянуло наявну iнформацiю про дiяльнiсть Банку та визначило, що iнформацiя, 

яка б могла свiдчити про можливе припинення дiяльностi банку, вiдсутня. Таким чином, звiтнiсть 

Банку була складена на основi принципу безперервностi. 

Первiсне визнання фiнансових активiв та зобов’язань 

У вiдповiдностi до МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” первiсно фiнансовi активи та зобов’язання 

визначаються за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того, 

щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими процентними 

ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення 

щодо подiбних операцiй з незалежними та обiзнаними сторонами в звичайних умовах дiяльностi, 

встановленi Банком процентнi ставки за фiнансовими iнструментами з подiбними умовами та 

аналiз ефективної процентної ставки. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв та розрахунок резерву за зобов’язаннями 

В зв’язку з не репрезентативною вибiркою для проведення статистичного аналiзу заборгованостi 

за кредитними операцiями, керiвництво оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки вiрогiдностi 

погашення позик на основi експертних суджень фахiвцiв банку. Фактори, що беруться до уваги 

при оцiнцi позик, включають iсторiю погашення та своєчаснiсть погашення заборгованостi, тип 

контрагента (банк, юридична особа, фiзична особа або фiзична особа пiдприємець), вид кредиту 

(на поточнi потреби, на споживчi потреби, iпотечнi), наявнiсть реструктуризацiї, пов’язаної з 

погiршенням фiнансового стану позичальника та забезпечення за кредитом. По цих показниках 

розраховуються коефiцiєнти втрат по портфелям груп однорiдних кредитiв, якi використовуються 

при розрахунку резерву знецiнення кредитiв на груповiй основi та резерву за зобов’язаннями 

кредитного характеру. 

Резерв розраховується, як рiзниця балансової вартостi та теперiшньої вартостi майбутнiх 

грошових потокiв, з врахуванням реалiзацiї застави, амортизованих за ефективною ставкою, 

розрахованою при первiсному визнаннi активу. 

При розрахунку грошових потокiв вiд реалiзацiї застави враховуються строки, визначенi 

фахiвцями Банку, якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних строкiв та сум надходження коштiв. 

Збитки вiд не повернення кредитної заборгованостi можуть вiдрiзнятися вiд сум розрахованих 

резервiв, а тому Банк може понести iншi, фактично бiльшi, або меншi збитки. 

Справедлива вартiсть забезпечення 

Справедлива вартiсть будiвель та споруд (нерухомостi), що є забезпеченням кредитних операцiй, 

мають визначатися банком за ринковою вартiстю. Оскiльки станом на звiтну дату активний ринок 

нерухомостi вiдсутнiй, а iснуючi стандарти та правила оцiнки майна не мiстять алгоритму 

визначення ринкової вартостi, то фактично, при визначеннi вартостi заставного майна 

застосовується оцiночна вартiсть, на основi порiвняльного методу або методу капiталiзацiї 

доходiв, яка в бiльшiй мiрi спирається на професiйну думку фахiвцiв з оцiнки, нiж на ринковi 

фактори. Змiни цих припущень можуть вплинути на справедливу вартiсть забезпечення за 

кредитами. 

Визначення строкiв корисного використання основних засобiв 

Строки корисного використання основних засобiв визначаються на пiдставi минулого досвiду 

використання подiбних за своєю функцiональнiстю груп основних засобiв. В зв’язку з цим 

фактичний строк використання конкретного основного засобу може вiдрiзнятися вiд 

встановленого строку корисного використаннi вiдповiдної групи i, як результат, наявнiсть в облiку 

повнiстю амортизованих основних засобiв або припинення визнання основних засобiв до спливу 



строку їх корисного використання. 

  

У своїй дiяльностi Банк керується чинним законодавством України, зокрема Законами України 

"Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

"Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", "Про 

порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", "Про фонд гарантування вкладiв фiзичних 

осiб", Цивiльним Кодексом, Податковим Кодексом, Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про 

систему валютного регулювання та валютного контролю", законодавчими актами стосовно 

оподаткування та iншими законодавчими актами України, нормативними документами 

Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, власним 

Статутом, рiшеннями Правлiння Банку, облiковою полiтикою та внутрiшнiми Положеннями, 

iнструкцiями i технологiчними картами Банку. 

Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг на територiї України юридичним 

та фiзичним особам. У межах Статуту банкiвської та генеральної валютної лiцензiї дiяльнiсть 

Банку включає надання кредитiв i гарантiй, залучення вкладiв (депозитiв) вiд фiзичних та 

юридичних осiб, здiйснення операцiй з iноземними валютами, проведення розрахунково-касових 

операцiй, придбання цiнних паперiв, надання кредитiв банкiвським установам, iншi фiнансовi 

послуги. 

 

Банк дiє на пiдставi БАНКIВСЬКОЇ ЛIЦЕНЗIЇ Нацiонального банку України № 166 вiд 14.11.2011 

р. та ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛIЦЕНЗIЇ на здiйснення валютних операцiй №166-3 вiд 18.01.2013 р.  

Банк має ЛIЦЕНЗIЇ Державної/Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на право 

здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку, а саме: 

1.дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме: 

а) брокерська дiяльнiсть Серiя АД № 034429 вiд 13.06.2012 р.; 

б) дилерська дiяльнiсть Серiя АВ № 493445 вiд 04.11.2009 р.; 

2.депозитарну дiяльнiсть, а саме: 

а) депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи Серiя АЕ № 286562 вiд 08.10.2013 р.; 

3.депозитарна дiяльнiсть, а саме: 

а) депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiниих паперiв Серiя АЕ № 185344 вiд 18.12.2012 р. 

(З 01.01.2013 р. по 07.10.2013 р. Банк здiйснював професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперi на пiдставi Лiцензiї термiн дiї якої – необмежений, 

Лiцензiя анульована у зв’язку з набранням чинностi ЗУ «Про депозитарну систему України». 

Банком отримано нову Лiцензiю.) 

Вiдповiдно до отриманих лiцензiй банк надає наступнi банкiвськi послуги: 

• залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних 

i фiзичних осiб;  

• вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у 

банкiвських металах  

• розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та 

банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.  

Також Банк надає iншi фiнансовi послуги, передбаченi Законом України «Про фiнансовi послуги 

та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг».  

Крiм надання банкiвських та фiнансових послуг Банк має право здiйснювати також дiяльнiсть 

щодо: 

• iнвестицiй;  

• випуску власних цiнних паперiв;  

• зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;  

• iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;  

• надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових 

послуг; 

• випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.  



Вiдповiдно до отриманих Лiцензiй державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Банк 

має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме: 

• дилерську дiяльнiсть; 

• брокерську дiяльнiсть; 

• депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. 

Згiдно додатку до ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛIЦЕНЗIЇ на здiйснення валютних операцiй Банк має право 

здiйснювати такi валютнi операцiї: 

• неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

• операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

• операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах 

обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з 

юридичними особами-резидентами; 

• ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв 

у грошовiй одиницi України; 

• ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; 

• ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; 

• вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та 

здiйснення операцiй за ними; 

• вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення 

операцiй за ними; 

• залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; 

• залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; 

• торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України; 

• торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 

• залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України; 

• залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках; 

• торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; 

• торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках. 

Протягом 2013 року Банк на виконання предмету своєї дiяльностi здiйснював наступнi операцiї:  

1) надання розрахунково-касових послуг клiєнтам в нацiональнiй та iноземних валютах;  

2) ведення кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України та здiйснення операцiй 

за ними; 

3) ведення кореспондентських рахункiв у банках-нерезидентах в iноземних валютах та здiйснення 

операцiй за ними; 

4) залучення коштiв вiд юридичних та фiзичних осiб;  

5) надання кредитiв суб’єктам господарювання та фiзичним особам;  

6) надання гарантiй юридичним особам; 

7) надання кредитiв банкiвським установам;  

8) здiйснення операцiй з iноземною валютою, а саме:  

? купiвля, продаж, обмiн готiвкової iноземної валюти;  

? торгiвля iноземною валютою на МВРУ;  

? неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

9) здiйснення брокерської, дилерської та депозитарної дiяльностi з цiнними паперами на 

фондовому ринку; 

10) надання послуг з надання в тимчасове користування iндивiдуальних сейфiв для зберiгання 

цiнностей; 

11) реалiзацiя пам’ятних та ювiлейних монет України; 

12) прийом платежiв за комунальнi послуги та iнших платежiв вiд населення; 

13) переказ та виплата коштiв через системи грошових переказiв «Western Union» та «АВЕРС»; 

14) здiйснення iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 

15) випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.  

Основна стратегiчна мета розвитку Банку – бути унiверсальним банком, виконувати та надавати 



широкий спектр банкiвських операцiй i послуг для одержання прибутку, забезпечувати повне i 

якiсне задоволення потреб клiєнтiв в оптимальнi строки, враховуючи iнтереси акцiонерiв. 

Банк прагне залучати на обслуговування нових клiєнтiв та збiльшувати обсяги операцiй в 

поточному i в наступних роках. Головним прiоритетом в своїй полiтицi Банк вважає надiйнiсть i 

стабiльнiсть, розумiючи пiд цим пiдтримку поточної лiквiдностi банку на рiвнi, необхiдному для 

безумовного виконання своїх зобов'язань перед клiєнтами, вкладниками та кредиторами, 

мiнiмiзацiю ризикiв при проведеннi активних операцiй, стабiльну прибуткову роботу.  

Протягом звiтного року банком вiдкрито три повнофункцiональних вiддiлення у мiстах Київ, 

Одеса та Сiмферополь. 

Наступного року Банк планує продовжувати розширення своєї дiяльностi на фiнансовому ринку, 

збiльшити обсяг залучення коштiв з метою поширення кредитування суб’єктiв пiдприємницької 

дiяльностi, розширити мережу власних вiддiлень. За затвердженою програмою банком планується 

розширення мережi вiддiлень у м. Днiпропетровськ (3 вiддiлення) та вiдкриття вiддiлень у мiстах 

Донецьк, Харкiв та Львiв. 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Реєстрацiйний 

номер у Фондi гарантування вкладiв фiзичних осiб 119, дата реєстрацiї 02.09.1999р., свiдоцтво 

учасника Фонду № 110 вiд 06.11.2012р.  

Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. 

Власниками iстотної участi в Банку є фiзичнi особи-резиденти. 

 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" працює на українському банкiвському ринку, починаючи з 1993 року. 

Банк було створено з метою акумулювання грошових коштiв пiдприємств та населення 

Днiпропетровського регiону та використання фiнансових i кредитних ресурсiв для ефективного 

економiчного та соцiального розвитку суб'єктiв господарської дiяльностi рiзних галузей 

економiки. 

Банк надає широкий спектр послуг по всiх основних сегментах фiнансового ринку. 

Банк виконує операцiї по залученню у вклади грошових коштiв суб'єктiв господарювання i 

фiзичних осiб та розмiщення зазначених коштiв вiд свого iменi на власних умовах i на власний 

ризик, вiдкриття i ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, в тому числi 

переказ грошових коштiв цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування 

коштiв на них як в нацiональнiй так i в iноземних валютах. Банк на договiрних умовах здiйснює 

касове, розрахункове, кредитне та депозитне обслуговування клiєнтiв, а також надає їм 

консультацiї з фiнансових питань. 

Клiєнти Банку представляють практично усi областi економiки: металургiйну, будiвельну, 

сiльськогосподарську, переробну промисловiсть, надають посередницькi, страховi та юридичнi 

послуги тощо. 

Банк є суб'єктом економiчної дiяльностi та у своїй роботi має справу з рiзними видами ризикiв, що 

потребують точного визначення та управлiння. В своїй дiяльностi Банк постiйно здiйснює 

управлiння ризиками - це систематичний процес, завдяки якому Банк виявляє (iдентифiкує) власнi 

ризики, оцiнює їх величину, здiйснює їх монiторинг, контролює свої ризиковi позицiї та бере до 

уваги вiдносини мiж рiзними категорiями ризику. 

Дiяльнiсть з управлiння ризиками Банку здiйснюється через органiзацiйну структуру Банку. 

Органiзацiйна структура перiодично уточнюється та вдосконалюється, враховуючи змiни ситуацiї 

та середовища. 

Процес ризик-менеджменту в Банку охоплює всi його структурнi щаблi та рiвнi - вiд вищого 

керiвництва Банку (Наглядової Ради та Правлiння) до рiвня, на якому безпосередньо приймається 

ризик. При цьому розподiл функцiй наступний: 

- Наглядова Рада - згiдно Положення про Наглядову Раду Банка затверджує внутрiшнi документи 

Банку по управлiнню банкiвськими ризиками в межах своїх функцiй та вiдповiдальностi перед 

власниками Банку, регулярно розглядає результати дiяльностi Банка в тому числi i управлiння 

ризиками; 

- Правлiння Банку - формує тактику роботи з ризик-менеджменту, упроваджує полiтику 

управлiння ризиками, приймає участь в засiданнях профiльних комiтетiв (Кредитного, з 



управлiння активами та пасивами, iнвестицiйного тощо); 

- служба ризик-менеджменту (департамент ризик-менеджменту) - проводить роботу в межах своїх 

функцiй щодо виявлення, кiлькiсної оцiнки, контролю, монiторингу ризику та методологiчної 

пiдтримки; 

- бек-офiси - в межах своїх функцiй контролюють дотримання встановлених вимог (таких як 

контроль за дотриманням клiєнтом своїх зобов'язань); 

- фронт-офiси - в межах своїх функцiй приймають на Банк ризики в рамках доведених 

повноважень (попередня оцiнка нового клiєнта для початку спiвробiтництва); 

- служба внутрiшнього аудиту (Вiддiл внутрiшнього аудиту) - не бере безпосередньої участi в 

процесi ризик-менеджменту, її роль зводиться до оцiнки адекватностi систем управлiння ризиками 

потребам Банку (аудит процесiв та процедур Банку з ризик-менеджменту аналогiчно аудиту будь-

якої iншої функцiї Банку). 

Система управлiння ризиками Банку охоплює всi напрямки дiяльностi Банку, що впливають на 

його профiль ризикiв. Це передбачає прийняття рiшень i проведення заходiв, спрямованих на 

запобiгання, мiнiмiзацiю, перенесення, страхування, встановлення лiмiтiв чи прийняття ризику. 

Ризик-менеджмент, як система управлiння, складається з: 

- пiдсистеми пiдтримки i прийняття управлiнських рiшень (у тому числi монiторинг i контроль за 

ризиками); 

- пiдсистеми виявлення (iдентифiкацiї) i оцiнки (вимiру) ризикiв; 

- пiдсистеми супроводу (нагляду i контролю) вищезгаданих пiдсистем. 

Процес управлiння ризиками притаманними банкiвськiй дiяльностi у Банку являє багаторiвневу 

систему реального часу, за допомогою якої Банк виявляє (iдентифiкує) ризики, проводить оцiнку 

їх величини, здiйснює монiторинг i контролює свої ризиковi позицiї, а також враховує 

взаємозв`язки мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв. Участь у роботi системи приймають 

Спостережна рада, Правлiння, вiддiл управлiння ризиками, комiтети, а також профiльнi пiдроздiли 

Банку. 

Основними внутрiшньобанкiвськими документами, що визначать органiзацiю управлiння 

ризиками є "Положення про полiтику управлiння ризиками" та вiдповiднi положення про 

управлiння кожним окремим видом ризикiв, методики визначення прийнятних рiвнiв ризикiв та 

розрахунку фактичних значень ризикiв. 

Внутрiшньобанкiвськi нормативнi документи розробленi у вiдповiдностi з вимогами положень 

Базельського комiтету банкiвського нагляду, Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", 

"Про Нацiональний банк України", а також Методичних рекомендацiй щодо органiзацiї та 

функцiонування систем ризик-менеджменту в банках України, схвалених постановою Правлiння 

НБУ № 361 вiд 02.08.2004р. 

Полiтика управлiння ризиками - це сукупнiсть визначених, в межах дiючого законодавства, 

принципiв, методiв i процедур, що використовуються Банком для створення загальнобанкiвської, 

консолiдованої системи управлiння ризиками. 

Система управлiння, iдентифiкацiї, вимiрювання, монiторингу та контролю за ризиками 

побудована Банком з метою повного та коректного охоплення всiх операцiй, своєчасного 

виявлення та реєстрацiї визначених показникiв ризикiв, якiсного й всебiчного накопичення, 

узагальнення i зберiгання даних що використовуються Банком пiд час розрахункiв фактичних 

рiвнiв ризикiв. Вона надає можливiсть отримати, в будь-який момент, адекватну фiнансову 

iнформацiю про стан Банку, його стiйкiсть до негативних проявiв ринку й конкурентного 

середовища, та прийняття оперативних рiшень щодо усунення негативних вiдхилень вiд бажаного 

стану. Банк встановлює єдинi методологiчнi пiдходи до побудови та органiзацiї системи, єдине 

тлумачення та розумiння принципiв вiдображення ризикiв, що притаманнi рiзноманiтним 

операцiям, для всiх структурних пiдроздiлiв Банку, в тому числi i вiддiлень. 

Комплекс дiй з ризик-менеджменту базується на декiлькох принципах. 

1. Головний принцип, який покладає Банк в основу побудованої системи управлiння ризиками, - 

досягнення оптимального спiввiдношення мiж доходнiстю, прибутковiстю операцiй та надiйнiстю 

банкiвської установи, максимальною захищенiстю залучених коштiв акцiонерiв та клiєнтiв банку. 

Очiкувана дохiднiсть має компенсувати прийнятий ризик. Бiльшiсть ризикiв, на якi наражається 



Банк, за своєю суттю властивi банкiвськiй дiяльностi i є iстотною часткою посередницької функцiї 

перерозподiлу грошових ресурсiв, яку виконують банки. Для таких ризикiв Банк прагне 

оптимiзувати спiввiдношення мiж ризиком i доходами, максимiзуючи дохiднiсть для заданого 

рiвня ризику або мiнiмiзуючи ризик, який необхiдно прийняти для забезпечення бажаного рiвня 

дохiдностi. Таким чином, Банк виявляє два пiдходи до управлiння ризиками, що пiддаються 

кiлькiснiй оцiнцi. 

2. Комплекснiсть та безперервнiсть. Процес управлiння ризиками охоплює всi види дiяльностi 

Банку, якi впливають на параметри його ризикiв. Це безперервний процес аналiзу ситуацiї та 

оточення, в яких виникають ризики, i прийняття управлiнських рiшень щодо впливу на самi 

ризики та / або на рiвень уразливостi Банку до таких ризикiв. Статистичнi ряди числових величин, 

на базi яких розраховуються кiлькiснi показники ризикiв, є безперервними. 

3. Прозорiсть i делегування повноважень. Повне висвiтлення складових операцiй Банку, якi 

впливають на якiснi параметри ризикiв. Процес виявлення, оцiнки та монiторингу ризикiв 

вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, де ризик виникає. Контроль i незалежнi перевiрки на 

найвищих рiвнях управлiння, включаючи Спостережну раду Банку. 

4. Чiткiй розподiл функцiй i недопущення конфлiкту iнтересiв. Поширення в Банку єдиного 

розумiння корпоративної культури щодо управлiння ризиками. Встановлення єдиних принципiв 

iдентифiкацiї i оцiнки ризикiв. Вiдображення у систематизованiй документальнiй формi 

органiзацiйної структури i механiзмiв контролю, вiдповiдний доступ до цих документiв учасникiв 

процесу управлiння ризиками в Банку. Узгодження органiзацiйної структури та систем контролю 

бiзнес-процесiв Банку таким чином, щоб не зашкодити контрольованiй i стабiльнiй дiяльностi 

самого Банку. 

5. Обачнiсть. Прийняття методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не 

завищуватимуться, а зобов`язання та/або витрати не занижуватимуться. 

6. Превалювання сутностi над формою. Оцiнка рiвня ризику та розрахунки показникiв 

вiдбуваються вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною 

формою та походженням. 

7. Послiдовнiсть. Процес управлiння ризиками має чiтко окресленi межi. Пiдроздiл або посадова 

особа Банку вiдповiдно до розроблених положень та посадових iнструкцiй виконують всi 

зазначенi процедури вiд першого до останнього роздiлу затвердженої методики, положення або 

iнструкцiї. 

Кiнцевим та узагальненим показником якостi системи управлiння ризиками i, водночас, зваженої i 

надiйної дiяльностi Банку є наявнiсть та достатнiсть власних коштiв (насамперед регулятивного i 

статутного капiталу), для покриття сумарних iснуючих та прогнозованих величин ризикiв, 

очiкуваних й неочiкуваних збиткiв. Впроваджуючи загальнобанкiвськi механiзми управлiння 

ризиками, Банк ставить за мету досягнення паритету мiж сукупним розмiром реального, 

економiчно обгрунтованого регулятивного капiталу, фiнансових результатiв (надходжень) й 

сумою коштiв необхiдних для компенсацiї ризикiв. Позитивна рiзниця цих показникiв повинна 

становити не менше встановленого Нацiональним банком України мiнiмального розмiру капiталу 

банку. Найбiльш надiйну iнформацiю про стан згаданого показника надає комплексне стрес-

тестування, результати якого щомiсячно розглядає Правлiння Банку та приймає рiшення щодо 

доцiльностi коригуючих дiй. Якщо результати стрес-тестування мають негативний характер, та 

iснує пряма загроза дестабiлiзацiї роботи Банку або його окремого пiдроздiлу, Правлiння Банку 

приймає обгрунтоване рiшення до застосування адмiнiстративного впливу й запроваджує чiткiй 

графiк дiй, спрямованих на зменшення рiвня ризикiв чи обсягiв операцiй, якi призвели до появи 

непрогнозованих вiдхилень вiд бажаних показникiв. 

У Банку забезпечено чiткий розподiл функцiй, обов`язкiв та повноважень з ризик-менеджменту, а 

також чiтку схему вiдповiдальностi згiдно з таким розподiлом. Розподiл функцiй i повноважень 

охоплює всi органiзацiйнi рiвнi i пiдроздiли Банку. 

Велике значення надається розподiлу функцiй з ризик-менеджменту мiж Спостережною радою та 

Правлiнням Банку. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Банку визначає Спостережна рада, а 

загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння. Розподiл обов`язкiв i 

пiдпорядкованiсть пiдроздiлiв задокументованi та доведенi до вiдома вiдповiдальних виконавцiв. 



Кредитний комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами на своїх чергових (позачергових) 

засiданнях затверджують лiмiти надання коштiв однiй особi (iнсайдеру), групi пов`язаних осiб 

(iнсайдерiв), розмiщення коштiв у одну галузь економiки, один регiон, а також максимально 

можливi розриви мiж валютами та строками залучення i розмiщення коштiв, максимально можливi 

ставки залучення строкових ресурсiв та мiнiмально можливi ставки розмiщення залучених коштiв. 

Встановленi лiмiти є обов`язковими для виконання всiма пiдроздiлами Банку. 

Мiнiмiзацiя рiвнiв операцiйно-технологiчного та юридичного ризикiв досягається банком за 

рахунок розроблених та затверджених типових форм договорiв та iнших листiв i документiв, за 

якими здiйснюється правовi вiдносини з клiєнтами та контролюючими органами, а також 

внутрiшнiх нормативних документiв (положень, порядкiв тощо) щодо конкретних бiзнес-процесiв 

та окремих банкiвських операцiй. 

Контроль за рiвнем стратегiчного ризику та ризику репутацiї веде Правлiння Банку, яке 

впроваджує заходи, що впливають на визначенi у трирiчнiй стратегiї Банку ключовi показники. За 

необхiдностi воно звертається до Спостережної ради Банку з метою внесення коригувань у обрану 

стратегiю розвитку. 

Вiддiл управлiння ризиками щомiсячно розраховує значення факторiв, що найбiльш залежать вiд 

коливань ринку, а саме: котирувань цiнних паперiв, рiвнiв процентних ставок за залученими та 

розмiщеними коштами, курсами iноземних валют. Аналiтичний звiт про досягнутi результати та 

показники ринкового ризику, розглядає, вносить поправки та затверджує на своїх засiданнях 

Комiтет з управлiння активами та пасивами Банку. 

Ключовим показником, який в значнiй мiрi визначає величину валютного ризику, є вiдкрита 

(довга/коротка) валютна позицiя Банку. Постiйний i оперативний розрахунок, контроль, 

управлiння та прогнозування величини валютної позицiї Банку здiйснює казначейство. 

Керiвники пiдроздiлiв та комiтетiв, при необхiдностi, зобов`язанi вживати, в межах своїх 

повноважень, заходи адмiнiстративного впливу для забезпечення виконання затверджених 

процедур та дiй персоналу з метою усунення або мiнiмiзацiї банкiвських ризикiв. 

Пiдроздiли та профiльнi комiтети Банку ведуть постiйний монiторинг ризикiв, вiднесених до їх 

компетенцiї у вiдповiдностi до наведеного розподiлу, доводять до Правлiння Банку результати 

монiторингу i в межах своїх повноважень вживають необхiднi заходи щодо усунення або 

мiнiмiзацiї ризикiв. Обов`язки щодо управлiння ризиками мiстяться у посадових iнструкцiях 

службовцiв. 

Вiддiл управлiння ризиками створено з метою забезпечення оптимального для Банку 

спiввiдношення прибутку i ризику, iдентифiкацiї ризику в банкiвських процесах i продуктах 

розробки i координацiї процесiв управлiння ризиками в Банку. 

Основнi задачi вiддiлу в частинi ризик-менеджменту: 

- розробка Полiтики управлiння ризиками та Положення про загальнi засади управлiння 

банкiвськими ризиками, їх подальша актуалiзацiя згiдно змiн у зовнiшньому i внутрiшньому 

середовищi Банку; 

- координацiя процесу управлiння банкiвськими ризиками; 

- планування i контроль за досягнутими показниками ризикiв; 

- регламентацiя взаємодiї структурних пiдроздiлiв Банку в процесi управлiння ризиками; 

- оцiнка ризикiв нових фiнансових iнструментiв; 

- розробка iнших методик i процедур, якi регулюють процес управлiння ризиками. 

Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Банку створенi постiйно 

дiючi комiтети, зокрема: 

1. Кредитний комiтет, метою створення якого є реалiзацiя кредитної полiтики Банку в частинi 

обслуговування клiєнтiв Банку, ефективне розмiщення вiльних коштiв, їх повного та своєчасного 

повернення, забезпечення комплексу заходiв щодо мiнiмiзацiї кредитного ризику, а також щодо 

досягнення оптимального спiввiдношення вартiсних умов та рiвня ризикiв, що приймаються, як по 

сукупностi операцiй, що пов'язанi з прийняттям ризику, так i за окремими операцiями. 

2. Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП), метою створення якого є 

вироблення оптимальної полiтики керування активами i пасивами Банку, забезпечення високої 

конкурентоздатностi i надiйностi Банку на фiнансовому ринку України, а також полiпшення 



фiнансових результатiв дiяльностi Банку за рахунок оптимiзацiї обсягiв активiв i пасивiв при 

рацiональному рiвнi ризику. 

3. Тарифний комiтет, метою створення якого є координацiя дiяльностi структурних пiдроздiлiв 

Банку з питань тарифної полiтики, встановлення тарифiв, аналiзу спiввiдношення собiвартостi 

послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, аналiз ефективностi продажу 

банкiвських продуктiв, прийняття рiшень щодо формування операцiйних доходiв Банку, 

прийняття рiшень в галузi розробки нових банкiвських продуктiв та схем обслуговування клiєнтiв. 

Зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку станом на кiнець звiтного року становив 

120 000 тис.грн.  

Платоспроможнiсть Банку вiдображає здатнiсть Банку своєчасно i в повному обсязi розрахуватися 

за своїми зобовязаннями та визначається нормативом адекватностi регулятивного капiталу Банку, 

мiнiмальне значення якого становить 10 %. 

Припинення здiйснення окремих видiв банкiвських операцiй в звiтному роцi не вiдбувалось. 

За станом на 01 сiчня 2013 року банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення 

банкiвської дiяльностi мали 176 банкiв України (публiчнi акцiонернi товариства), один iз яких має 

лiцензiю санацiйного банку. 

Капiтал банкiв становив 169,8 млрд. грн., або 15,1% пасивiв банкiв. 

Сплачений зареєстрований статутний капiтал банкiв становив 175,4 млрд. грн. 

Зобов’язання банкiв на 01 сiчня 2013 року становили 957,4 млрд. грн. 

Основними складовими зобов’язань були: 

кошти фiзичних осiб – 364,7 млрд. грн., або 38,1%; 

кошти суб’єктiв господарювання – 202,6 млрд. грн., або 21,2%; 

мiжбанкiвськi кредити та депозити – 119,3 млрд. грн., або 12,5%. 

Структура коштiв фiзичних осiб у банках така: 

строковi кошти – 289,5 млрд. грн., або 79,4%; 

кошти на вимогу – 75,2 млрд. грн., або 20,6%. 

Активи банкiв України на 01 сiчня 2013 року становили 1 127,3 млрд. грн., загальнi активи – 1 

267,8 млрд. грн. 

Структура загальних активiв банкiв така: 

готiвковi кошти, банкiвськi метали та кошти в Нацiональному банку України – 5,1%; 

кореспондентськi рахунки, що вiдкритi в iнших банках, – 7,9%; 

кредити наданi – 63,7%; 

вкладення в цiннi папери – 8,2%; 

дебiторська заборгованiсть – 5,1%; 

основнi засоби та нематерiальнi активи – 4,3%; 

нарахованi доходи до отримання – 4,2%; 

iншi активи – 1,5%. 

З нашого погляду рiвень конкуренцiї у Днiпропетровськiй областi достатньо високий. У той же 

час, слiд зважити окремо на перелiк банкiв i фiлiй, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у регiонi. 

Безумовним лiдером регiону, як за обсягами операцiй, так i за кiлькiстю фiлiй i вiддiлень є ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК". Свої представництва мають майже всi великi українськi банки, це ПАТ 

"Райффайзен Банк Аваль", ПАТ АКБ "Промислово-iнвестицiйний банк", ПАТ "Державний 

ощадний банк України", ПАТ "УкрСиббанк", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "ОТП Банк", ПАТ 

"Брокбiзнесбанк", ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк". Вони також мають розгалужену 

iнфраструктуру i виконують повний спектр банкiвських операцiй. 

На ринку банкiвських послуг регiону присутнi регiональнi банки, якi мають головний офiс у м. 

Днiпропетровську, у тому числi: ПАТ КБ " ПРИВАТБАНК ", ПАТ "Банк Кредит-Днiпро", ПАТ 

"АКТАБАНК", ПАТ «IнтерКредитБанк», ПАТ "МЕЛIОР БАНК". 

А також ПАТ АКБ "Новий", ПАТ КБ "Земельний капiтал", ПАТ "КласикБанк". Цi банки створенi 

для обслуговування окремих промислових або холдингових структур, але вони суттєво впливають 

на рiвень i якiсть банкiвських послуг у мiстi та областi. 

Безумовно, лiдерами регiону за обсягами операцiй, кiлькiстю точок продаж банкiвських продуктiв 

i динамiкою зростання активiв залишаються ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ПАТ "Банк Кредит-



Днiпро". Регiональнi банки зацiкавленi у розвитку того регiону, де територiально розташований 

Головний офiс банку. Це стосується як мунiципальних програм, так i програм будiвництва житла, 

торгiвельних комплексiв, розгалуження транспортних i комунiкацiйних систем. 

Конкурентами ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вбачає банки четвертої групи за розподiлом НБУ, а саме 

ПАТ "АКЦЕНТ - БАНК", ПАТ "Банк Восток", ПАТ "АКБ НОВИЙ", ПАТ "КЛАСИКБАНК", ПАТ 

"КБ "АКСIОМА", ПАТ "АКБ КОНКОРД", ПАТ "КБ Земельний Капiтал". Характерними ознаками 

групи є вiдносно невелика кiлькiсть точок продаж, незначна кiлькiсть впроваджених банкiвських 

продуктiв, обслуговування окремих груп споживачiв, низька автоматизацiя банкiвських 

технологiй, вiдсутнiсть грамотного планування своєї дiяльностi. 

Нiша Банку в умовах жорсткої конкуренцiї полягає у швидкостi прийняття рiшень, 

iндивiдуальному пiдходi до партнерiв i клiєнтiв, високотехнологiчнi автоматизованi 

телекомунiкацiйнi системи розрахункiв, концентрацiя на безперервному процесi управлiння 

ризиками притаманними банкiвськiй дiяльностi, додержання вимог нормативно-правових актiв. 

Стрiмка i глибока девальвацiя нацiональної грошової одиницi, крiм негативних наслiдкiв з одного 

боку, принесла i декiлька позитивних факторiв, якi дозволяють вiтчизняним промисловим i 

виробничим пiдприємствам знайти новi ринки збуту продукцiї за рахунок низької собiвартостi. 

  

Протягом 2009 - 2013 рокiв Банк здiйснив придбання наступних активiв: 

- транспортнi засоби: 3411 тис.грн.; 

- офiснi меблi: 1007 тис.грн.; 

- машини та офiсне обладнання (комп'ютери, касова технiка,телефони, принтери, тощо): 5454 

тис.грн.; 

- капiтальнi вкладення в орендованi основнi засоби: 2281 тис.грн.; 

- iншi основнi засоби: 188 тис.грн.; 

- iнвестицiйна нерухомiсть (земля): 4454 тис.грн. 

Основнi активи, що були вiдчуженi протягом 2009 - 2013 рокiв - це: 

- машини та офiсне обладнання (комп'ютери, касова технiка,телефони, принтери, тощо): 236 

тис.грн.; 

- офiснi меблi: 64 тис.грн.; 

- нематерiальнi активи зi 100% зносом, що не вiдповiдають критерiям визнання активами: 238 тис. 

грн.; 

- бiблiотечнi фонди - 1 тис.грн.; 

- iншi активи: 5 тис.грн. 

У планах розвитку Банку передбачається розширення мережi вiддiлень за рахунок власних коштiв 

та вiдповiднi витрати на капiтальнi iнвестицiї у данi вiддiлення. 

  

Протягом звiтного року правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, 

членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладалися. 

Протягом звiтного року правочини мiж банком або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, 

вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової 

ради або членами виконавчого органу, з iншого боку не укладалися. 

  

До складу основних засобiв Банку вiдносяться необоротнi активи, строк корисного використання 

яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2500,00 грн. i бiльше. 

На 31.12.2013р. на балансi Банку враховувалися наступнi основнi засоби: 

- iнвестицiйна нерухомiсть - вiдповiдно до звiту незалежного оцiнювача загальна ринкова вартiсть 

об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi (земельних дiлянок) склала 4 437 тис.грн; 

- власна нерухомiсть (прибудова до адмiнiстративного будинку); 

- охоронна, пожежна, комп'ютерна мережi; 

- мережа вiдеоспостереження; 



- мiнi - АТС; 

- комп'ютерна та офiсна технiка; 

- спецiалiзоване касове обладнання; 

- автомобiлi; 

- меблi, сейфи, iнструменти та iнше обладнання, що використовується у банкiвськiй дiяльностi. 

Бiльша частина офiсних примiщень використовується Банком на правах оперативного лiзингу. 

Банк дотримується правил експлуатацiї основних засобiв, проводить їх своєчасне технiчне 

обслуговування. 

На 31.12.2013р. усi основнi засоби Банку знаходилися за мiсцем розташування головного офiсу 

Банку: 49054, м.Днiпропетровськ, пр. Кiрова, буд.46. та його вiддiлень, розташованих у 

м.Днiпропетровську, м.Києвi, м.Одесi, м.Симферополi 

Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов'язань Банком не надавались.  

За станом на кiнець дня 31 грудня 2013року: 

- Банк не мав основних засобiв, стосовно яких є перебаченi законодавством обмеження щодо 

володiння, користування та розпорядження; 

- Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, оформлених у заставу; 

- Банк не мав основних засобiв, якi вилученi з експлуатацiї на продаж; 

- Банк у 2013 роцi не мав основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо). 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 01 сiчня 

2014 року складає 1632 тис.грн. 

Банк не мав створених нематерiальних активiв та нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження 

права власностi. 

Протягом звiтного перiоду не вiдбувалоcь збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв та 

нематерiальних активiв, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд 

зменшення корисностi, визнаних або створених безпосередньо у власному капiталi. 

У наступних перiодах з метою розширення клiєнтської бази та збiльшення обсягiв дiяльностi Банк 

планує розвивати мережу вiддiлень у межах України. У зв'язку з цим прогнозується здiйснення 

капiтальних вкладень для придбання основних засобiв у вiддiлення, розширення та удосконалення 

основних засобiв головного офiсу. 

  

На дiяльнiсть ПАТ "АБ "РАДАБАНК" iстотно впливають: податкове, валютне, митне та iнше 

законодавство в Українi є не стабiльним та часто змiнюється, та iнодi суперечить одне одному i 

може тлумачитися по рiзному. В зв'язку з чим є iмовiрний ризик, що тлумачення законодавства 

керiвництвом банку та вiдповiдними контролюючими органами може вiдрiзнятися. У результатi 

можуть бути нарахованi додатковi суми податкових зобов'язань, штрафiв та iнших фiнансових 

санкцiй. У звичайних умовах податковi органи можуть перевiряти податковi питання на протязi 

трьох фiнансових рокiв пiсля їх закiнчення. 

Завдяки обережнiй i зваженiй полiтицi щодо активних операцiй в минулих перiодах та звiтному 

роцi Банк має низьку схильнiсть до зовнiшнiх ризикiв, на якi наражалися банки, що вели в 

минулих перiодах агресивну кредитну полiтику. В умовах складної макроекономiчної ситуацiї 

полiтика Банку спрямована на забезпечення безперервностi дiяльностi, збiльшення капiталiзацiї, 

пiдтримку лiквiдностi, зменшення валютних, кредитних та iнших ризикiв, що притаманнi 

банкiвськiй дiяльностi. 

  

Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення 

законодавства у звiтному роцi не було. 

  

Базовою складовою дiяльностi Банку є активно-пасивнi операцiї. 

Рiшення про проведення активно-пасивних операцiй приймають органи управлiння (посадовi 



особи) Банку в межах наданих їм повноважень. 

Структурнi пiдроздiли та посадовi особи Банку здiйснюють оперативне управлiння пасивами та 

активами в межах затверджених лiмiтiв або повноважень. 

Головна мета управлiння активами i пасивами Банку - забезпечити довгострокове ефективне 

функцiонування Банку шляхом пiдтримки оптимального спiввiдношення структури i об'ємiв 

банкiвських операцiй та ризикiв, з якими Банк стикається в процесi проведення своєї дiяльностi. 

Фiнансова iнтерпретацiя цiєї мети: забезпечення максимiзацiї i постiйностi отримання Банком 

доходу при прийнятному рiвнi ризикiв, на якi вiн при цьому наражається. При цьому об'єктом 

управлiння виступають структура i об'єми банкiвських операцiй, з урахуванням їх прибутковостi i 

ризикiв. 

Головним органом управлiння активами i пасивами є Правлiння Банку. Правлiння Банку делегує 

функцiї вироблення i реалiзацiї полiтики управлiння активами i пасивами Комiтету з управлiння 

активами i пасивами (далi - КУАП), який є колегiальним органом управлiння Банку. КУАП 

пiдзвiтний Правлiнню Банку i дiє в рамках переданих йому повноважень на пiдставi Положення 

про Комiтет з питань управлiння активами i пасивами. 

Методом управлiння активами i пасивами Банку є ухвалення КУАП рiшень про структуру, об'єми 

i строки активних i пасивних операцiй Банку та про їх цiноутворення. Цi рiшення ухвалюються на 

пiдставi звiтностi за оцiнкою ризикiв, об'ємам та прибутковостi операцiй i макроекономiчних 

прогнозiв. 

Рiшення КУАП Банку є обов'язковими до виконання вiдповiдними пiдроздiлами Банку. 

Управлiння активами i пасивами сприяє збiльшенню прибутку Банку, робить максимальний 

внесок у збiльшення i збереження маржi банку або спреду мiж доходами та витратами, а також 

досягненню цiлей встановлених Бiзнес-планом розвитку Банку. 

В управлiннi банкiвським портфелем активiв та зобов'язань прiоритет вiддається видачi 

прибуткових кредитiв, якi вiдповiдають певним стандартам якостi, а залучення коштiв, необхiдних 

для обслуговування цих кредитiв, - друге за важливiстю завдання. Якщо обсяг депозитiв 

недостатнiй, необхiднi кошти повиннi залучатися з найбiльш дешевих джерел. 

Складовими ресурсiв Банку є його власнi кошти, а також залученi кошти iнших банкiв, юридичних 

та фiзичних осiб. 

До власних коштiв належать статутний капiтал i фонди, створенi для змiцнення i постiйного 

розвитку матерiально-технiчної бази на шляху розроблення та впровадження нових банкiвських 

продуктiв iз застосуванням найновiтнiших технологiй з урахуванням потреб рiзноманiтних груп 

клiєнтiв Банку. 

Для здiйснення активних операцiй Банк використовує як власнi, так i залученi кошти. Банк 

проводить операцiї iз залучення коштiв шляхом проведення таких пасивних операцiй: 

- залучення депозитiв фiзичних осiб; 

- залучення депозитiв юридичних осiб; 

- залучення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв. 

При визначеннi депозитної полiтики Банк виходить, насамперед, з оцiнки своїх фiнансових 

можливостей, їх прогнозу на перспективу, аналiзу iнфляцiйних очiкувань, стану й тенденцiй 

розвитку грошового ринку, необхiдностi забезпечення визначеного рiвня прибутковостi 

депозитних операцiй. 

З метою одержання прибутку Банк здiйснює такi активнi операцiї: 

- кредитування юридичних та фiзичних осiб; 

- розмiщення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв; 

- купiвлю цiнних паперiв (зокрема цiнних паперiв емiтованих Нацiональним банком України (далi 

- НБУ); 

- надання гарантiй та порук. 

Перспективними напрямками вважаються також: 

- фiнансовий лiзинг; 

- факторинг. 

Фiнансова стратегiя Банку спрямована на збереження власних коштiв та коштiв його клiєнтiв. 

Банк створює конкурентоспроможнi умови залучення коштiв, забезпечуючи при цьому 



оптимальний перелiк послуг, що надаються, а також iндивiдуальний пiдхiд до розгляду 

пропозицiй кожного клiєнта з урахуванням специфiки його дiяльностi та вiдносин iз Банком з 

метою визначення взаємоприйнятних умов для плiдної спiвпрацi. 

Для збереження стабiльностi на фiнансово-кредитному ринку в умовах змiн ринкової кон'юнктури, 

Банк застосовує принцип диверсифiкацiї активiв, тобто полiтика управлiння активами будується 

таким чином, що можливi втрати вiд зниження прибутковостi вкладень у певну галузь 

компенсуються пiдвищенням прибутковостi по iнших iнструментах фiнансового ринку. 

Банк формує структуру активiв та пасивiв дотримуючись вимог лiквiдностi, яка полягає у 

спроможностi його як фiнансової установи забезпечити своєчасне виконання всiх грошових 

зобов'язань й обумовлюється збалансованiстю мiж строками й сумами повернення активiв та 

строками й сумами виконання зобов'язань Банку. 

Банк визначає обсяг необхiдних лiквiдних коштiв, враховуючи такi фактори: 

- здатнiсть Банку виконувати свої зобов'язання за залученими коштами у найближчому й 

вiддаленому майбутньому; 

- здатнiсть Банку виконувати свої майбутнi зобов'язання, пов'язанi з наданням кредитiв. 

У поточнiй дiяльностi Банк обов'язково забезпечує наявнiсть мiнiмально допустимого рiвня 

лiквiдних коштiв. Основними iнструментами для управлiння рiвнем лiквiдностi Банком 

вважаються: 

- залучення коштiв на мiжбанкiвському ринку (як правило, на короткий строк); 

- проведення операцiй типу "СВОП"; 

- укладання угод щодо продажу цiнних паперiв iз наступним зворотнiм викупом (РЕПО); 

- отримання кредитiв рефiнансування вiд НБУ; 

- розмiщення короткострокових боргових зобов'язань; 

- здiйснення швидкого продажу на вторинному ринку вiдповiдних активiв. 

Банк пiдтримує показники лiквiдностi в межах економiчних нормативiв, встановлених НБУ. 

Активнi операцiї Банк проводить з урахуванням строкiв формування пасиву балансу, чим 

забезпечує рiвновагу у балансi мiж сумою й строками вивiльнення коштiв за активом i сумою та 

строком платежу за зобов'язаннями. 

Як превентивнi заходи, Банк здiйснює постiйний монiторинг тенденцiй розвитку грошово-

валютного та фондового ринкiв, загального стану економiки, змiн правового режиму дiяльностi 

комерцiйних банкiв. 

Полiтика щодо управлiння капiталом Банку направлена на досягнення наступних цiлей: 

дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України; забезпечення 

здатностi Банку функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство та пiдтримка капiтальної бази 

на рiвнi, необхiдному для забезпечення коефiцiєнта достатностi капiталу. 

Сума капiталу, управлiння яким здiйснює Банк, за станом на 31 грудня 2013 року складає 141 119 

тисяч гривень (у 2012 роцi - 137 282 тисяч гривень ). Контроль за дотриманням нормативу 

достатностi капiталу, встановленого Нацiональним банком України, здiйснюється за допомогою 

щоденних та щомiсячних звiтiв, що мiстять вiдповiднi розрахунки, якi перевiряє i пiдписує Голова 

Правлiння i головний бухгалтер Банку. Оцiнка iнших цiлей управлiння капiталом здiйснюється на 

щорiчнiй основi. 

В 2013 р. Банк придiляв велику увагу ризику лiквiдностi, як одному з основних банкiвських 

ризикiв. Ризик лiквiдностi - визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та 

капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов’язання у належнi строки, 

не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть 

управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати 

позабалансовi зобов’язання. 

Управлiння ризиком лiквiдностi в Банку описано в Положеннi про управлiння ризиком 

лiквiдностi. В процесi управлiння ризиком лiквiдностi Банку задiянi, як пiдроздiли Банку, так i 

Загальнi Збори акцiонерiв Банку i Наглядова Рада Банку. Наглядова Рада Банку встановлює 

толерантнiсть Банку до ризику за поданням Правлiння Банку. Загальнi Збори акцiонерiв Банку 

встановлюють обмеження (лiмiти) для Наглядової Ради Банку та Правлiння Банку щодо 

максимальної суми майна або послуги, яка є предметом угоди, яку укладають данi органи. 



Правлiння Банку здiйснює стратегiчне управлiння активами та пасивами Банку та делегує свої 

права в частинi прийняття рiшень щодо визначення нормативних значень для вiдповiдних лiмiтiв, 

а також меж та джерел лiквiдностi Банку КУАП.  

На кiнець дня 31 грудня 2013 року нормативи лiквiдностi становили: 

- Норматив миттєвої лiквiдностi – 161,50% (у попередньому роцi – 433,81%); нормативне значення 

- не менше 20%; 

- Норматив поточної лiквiдностi – 176,52% (у попередньому роцi – 215,29%); нормативне значення 

- не менше 40%; 

- Норматив короткострокової лiквiдностi – 164,50% (у попередньому роцi – 189,98%); нормативне 

значення - не менше 60%. 

Протягом 2013р. Банк жодного разу не порушував нормативи кредитного ризику, встановленi 

НБУ. На кiнець дня 31 грудня 2013 року данi нормативи становили: 

Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента –18,57% (у 

попередньому роцi – 19,08%); нормативне значення - не бiльше 25%; 

Норматив великих кредитних ризикiв – 65,47% (у попередньому роцi – 36,42%) ; нормативне 

значення - не бiльше 800%; 

Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру 

– 0,04% (у попередньому роцi – 0,01%) ; нормативне значення - не бiльше 5%; 

Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих 

iнсайдерам – 0,09% (у попередньому роцi – 0,01%) ; нормативне значення - не бiльше 30%; 

Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою – 4,77% (у попередньому роцi 

– 5,41%) ; нормативне значення - не бiльше 15%; 

Норматив загальної суми iнвестування – 4,77% (у попередньому роцi – 5,41%); нормативне 

значення - не бiльше 60%. 

Протягом 2012 i 2013 фiнансових рокiв Банк дотримувався усiх вимог щодо рiвня капiталу, 

встановлених Нацiональним банком України. 

  

Укладених, але не виконаних договорiв за цiнними паперами станом на 31.12.2013 р. Банк не має. 

Всi договори, що укладенi Банком протягом 2013 року виконуються в термiни, якi передбаченi 

умовами дiючих договорiв, вiдповiдно до чинного законодавства України. 

  

Мiсiя Банку полягає у сприяннi становленню та розвитку малого i середнього бiзнесу шляхом 

надання широкого спектру банкiвських послуг, високої якостi обслуговування клiєнтiв та 

ефективного розвитку з урахуванням iнтересiв акцiонерiв, клiєнтiв i спiвробiтникiв. 

Стратегiчна мета Банку стати одним з провiдних високотехнологiчних українських банкiв 

унiверсального типу, що позицiонує себе в якостi надiйного фiнансового партнера i асоцiюється зi 

стабiльнiстю, упевненiстю та високим професiоналiзмом. 

Основними критерiями реалiзацiї стратегiчного бачення майбутнього Банку є: 

* Впiзнавання - побудова сильного бренду, що дозволить змiцнити позицiї Банку як в 

Днiпропетровську, так i в iнших регiонах України; 

* Унiверсальнiсть - надання широкого комплексу банкiвських послуг корпоративним клiєнтам, з 

цiльовою концентрацiєю на сегментi середнього та малого бiзнесу, а також фiзичним особам. У 

2012 роцi Банк має намiр значно збiльшити клiєнтську базу, в основному за рахунок залучення 

клiєнтiв iз сегментiв середнього й малого бiзнесу. Мiжбанкiвський бiзнес дозволить ефективно 

управляти надлишковою лiквiднiстю в перiоди надходжень грошових коштiв до статутного фонду 

Банку; 

* Регiональне охоплення - створення вддiлень у рiзних регiонах України дозволить захопити 

бiльшу частину ринку банкiвських послуг i значно збiльшити ресурсну базу Банку; 

* Оптимiзацiя iнфраструктури - вдосконалення бiзнес-процесiв, iнвестування в iнформацiйнi 

технологiї для забезпечення ефективної присутностi на регiональних ринках. 

У процесi практичної реалiзацiї стратегiчного бачення, Банк насамперед планує подальше 



поступове збiльшення власної капiтальної бази. 

На дiяльнiсть Банку у 2013 роцi будуть впливати, насамперед, грошово-кредитна i фiскальна 

полiтика в Українi, стан економiки, змiни в банкiвському законодавствi та рiзних галузях 

економiки, рiвень довiри з боку рiзних груп iнвесторiв та наявнiсть платоспроможного попиту на 

банкiвськi кредити, а також стан свiтових ринкiв. 

Протягом 2013 року необхiдною умовою успiшного функцiонування Банку буде здатнiсть 

пiдтримувати власну платоспроможнiсть на прийнятному рiвнi, не покладаючись на фiнансову 

пiдтримку з боку акцiонерiв. 

Враховуючи обмежений потенцiал збiльшення капiталу i клiєнтських пасивiв (що пов'язано з 

об'єктивними економiчними факторами), конкуренцiя на банкiвському ринку (як на ресурсному, 

так i кредитному), ймовiрно, буде посилюватися. При збереженнi поточних тенденцiй, 

банкiвський сектор може трохи збiльшити обсяг кредитування реального сектора i вийти на 

позитивний фiнансовий результат. Разом з тим, найiстотнiший вплив на розвиток банкiвської 

системи в цiлому i зокрема Банку, як його частини, в 2013 роцi будуть мати подiї на свiтових 

фiнансових ринках, а також грошово-кредитна i валютна полiтики Уряду та Нацiонального банку 

України. 

  

Банк не проводив дослiджень та розробок у звiтному перiодi. 

  

Станом на 31 грудня 2013 року Банк виступав стороною у наступних судових справах: 

1. Судова iнстанцiя: Господарський суд Запорiзької областi. 

Позивач - ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Вiдповiдач – ТОВ «Будiвельна компанiя «СТИЛЬ». 

Дата вiдкриття провадження у справi: 25.12.2013 р. 

Короткий опис предмету спору: стягнення заборгованостi за договором пiдряду. 

Цiна позову: 11 760,98 грн. 

Поточний стан справи: судовий розгляд триває. 

2. Судова iнстанцiя: Господарський суд Запорiзької областi. 

Позивач - ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Вiдповiдач-ТОВ "Холодоптторг". 

Дата вiдкриття провадження у справi: 23.12.2013 р. 

Короткий опис предмету спору: стягнення заборгованостi за договором пiдряду. 

Цiна позову: 106 658,86 грн. 

Поточний стан справи: судовий розгляд триває, призначено до розгляду на 17.02.2014 р. 

3.Судова iнстанцiя: Господарський суд Днiпропетровської областi. 

Позивач - ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

Вiдповiдач – ТОВ «ШУРАВI». 

Дата вiдкриття провадження у справi – 24.12.2013 р. 

Короткий опис предмету спору: стягнення заборгованостi за кредитним договором.  

Поточний стан справи: 14.01.2014 р. винесено рiшення про стягнення на користь банку 101 500,00 

грн. 

4.Судова iнстанцiя: Господарський суд Днiпропетровської областi. 

Позивач - ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

Вiдповiдач – ТОВ «Укртехкомплект» 

Дата вiдкриття провадження у справi - 20.06.2013 р. 

Короткий опис предмету спору: банкрутство 

Поточний стан справи: 19.12.2013 р. боржника визнано банкрутом, введено лiквiдацiйну 

процедуру до 19.03.2014 р. 

5. Судова iнстанцiя: Господарський суд м.Києва 

Позивач – ТОВ «Аптека 7» 

Вiдповiдач – ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанiя» 



3-я особа – ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

Дата вiдкриття провадження у справi - 13.12.2013 р. 

Короткий опис предмету спору: стягнення вiдшкодування за страховим випадком у розмiрi 337 

239,49 грн.  

Поточний стан справи: судовий розгляд триває, призначено до розгляду на 27.02.2014 р. 

Станом на 31 грудня 2013 року Банк та його посадовi особи не є учасниками судових справ у 

якостi Вiдповiдача, що пов'язанi з можливiстю стягнення будь-яких коштiв з Банку, та можуть 

мати фiнансовий вплив на дiяльнiсть Банку або призвести до будь-якого вибуття. 

  

Той факт, що в структурi власного капiталу Банку висока частка акцiонерного капiталу, сприяє 

змiцненню конкурентної позицiї Банку та захищає вiд несприятливих зовнiшнiх впливiв. 

Банк має вiльнi фiнансовi ресурси i виконує всi нормативнi вимоги Нацiонального Банку України. 

Надлишкова лiквiднiсть, невелика проблемна заборгованiсть у кредитному портфелi, доволi 

висока захищенiсть вiд зовнiшнiх впливiв, квалiфiкований топ-менеджмент, висока якiсть 

обслуговування, вiдносно низький рiвень адмiнiстративних i операцiйних витрат - все це додатковi 

фактори привабливостi Банку для iнвестицiй. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
4607 7078 0 0 4607 7078 

будівлі та 

споруди 
662 752 0.000 0.000 662 752 

машини та 

обладнання 
1577 3612 0.000 0.000 1577 3612 

транспортні 

засоби 
2304 2573 0.000 0.000 2304 2304 

інші 64 141 0.000 0.000 64 141 

2. Невиробничого 

призначення: 
19 98 0.000 0.000 19 98 

будівлі та 

споруди 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
19 98 0.000 0.000 19 98 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 4607 7078 0.000 0.000 4607 7078 

Опис Об'єкти основних засобiв первiсно визнаються в якостi активiв за собiвартiстю (вартiстю 

придбання), яка включає усi витрати, пов'язанi з придбанням, доставкою, монтажем та введенням 

їх до експлуатацiї. Пiсля первiсного визнання основнi засоби оцiнюються за моделлю собiвартостi.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця iз застосуванням прямолiнiйного методу.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується до моменту, коли балансова вартiсть активу досягне 

його лiквiдацiйної вартостi.  

Протягом 2013 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався. Лiквiдацiйна 

вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї аналiзуються 

наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються у разi необхiдностi. Перегляд строкiв корисного 

використання та норм амортизацiї також здiйснюється при виявленнi змiн щодо очiкуваних 

економiчних вигод вiд їх використання та належить до повноважень постiйно дiючої 

iнвентаризацiйної комiсiї. 

В Банку встановленi наступнi строки корисного використання основних засобiв:  

- Будинки i споруди зi стiнами iз кам'яних матерiалiв, чи залiзобетону, iнших довговiчних 

матерiалiв -30 рокiв;  

- Будинки i споруди з iнших матерiалiв, капiтальнi вкладення в орендованi будинки та споруди - 

20 рокiв;  

- Передавальнi пристрої - 15 рокiв;  

- Автотранспорт, крiм iнкасаторського - 7 рокiв;  

- Автотранспорт iнкасаторськiй - 6 рокiв; 

- Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, 

iншi iнформацiйнi системи та пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, 

комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, монiтори (крiм монiторiв вiдеоспостереження), 

МФУ, принтери, сканери, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до 

телекомунiкацiйних мереж - 5 рокiв; - Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi 

машини, телефони, факси, конторське (офiсне) устаткування та обладнання, устаткування касових 

вузлiв, банкiвськi автомати самообслуговування (банкомати), iншi машини та обладнання - 8 

рокiв;  



- Iнструменти, прилади та iнвентар - 5 рокiв;  

- Системи пожежної, охоронної сигналiзацiї, системи вiдеоспостереження та прилади, якi входять 

до них у т.ч. монiтори вiдеоспостереження - 8 рокiв; 

- Меблi - 8 рокiв;  

- Сейфи (рiзнi) та ящики картотечнi (металевi) - 12 рокiв;  

- Iншi основнi засоби - 12 рокiв.  

За станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року: 

- Банк не мав основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо 

володiння, користування та розпорядження; 

- Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, оформлених у заставу;  

- Банк не мав основних засобiв, якi вилученi з експлуатацiї на продаж; 

- Банк у 2013 роцi не мав основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо);  

- Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31 грудня 

2013 року складає 1632 тис.грн.;  

- Банк не мав створених нематерiальних активiв та нематерiальних активiв, щодо яких є 

обмеження права власностi;  

- Протягом звiтного перiоду не вiдбувалоcь збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв 

та нематерiальних активiв, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд 

зменшення корисностi, визнаних або створених безпосередньо у власному капiталi. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 32.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 135586.000 X X 

Усього зобов'язань X 135637.000 X X 

Опис: д/н 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

18.04.2013 19.04.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

26.04.2013 29.04.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

16.05.2013 17.05.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

06.09.2013 09.09.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

07.11.2013 08.11.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

10.12.2013 11.12.2013 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторска фiрма 

"ПКФ Аудит-Фiнанс" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. О. Гончара 41, 3 поверх, мiсто 

Київ, Україна, 01054 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3886 26.10.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

10 П 000010 05.02.2013 30.03.2016 р. 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 

«ПКФ Аудит-фiнанси» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. О. Гончара 41, 3 поверх, мiсто 

Київ, Україна, 01054 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3886 26.10.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

10 П 000010 05.02.2013 30.03.2016 р. 



Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ) 

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 

Акцiонерам та Правлiнню  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси» провело аудит рiчної 

фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (код 

ЄДРПОУ 21322127, адреса державної реєстрацiї головного офiсу - м. Днiпропетровськ, проспект Кiрова, буд. 46, 

мiсцезнаходження головного офiсу - м. Днiпропетровськ, вул. Московська, 5, дата державної реєстрацiї 03.12.1993 р., 

далi – «Банк»), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2013 року, звiт про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд, звiт про рух грошових коштiв та звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки не 

додаються до цього примiрника звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за такий 

внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв аудиту. Ми провели 

аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту, а 

також з урахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських перевiрок 

банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв 

у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також i оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на 

кiнець дня 31.12.2013 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Пояснювальний параграф 

Як зазначено у примiтцi 35 «Подiї пiсля звiтної дати» поточний стан фiнансово сектору України, який є основним 

мiсцем ведення бiзнесу Банку, має ознаки негативного впливу поточної фiнансово-полiтичної ситуацiї, яка може 

характеризуватися як кризова. Наразi не можливо оцiнити цей вплив на дiяльнiсть Банку. Наша думка не мiстить 

застереження стосовно даного питання. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

Виходячи з Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики) (затвердженi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 

вересня 2011 р. N 1360), надаємо звiт щодо питань, якi викладенi нижче: 

I. вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема Статтi 155 «Статутний капiтал 

акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України; 

II. на момент затвердження управлiнським персоналом Банку фiнансової звiтностi, Банк ще не пiдготував iншу 

iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Вiдповiдно, ми не мали змоги ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо суттєвих невiдповiдностей мiж 

такою iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю; 

III. на нашу думку, Банком не порушувалися вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства", якi стосуються 

значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi); 

IV. стан корпоративного управлiння Банку, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, на нашу думку, вiдповiдає 

вимогам, якi викладенi у Законi України "Про акцiонернi товариства"; 

V. ми виконали належнi процедури з iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства, як передбачено МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi". На нашу думку, такi ризики контролюються Банком та не мають суттєвого впливу на фiнансову 



звiтнiсть. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси»  

Мiсцезнаходження : вул. О. Гончара 41, 3 поверх, мiсто Київ, Україна, 01054 

Телефон (факс): +38 (044) 501 25 31 

Договiр на проведення аудиту № 46 вiд 05.06.2013 р. 

Дата початку проведення аудиту 27.01.2014 р. 

Дата закiнчення проведення аудиту 17.03.2014 р. 

АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв вiд 26.10.2006 р. № 3886, видане за рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3, чинне до 

30.06.2016 р.  

АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» внесено до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв на пiдставi Свiдоцтва серiї П № 000010 вiд 05.02.2013 року, чинне до 

30.06.2016 р. 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв 28.09.2006 р. № 1 074 

102 0000 019892. Iдентифiкацiйний код юридичної особи 34619277. 

Директор з аудиту банкiв аудиторської фiрми  

«ПКФ Аудит-фiнанси» 

(сертифiкат на право здiйснення аудиту банкiв № 0072) С.В. Бiлобловський 

Генеральний директор аудиторської фiрми  

«ПКФ Аудит-фiнанси» I.О. Каштанова 

17 березня 2014 року 

м.Київ, Україна 

Звiт про фiнансовий стан  

на 31 грудня 2013 року 

 

Примiтки 31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

АКТИВИ  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 102 608 113 768 

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 1 942 2 179 

Кошти в iнших банках 7 35 194 22 946 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 186 378 113 191 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж 9 6 206 6 945 

Iнвестицiйна нерухомiсть 10 4 454 4 437 

Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток 127 - 

Вiдстрочений податковий актив 217 - 

Основнi засоби та нематерiальнi активи 11 13 543 9 785 

Iншi фiнансовi активи 12 2 930 797 

Iншi активи 13 997 1 068 

Усього активiв 354 596 275 116 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Кошти банкiв 14 21 752 7 392 

Кошти клiєнтiв 15 189 856 126 673 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток - 32 

Вiдстроченi податковi зобов'язання - 23 

Резерви за зобов'язаннями 16 43 218 

Iншi фiнансовi зобов'язання 17 413 248 

Iншi зобов'язання 18 2 002 1 049 

Усього зобов'язань 214 066 135 637 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ  

Статутний капiтал 19 120 000 120 000 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 2 460 1 683 

Резервнi та iншi фонди банку 17 635 17 425 

Резерви переоцiнки 20 435 372 

Усього власного капiталу 140 529 139 480 

Усього зобов'язань та власного капiталу 354 596 275 116 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

"11" березня 2014 року Голова Правлiння ___________________ С.Б.Стоянов 

 

 



Вик. Ахе А.Т. тел. 056387655 

Головний бухгалтер __________________ А.Т.Ахе 

 

 

 

 

 

 

Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 

за 2013 рiк 

Найменування статтi Примiтки 31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

Процентнi доходи 22 31 373 18 565 

Процентнi витрати 22 (16 927) (6 407) 

Чистий процентний дохiд 14 446 12 158 

Комiсiйнi доходи 23 9 094 7 014 

Комiсiйнi витрати 23 (2 030) (1 687) 

Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням 

результату переоцiнки через прибутки або збитки (157) (524) 

Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 9 62 76 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою 682 3 636 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (172) (205) 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 7,8 1340 (106) 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв (209) - 

Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 16 175 126 

Iншi операцiйнi доходи 24 180 46 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 25 (22 021) (15 068) 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1 389 5 468 

Витрати на податок на прибуток 26 (402) (1 346) 

Прибуток/(збиток) вiд дiяльностi, що триває 987 4 122 

Прибуток/(збиток) за рiк 987 4 122 

IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД:  

Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 24 132 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 39 (87) 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування за рiк 63 45 

Усього сукупного доходу за рiк 1 050 4 167 

Прибуток (збиток), що належить  

власникам банку 987 4 122 

Усього сукупного доходу, що належить  

власникам банку 1 050 4 167 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

"11" березня 2014 року Голова Правлiння ___________________ С.Б.Стоянов 

 

 

Вик. Ахе А.Т. тел. 056387655 

Головний бухгалтер __________________ А.Т.Ахе 

 

 

Звiт про змiни у власному капiталi  

за 2013 рiк 

Примiтки Належить власникам банку 

статутний капiтал резервнi, iншi фонди та резерви переоцiнки нерозподiлений прибуток усього власного капiталу 

Залишок на 01 сiчня 2012 року 120 000 15 566 (294) 135 272 

Вплив змiн виправлення помилок 4 - - 41 41 

Скоригований залишок на 31 грудня 2011 120 000 15 566 (253) 135 313 

Усього сукупного доходу - 45 - 45 

Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв банку - 2 186 (2 186) - 

Прибуток (збиток) за попереднiй перiод - - 4 122 4 122 

Залишок на 31 грудня 2012 року 120 000 17 797 1 683 139 480 

Усього сукупного доходу - 63 63 63 

Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв банку - 210 (210) - 



Прибуток (збиток) за звiтний перiод - - 987 987 

Залишок на 31 грудня 2013 року 120 000 18 069 2 460 140 529 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

"11" березня 2014 року Голова Правлiння ___________________ С.Б.Стоянов 

 

 

Вик. Ахе А.Т. тел. 056387655 

Головний бухгалтер __________________ А.Т.Ахе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом 

за 2013 рiк 

 

Примiтки 31 грудня 2013р. 31 грудня 2011р. 

ГРОШОВI КОШТИ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1 389 5 468 

Коригування:  

Знос та амортизацiя 25 1 498 982 

Чисте збiльшення/(зменшення) резервiв пiд знецiнення активiв (1 072) 110 

Амортизацiя дисконту/(премiї) 71 582 

Результат операцiй з iноземною валютою 172 205 

Нарахованi доходи (605) (54) 

Нарахованi витрати 626 2 134 

Чистий збиток/(прибуток) вiд iнвестицiйної дiяльностi (61) (39) 

Iнший рух коштiв, що не є грошовим (39) 82 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) вiд операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних активах та зобов'язаннях 1 979 9 

470 

Змiни в операцiйних активах та зобов'язаннях 

Чисте (збiльшення)/зменшення обов'язкових резервiв у Нацiональному банку України 237 (2 054) 

Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках (12 365) (20 387) 

Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв (71 245) (18 944) 

Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових активiв (2 095) (823) 

Чисте (збiльшення)/зменшення iнших активiв (136) (939) 

Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв банкiв 14 362 7 390 

Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiєнтiв 63 131 94 822 

Чисте збiльшення/(зменшення) резервiв за зобов'язаннями (175) (126) 

Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових зобов'язань 165 (21) 

Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд операцiйної дiяльностi до сплати податку на прибуток (6 143) 68 

388 

Податок на прибуток, що сплачений (399) (476) 

Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд операцiйної дiяльностi (6 542) 67 912 

ГРОШОВI КОШТИ ВIД IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - (6 486) 

Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 825 5 199 

Придбання iнвестицiйної нерухомостi 10 (17) (80) 

Придбання основних засобiв 11 (5 102) (6 247) 

Придбання нематерiальних активiв 11 (155) (999) 

Чистi грошовi кошти, що отриманi/ (використанi) вiд iнвестицiйної дiяльностi (4 449) (8 613) 

Вплив змiн офiцiйного валютного курсу на грошовi кошти та їх еквiваленти (170) 37 

Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та їх еквiвалентiв (11 161) 59 336 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 6 113 768 54 432 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 6 102 608 113 768 

 



 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

"11" березня 2014 року Голова Правлiння ___________________ С.Б.Стоянов 

 

 

Вик. Ахе А.Т. тел. 056387655 

Головний бухгалтер __________________ А.Т.Ахе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примiтка 1. Iнформацiя про банк 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» зареєстроване Нацiональним 

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

Найменуваня Банку: 

Повне: 

українською мовою – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»; 

росiйською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РАДАБАНК»; 

англiйською мовою – JOINT STOCK BANK «RADABANK». 

Скорочене: 

українською мовою – ПАТ «АБ «РАДАБАНК»; 

росiйською мовою – ПАО «АБ «РАДАБАНК»; 

англiйською мовою – JOINT STOCK BANK «RADABANK». 

Мiсцезнаходження Банку:  

Юридична адреса Банку: 49054, Україна, м. Днiпропетровськ, проспект Кiрова, 46. 

Поштова адреса Банку: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Московська, 5. 

Банк має 5 вiддiлень, якi розташованi у м. Днiпропетровську та вiддiлення у мiстах Київ, Одеса та Сiмферополь. 

Країна, у якiй зареєстровано Банк:  

Україна. 

Органiзацiйно-правова форма Банку:  

Акцiонерне товариство. Тип товариства – публiчне. 

Банк дiє на пiдставi БАНКIВСЬКОЇ ЛIЦЕНЗIЇ Нацiонального банку України № 166 вiд 14.11.2011 р. та 

ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛIЦЕНЗIЇ на здiйснення валютних операцiй №166-3 вiд 18.01.2013 р.  

Банк має ЛIЦЕНЗIЇ Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на право здiйснення професiйної 

дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: 

Дилерська дiяльнiсть: № 998 вiд 04.11.2009р. 

Брокерська дiяльнiсть: № 473 вiд 13.06.2012р. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи: № 2294 вiд 08.10.2013р. 

Вiдповiдно до отриманих лiцензiй банк надає наступнi банкiвськi послуги: 

• залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;  

• вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах  

• розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого 

iменi, на власних умовах та на власний ризик.  

Також Банк надає iншi фiнансовi послуги, передбаченi Законом України «Про фiнансовi послуги та державне 



регулювання ринкiв фiнансових послуг».  

Крiм надання банкiвських та фiнансових послуг Банк має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо: 

• iнвестицiй;  

• випуску власних цiнних паперiв;  

• зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;  

• iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;  

• надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг; 

• випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.  

Вiдповiдно до отриманих Лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Банк має право 

здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме: 

• дилерську дiяльнiсть; 

• брокерську дiяльнiсть; 

• депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи. 

Згiдно додатку до ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛIЦЕНЗIЇ на здiйснення валютних операцiй Банк має право здiйснювати такi 

валютнi операцiї: 

• неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

• операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що 

здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

• операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної 

валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; 

• ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi 

України; 

• ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; 

• ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; 

• вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй 

за ними; 

• вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 

• залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; 

• залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; 

• торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України; 

• торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 

• залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України; 

• залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках; 

• торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; 

• торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках. 

Протягом 2013 року Банк на виконання предмету своєї дiяльностi здiйснював наступнi операцiї:  

1) надання розрахунково-касових послуг клiєнтам в нацiональнiй та iноземних валютах;  

2) ведення кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України та здiйснення операцiй за ними; 

3) ведення кореспондентських рахункiв у банках-нерезидентах в iноземних валютах та здiйснення операцiй за ними; 

4) залучення коштiв вiд юридичних та фiзичних осiб;  

5) надання кредитiв суб’єктам господарювання та фiзичним особам;  

6) надання гарантiй юридичним особам; 

7) надання кредитiв банкiвським установам;  

8) здiйснення операцiй з iноземною валютою, а саме:  

? купiвля, продаж, обмiн готiвкової iноземної валюти;  

? торгiвля iноземною валютою на МВРУ;  

? неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

9) здiйснення брокерської, дилерської та депозитарної дiяльностi з цiнними паперами на фондовому ринку; 

10) надання послуг з надання в тимчасове користування iндивiдуальних сейфiв для зберiгання цiнностей; 

11) реалiзацiя пам’ятних та ювiлейних монет України; 

12) прийом платежiв за комунальнi послуги та iнших платежiв вiд населення; 

13) переказ та виплата коштiв через системи грошових переказiв «Western Union» та «АВЕРС»; 

14) здiйснення iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 

15) випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.  

Основна стратегiчна мета розвитку Банку – бути унiверсальним банком, виконувати та надавати широкий спектр 

банкiвських операцiй i послуг для одержання прибутку, забезпечувати повне i якiсне задоволення потреб клiєнтiв в 

оптимальнi строки, враховуючи iнтереси акцiонерiв. 

Банк прагне залучати на обслуговування нових клiєнтiв та збiльшувати обсяги операцiй в поточному i в наступних 

роках. Головним прiоритетом в своїй полiтицi Банк вважає надiйнiсть i стабiльнiсть, розумiючи пiд цим пiдтримку 

поточної лiквiдностi банку на рiвнi, необхiдному для безумовного виконання своїх зобов'язань перед клiєнтами, 

вкладниками та кредиторами, мiнiмiзацiю ризикiв при проведеннi активних операцiй, стабiльну прибуткову роботу.  

Протягом звiтного року банком вiдкрито три повнофункцiональних вiддiлення у мiстах Київ, Одеса та Сiмферополь. 

Наступного року Банк планує продовжувати розширення своєї дiяльностi на фiнансовому ринку, збiльшити обсяг 



залучення коштiв з метою поширення кредитування суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, розширити мережу власних 

вiддiлень. За затвердженою програмою банком планується розширення мережi вiддiлень у м. Днiпропетровськ (3 

вiддiлення) та вiдкриття вiддiлень у мiстах Донецьк, Харкiв та Львiв. 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Реєстрацiйний номер у Фондi 

гарантування вкладiв фiзичних осiб 119, дата реєстрацiї 02.09.1999р., свiдоцтво учасника Фонду № 110 вiд 

06.11.2012р.  

Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. 

Власниками iстотної участi в Банку є фiзичнi особи-резиденти. 

Рiшенням Правлiння Банку вiд 11 березня 2013 року затверджено до випуску Фiнансову звiтнiсть ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та звiт незалежних аудиторiв станом на 31 грудня 

2013 року.  

Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 

Макроекономiчне середовище 

Несприятлива ситуацiя на зовнiшнiх ринках та вiдносно низькi темпи вiдновлення макроекономiчної рiвноваги 

призвели до подальшого вповiльнення економiчної активностi протягом першого пiврiччя 2013 р. ВВП впав на 1,1% 

та 1,3% у першому та другому кварталах вiдповiдно. Низький попит на українськi метали та продукцiю 

машинобудування призвели до зниження промислового виробництва на 4,3% до вiдповiдного перiоду попереднього 

року. Це падiння було частково компенсоване вiдносно високими показниками у сiльськогосподарському секторi та 

сферi торгiвлi. Однак, незважаючи на те, що споживчий попит продовжував зростати, темпи цього зростання 

вповiльнилися. 

Iнфляцiя при цьому в першiй половинi року залишалась близькою до нуля через низькi цiни на продукти харчування, 

вiдмову вiд пiдвищення тарифiв на газ та опалення та фiксований валютний курс. Але наприкiнцi року показники 

iндексу iнфляцiї почали зростати. 

сiчень лютий березень квiтень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень За рiк 

2012 100,2 100,2 100,3 100 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100 99,9 100,2 99,8 

2013 100,2 99,9 100 100 100,1 100 99,9 99,3 100 100,4 100,2 100,5 100,5 

Доходи бюджету впали на за 2013 рiк через скорочення ВВП та низьку iнфляцiю на 2711,4 млн. грн. Надходження вiд 

ПДВ знизилися на 7% за сiчень - липень 2013 та ще вiдчутнiшим падiння стало у серпнi. Це було лише частково 

компенсовано за рахунок адмiнiстративних заходiв, зокрема перерахунку до бюджету прибутку Нацiонального банку 

України (НБУ). Витрати ж бюджету продовжують стрiмко зростати – понад 10% за сiчень - серпень, що призвело до 

зростання дефiциту бюджету (без дефiциту Нафтогазу) бiльш нiж вдвiчi порiвняно з аналогiчним перiодом минулого 

року. Цей дефiцит було профiнансовано переважно за рахунок внутрiшнiх джерел, при цьому НБУ з початку року на 

34% збiльшив свiй портфель внутрiшнiх державних облiгацiй. 

Протягом сiчня - серпня 2013 року спостерiгалося 10% зниження як експорту, так i iмпорту. Скорочення першого 

було викликане слабким попитом на метали та продукцiю українського машинобудування на зовнiшнiх ринках, у 

тому числi у зв’язку зi погiршенням торгових вiдносин з Росiєю. Скорочення iмпорту ж було пов’язане в першу чергу 

iз вiдкладеними закупiвлями природного газу, а отже не матиме тривалого ефекту. Дефiцит поточного рахунку 

залишився значним, близьким до минулорiчного рiвня. За цих обставин режим фiксованого валютного курсу 

продовжував чинити тиск на валютнi резерви, якi впали до 19,7 млрд. доларiв (або 2,4 мiсяцiв iмпорту) на початку 

жовтня. 

Грошово-кредитна полiтика 

Вiдповiдно до ухвалених Рiшенням Ради Нацiонального банку України № 16 вiд 05.09.2012 засад грошово-кредитної 

полiтики на 2013 рiк основною задачею є - забезпечення стабiльностi грошової одиницi України. 

Реалiзацiя грошово-кредитної полiтики в 2013 здiйснювалась на засадах використання основних елементiв 

монетарного режиму, що базується на цiновiй стабiльностi.  

Засоби та методи грошово-кредитної полiтики використовувались гнучко залежно вiд конкретних умов розвитку 

грошово-кредитного ринку. Структурнi дисбаланси лiквiдностi нiвелювались за рахунок переважного використання 

механiзмiв довгострокової дiї (обов'язковi резерви) та невiдновних операцiй (купiвля-продаж державних цiнних 

паперiв). Стан лiквiдностi близький до рiвноважного, тому перевага надавалась iнструментам короткострокової дiї 

(тендери з пiдтримки лiквiдностi, операцiї репо, розмiщення депозитних сертифiкатiв). 

Банкiвський сектор 

Процентна полiтика Нацiонального банку України спрямовувалася на пiдтримку цiнової стабiльностi та забезпечення 

рiвноваги на грошово-кредитному ринку. Облiкова ставка Нацiонального банку України у 2013 роцi знижувалась двiчi 

з 10 червня до 7 вiдсоткiв та 13 серпня до 6,5%. 

Незважаючи на достатнiй рiвень лiквiдностi в банкiвськiй системi, спостерiгалося пiдвищення вартостi депозитiв. 

Переважно збiльшилися процентнi ставки за депозитами сектору домогосподарств, особливо в нацiональнiй валютi. 

Подорожчання кредитних ресурсiв зумовило вiдповiдне зростання процентних ставок за кредитами – переважно 

збiльшилася вартiсть кредитiв, наданих у нацiональнiй валютi. 

Вклади (депозити) резидентiв у 2013 роцi продовжували зростати. Тривало полiпшення структури депозитiв за 

строками. Основною складовою зростання були депозити домашнiх господарств, особливо строковi. Серед депозитiв 

нефiнансових корпорацiй найвищими темпами збiльшилися залишки короткострокових депозитiв у нацiональнiй 

валютi. 

Спостерiгалась поступова вiдмова вiд кредитування вiтчизняних пiдприємств та у iноземних валютах. 



Прискорилося зростання кредитної пiдтримки банками реального сектору економiки. Основним позичальником 

залишався сектор нефiнансових корпорацiй. Серед кредитiв, наданих нефiнансовим корпорацiям, найбiльше зросли 

залишки короткострокових кредитiв, що надавалися у поточну дiяльнiсть. Тривало зростання кредитiв, наданих 

домашнiм господарствам, у нацiональнiй валютi та їх скорочення в iноземнiй, що сприяло зниженню рiвня 

вразливостi банкiвської системи до валютного ризику. Обсяги нових кредитiв зросли переважно за рахунок укладання 

угод з нефiнансовими корпорацiями. 

Незважаючи на достатнiй рiвень лiквiдностi в банкiвськiй системi, що пiдтверджувалося зменшенням процентних 

ставок на мiжбанкiвському ринку (зокрема за кредитами та депозитами овернайт), вартiсть кредитiв, наданих 

клiєнтам, зросла. 

Значну кредитну пiдтримку в нацiональнiй валютi отримали корпорацiї оптової та роздрiбної торгiвлi, будiвництва, 

металургiйного виробництва, добування вуглеводiв. Залишки заборгованостi за короткостроковими кредитами в 

доларах США найбiльше зросли в корпорацiях оптової торгiвлi (для розрахункiв за iмпортними контрактами). 

Продовжилася тенденцiя до скорочення залишкiв за цiнними паперами, крiм акцiй, випущеними резидентами, у 

портфелi банкiв. Це вiдбулося переважно за рахунок скорочення залишкiв за сектором загального державного 

управлiння в результатi перевищення обсягiв погашення державних зобов’язань над новими розмiщеннями. Незначне 

зростання залишкiв спостерiгалося за вкладеннями банкiв у цiннi папери секторiв нефiнансових корпорацiй та iнших 

фiнансових корпорацiй. 

Завдяки оперативним дiям Нацiонального банку України, спрямованим на стабiлiзацiю валютного ринку, ринковий 

курс гривнi вiдносно долара США протягом 2013 року залишився стабiльним. Офiцiйний курс гривнi вiдносно євро 

знизився, що зумовлено коливаннями євро на мiжнародних ринках. 

Таблиця: 2.1. Основнi показники дiяльностi банкiвського сектору 

Показник на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.12.2013 

Кiлькiсть банкiв, що мають лiцензiю НБУ на здiйснення банкiвських операцiй 182 176 198 176 180 

Власний капiтал (млрд. грн.), в тому числi: 115,2 137,7 155,5 169,3 192,6 

сплачений зареєстрований статутний капiтал, млрд. грн. 119,2 145,9 171,9 175,2 185,2 

Зобов`язання (млрд. грн.) в тому числi: 765,1 804,4 898,8 957,9 1 085,5 

кошти фiзичних осiб (млрд. грн.) 210,0 270,7 306,2 364,0 433,7 

кошти суб`єктiв господарювання (млрд. грн.) 115,2 144,0 186,2 202,6 234,9 

Загальнi активи (млрд. грн.), в тому числi: 1 001,6 1 090,2 1 211,5 1 267,9 1 408,7 

кредитний портфель (млрд. грн.) 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 

Доходи (млрд. грн) 143,0 136,8 142,8 150,5 168,9 

Витрати (млрд. грн.) 181,4 149,9 150,5 145,6 167,5 

 

 

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi 

Основою складання цiєї звiтностi є мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, якi виданi Радою з Мiжнароднi 

стандарти бухгалтерського облiку (РМСБО) та дiйснi станом на 31.12.2013 року. Мiжнароднi стандарти фiнансової 

звiтностi складаються з:  

а) Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;  

б) Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;  

в) Тлумачень КТМФЗ;  

г) Тлумачень ПКТ. 

З метою складання цiєї звiтностi банком достроково застосовано МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та змiни i 

уточнення до iнших стандартiв, пов’язанi iз достроковим застосуванням МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». 

Фiнансова звiтнiсть Банку складена у нацiональнiй валютi України – Гривнi. Всi статтi звiтностi та примiток визначенi 

у тисячах гривень. 

Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики 

4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi: 

Первiсно активи та зобов’язання Банку оцiнюються банком за справедливою вартiстю, яка як правило, вiдповiдає цiнi 

(собiвартостi) укладеної угоди. В подальшому активи та зобов’язання облiковуються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. 

Принципи облiку окремих активiв та зобов’язань банку наведенi нижче. 

4.2. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. 

Банк визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли стає 

стороною контрактних положень щодо цього iнструмента.  

Банк використовує облiк фiнансових активiв та зобов’язань за датою розрахунку тобто за датою, коли актив 

(зобов’язання) надається Банку або Банком. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Банк оцiнює їх за їхньою 

справедливою вартiстю плюс або мiнус, у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов’язання, що оцiнюється 

не за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, витрати на операцiю, якi 

прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 

Коли Банк вперше визнає фiнансовий актив, вiн класифiкує його вiдповiдно вимог МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти». 

Банк класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою собiвартiстю, або за 

справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: 



а) моделi бiзнесу для управлiння фiнансовими активами;  

та 

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Фiнансовий актив оцiнюють за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi такi умови: 

• актив утримують в моделi бiзнесу, мета якої – утримування активiв задля збирання контрактних грошових потокiв; 

• контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, якi є лише 

погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму.  

В iнших випадках фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Банк класифiкує всi фiнансовi зобов’язання як такi, що у подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, 

користуючись методом ефективного вiдсотка, за винятком таких:  

а) фiнансовi зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.  

б) фiнансовi зобов’язання, що виникають, коли передача фiнансового активу не вiдповiдає критерiям для припинення 

визнання або коли застосовується пiдхiд подальшої участi; 

в) контракти фiнансової гарантiї; 

г) зобов’язання надати позику за вiдсотковою ставкою, нижчою нiж ринкова.  

Прибуток або збиток за фiнансовим активом або фiнансовим зобов’язанням, що оцiнюється за справедливою 

вартiстю, визнається у прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли: 

а) вiн є частиною вiдносин хеджування; 

б) вiн є iнвестицiєю в iнструмент капiталу i Банк вирiшив скористатися можливiстю подавати прибутки i збитки за 

таким iнструментом в iншому сукупному доходi; 

в) не є фiнансовим зобов’язанням, призначеним як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку, i вiд Банку вимагається подавати впливи змiн кредитного ризику 

зобов’язання у складi iншого сукупного доходу. 

Метод ефективного вiдсотка Банком може не застосовуватися за короткостроковими фiнансовими iнструментами 

строком до 3-х мiсяцiв в зв’язку з тим, що вплив ефективної ставки на визначення балансової вартостi iнструменту є 

несуттєвим (крiм операцiй з короткостроковими iнструментами за не ринковими ставками). 

 

4.3. Знецiнення фiнансових активiв 

Наприкiнцi кожного мiсяця банк оцiнює фiнансовi активи на зменшення корисностi у вiдповiдностi до вимог 

Нацiонального банку України i суму зменшення корисностi вiдображає на рахунках резерву. Однак вимоги 

Нацiонального банку України повнiстю не спiвпадають з вимогами МСФЗ. В зв’язку з цим, банком проведено 

трансформацiю балансових даних по сформованим резервам пiд фiнансовi активи банку.  

У вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» Банком оцiнено чи є об’єктивне свiдчення 

того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю, зменшується. Такими свiдченнями є: 

• порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочення платежiв, вiдсоткiв або основної суми; 

• наявнiсть iнформацiї, що позичальник оголосить банкрутство або iншу фiнансову реорганiзацiю; 

• реструктуризацiя заборгованостi в зв’язку з наявнiстю фiнансових труднощiв позичальника; 

• спостереженi данi, що свiдчать про зменшення, яке можна оцiнити, попередньо оцiнених майбутнiх грошових 

потокiв вiд групи фiнансових активiв з часу первiсного визнання цих активiв, хоча зменшення ще не можна 

iдентифiкувати з окремими фiнансовими активами в групi. 

Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв, що оцiнюються 

за амортизованою собiвартiстю, то суму збитку Банк оцiнює як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та 

теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв дисконтованих за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка фiнансового активу. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом формування резерву. Сума 

сформованого резерву вiдображається у прибутках та збитках Банку.  

В разi наявностi збиткової подiї, iдентифiкованої з конкретним фiнансовим активом, резерв розраховується на 

iндивiдуальнiй основi.  

Збитковi подiї вiд групи активiв, за якими зменшення ще не можна iдентифiкувати з окремими фiнансовими активами 

в групi, оцiнюються на груповiй основi. В зв’язку з малими статистичними даними, що свiдчать про зменшення 

корисностi групи фiнансових активiв, банком використанi експертнi судження фахiвцiв Банку. 

Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути 

об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний 

збиток вiд зменшення корисностi сторнується, коригуючи рахунок резерву. 

4.4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

Банк припиняє визнання фiнансового активу тодi i лише тодi, коли: 

• строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, 

або 

• вiн передає фiнансовий актив, i ця передача вiдповiдає критерiям для припинення визнання. 

Банк передає фiнансовий актив тодi i лише тодi, коли вiн: 

• передає контрактнi права на одержання грошових потокiв фiнансового активу;  

або 

• зберiгає контрактнi права на отримання грошових потокiв фiнансового активу, але бере на себе контрактне 



зобов’язання сплатити грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за угодою, яка вiдповiдає наступним умовам: 

• Банк зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу (“первiсний актив”), але бере 

на себе контрактне зобов’язання сплатити цi грошовi потоки одному або кiльком суб’єктам господарювання 

(“кiнцевим одержувачам”), то Банк розглядає операцiю як передачу фiнансового активу тодi i лише тодi, коли 

виконуються всi з наведених далi умов: 

? Банк не має зобов’язання сплатити суми кiнцевим одержувачам, доки вiн не отримає еквiвалентнi суми вiд 

первiсного активу; 

? умови контракту про передачу забороняють Банку продавати або надавати у заставу первiсний актив, окрiм надання 

кiнцевим одержувачам як забезпечення зобов’язання сплатити грошовi потоки; 

? Банк має зобов’язання передати будь-якi грошовi потоки, якi вiн отримує вiд iменi кiнцевих одержувачiв, без 

суттєвої затримки.  

? Якщо Банк передає фiнансовий актив, вiн оцiнює, якою мiрою вiн зберiгає ризики та винагороди вiд володiння 

фiнансовим активом (критерiям для припинення визнання). У цьому випадку: 

• якщо Банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то Банк має припинити 

визнання фiнансового активу i визнати окремо як активи або зобов’язання будь-якi права та зобов’язання, створенi або 

збереженi при передачi; 

• якщо Банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то Банк продовжує 

визнавати фiнансовий актив; 

• якщо Банк нi передає, нi зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то Банк 

визначає, чи зберiгає вiн контроль за фiнансовим активом. У цьому випадку: 

? якщо Банк не зберiг контроль, вiн припиняє визнання фiнансового активу i визнає окремо як активи чи зобов’язання 

будь-якi права чи обов’язки, створенi або збереженi при передачi; 

? якщо Банк зберiг контроль, вiн продовжує визнавати фiнансовий актив тiєю мiрою, якою вiн бере подальшу участь у 

фiнансовому активi.  

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю, рiзниця мiж балансовою вартiстю (оцiненою на дату 

припинення визнання) та отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке 

нове взяте зобов’язання), визнають у прибутку або збитку. 

Банк припиняє визнання фiнансового зобов’язання (або частину фiнансового зобов’язання) тодi i лише тодi, коли його 

погашають, тобто коли зобов’язання, визначене у контрактi, виконано, анульовано або строк його дiї закiнчується. 

Рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання (або частини фiнансового зобов’язання), погашеного або 

переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи будь-якi переданi негрошовi активи та прийнятi 

зобов’язання) визнають у прибутку чи збитку. 

4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти Банку складаються з готiвки в касi та коштiв на кореспондентських рахунках в Нацiональному банку 

України та iнших банках. Кошти розмiщенi в iнших банках, якi мають встановленi обмеження по їх використанню, 

вiдображаються в Звiтi про фiнансовий стан як Iншi фiнансовi активи.  

4.6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Кредити вiдносяться до непохiдних фiнансових активiв з фiксованими або визначеними платежами, якi не мають 

котирувальної цiни на активному ринку.  

Пiд час здiйснення Банком операцiй з кредитування наданi кредити первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, 

включаючи вiдповiднi витрати (доходи) за кредитною угодою. На дату балансу кредити оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час здiйснення амортизацiї дисконту 

(премiї) та нарахування процентiв.  

У Звiтi про фiнансовий стан вартiсть кредитiв включає суму основного боргу за кредитами, нарахованi проценти за 

ними за вирахуванням суми резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення (Примiтка 8).  

Банк приймає на себе зобов’язання кредитного характеру у виглядi наданих фiнансових гарантiй та зобов'язань з 

кредитування.  

Фiнансовi гарантiї – контракт, який вимагає вiд емiтента робити визначенi платежi для вiдшкодування утримувачевi 

збитку, якого вiн зазнає тому, що певний боржник не робить платежi, коли вони пiдлягають сплатi, вiдповiдно до 

первiсних або модифiкованих умов боргового iнструмента. Наданi фiнансовi гарантiї первiсно оцiнюються за 

справедливою вартiстю. На дату видачi гарантiї її справедлива вартiсть дорiвнює сумi отриманої комiсiї. В 

подальшому гарантiї облiковуються за найбiльшою з двох оцiнок: як первiсна вартiсть за вирахуванням амортизацiї 

отриманого комiсiйного доходу, або як суму, визначену вiдповiдно МСБО 37 “Забезпечення, умовнi зобов’язання та 

умовнi активи». Амортизацiя суми комiсiї здiйснюється прямолiнiйним методом протягом строку дiї гарантiї та 

вiдображається у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, як комiсiйний дохiд вiд надання гарантiй.  

Банк веде облiк сум зобов'язань кредитного характеру на позабалансових рахунках. Структуру i стан таких 

зобов’язань наведено у Примiтцi 31. За безвiдкличними зобов’язаннями з кредитування банк формує резерви за 

зобов’язаннями у вiдповiдностi до вимог МСБО 37 “Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи». Резерви за 

цими операцiями i змiни за ними вiдображено у Примiтцi 16. 

На кожну звiтну дату Банк визнає знецiнення кредитiв шляхом щомiсячного формування резервiв за рахунок витрат 

для покриття кредитного ризику. Резерв формується у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України та 

внутрiшнiх положень банку. Для складання рiчної фiнансової звiтностi резерви пiд знецiнення кредитiв, наданих 

фiнансових гарантiй та зобов’язань з кредитування трансформованi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової 



звiтностi.  

Стан сформованих резервiв за кредитами, що наданi банкам i клiєнтам, та їх рух вiдображений вiдповiдно у Примiтках 

7 i 8. 

При припиненнi визнання кредиту повнiстю у т.ч. достроково, рiзниця мiж балансовою вартiстю (оцiненою на дату 

припинення визнання) та отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке 

нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку як Iншi операцiйнi доходи (витрати). 

Якщо кредитна заборгованiсть визнається Банком безнадiйною заборгованiстю та вiдповiдає критерiям припинення 

визнання, то заборгованiсть списується за рахунок сформованого резерву за рiшенням Правлiння Банку.  

Кошти, отриманi в рахунок погашення кредитної заборгованостi, що списана за рахунок вiдповiдних резервiв, 

вiдображаються як дохiд, якщо заборгованiсть списана в минулих роках, або зменшують витрати на формування 

резервiв, якщо заборгованiсть списана в поточному роцi.  

4.7. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

У портфелi цiнних паперiв на продаж банком облiковуються акцiї та iншi вкладення з нефiксованим прибутком, якi 

банк готовий продати у зв'язку iз потребами, пов'язаними з лiквiднiстю, а також наявнiстю альтернативних iнвестицiй 

та борговi цiннi папери з фiксованою датою погашення, якi банк не має намiру тримати до дати їх погашення. Цiннi 

папери у портфелi банку на продаж вiдображаються в балансi банка за датою розрахунку. 

Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням боргових цiнних паперiв у портфель на продаж, вiдображаються за 

рахунками з облiку дисконту (премiї) пiд час первiсного визнання цих цiнних паперiв.  

На дату балансу борговi цiннi папери в портфелi на продаж вiдображаються за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки у доходах та витратах банку.  

Доход за борговими цiнними паперами визнається пiд час кожної переоцiнки, але не рiдше одного разу на мiсяць. 

Амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв. Процентнi доходи, у тому числi 

процентнi доходи у виглядi амортизацiї дисконту (премiї), визначаються з використанням ефективної ставки вiдсотка 

та вiдображаються в Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, як процентнi доходи.  

Вкладення в акцiї та iншi iнструменти капiталу вiдображаються в балансi банку за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки у iншому сукупному доходi. 

Дивiденди за акцiями, якi облiковуються в портфелi банку на продаж, вiдображаються як дохiд у виглядi дивiдендiв.  

У разi реалiзацiї цiнних паперiв з портфеля на продаж прибуток чи збиток (рiзниця мiж вартiстю реалiзацiї та 

балансовою вартiстю) вiдображається в Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, як результат вiд 

продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж. 

Iнформацiя про цiннi папери у портфелi банку на продаж наведена у Примiтцi 9. 

4.8. Iнвестицiйна нерухомiсть 

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається у якостi активу тiльки якщо є впевненiсть, що у майбутньому така iнвестицiйна 

нерухомiсть принесе економiчну користь, та - вартiсть iнвестицiйної нерухомостi може бути цiлком вiрогiдно оцiнена. 

До iнвестицiйної нерухомостi Банк вiдносить об’єкти, якi вiдповiдають наступним критерiям: 

- землi, що утримуються з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй перспективi, отримання 

доходiв вiд оренди, але не для використання в господарськiй дiяльностi Банку i не для продажу; 

- землi, подальше використання яких не визначено;  

- будiвлi, частин будiвель, окремi примiщення, що перебувають у власностi Банку або в розпорядженнi за договором 

про фiнансовий лiзинг (оренду), якщо бiльше нiж 50% вiд загальної площi будiвлi надається в операцiйну оренду; 

- будiвлi, що не зайнятi на цей час та призначенi для надання в оренду за одним або кiлькома договорами про 

операцiйну оренду. 

Первiсно придбану iнвестицiйну нерухомiсть Банк оцiнює за собiвартiстю, яка включає цiну придбання та усi витрати, 

що безпосередньо пов’язанi з придбанням. 

В подальшому iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється по собiвартостi за вирахуванням будь-якої послiдуючої 

накопиченої амортизацiї та будь-яких збиткiв вiд знецiнення. 

Банк припиняє визнавати в балансi об'єкт iнвестицiйної нерухомостi пiд час його вибуття, внаслiдок продажу або 

передавання у фiнансовий лiзинг, або переведенням до нерухомостi зайнятою власником. 

Iнформацiя про iнвестицiйну нерухомiсть наведена у Примiтцi 10. 

4.9. Основнi засоби 

Об’єкти основних засобiв первiсно визнаються в якостi активiв за собiвартiстю (вартiстю придбання), яка включає усi 

витрати, пов’язанi з придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх до експлуатацiї. 

Пiсля первiсного визнання всi основнi засоби оцiнюються за моделлю собiвартостi. Ця модель оцiнки передбачає 

облiк за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат на зменшення 

корисностi.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця iз застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя 

основних засобiв нараховується протягом строку корисного використання до моменту, коли балансова вартiсть активу 

досягне його лiквiдацiйної вартостi. Тест на вiдповiднiсть строку корисного використання основних засобiв строку їх 

очiкуваного використання проводиться Банком кожного року, як правило, на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, 

на 01 листопада.  

Протягом 2013 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався. 

Станом на кiнець року в Банку встановленi наступнi строки корисного використання основних засобiв: 

Узагальнена група Строк корисного використання 



Будинки i споруди зi стiнами iз кам'яних матерiалiв, чи залiзобетону, iнших довговiчних матерiалiв 30 рокiв 

Будинки i споруди з iнших матерiалiв, капiтальнi вкладення в орендованi будинки та споруди 20 рокiв 

Передавальнi пристрої 15 рокiв 

Автотранспорт, крiм iнкасаторського 7 рокiв 

Автотранспортi iнкасаторськiй 6 рокiв 

Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, iншi iнформацiйнi 

системи та пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, 

монiтори (крiм монiторiв вiдеоспостереження), МФУ, принтери, сканери, джерела безперебiйного живлення та засоби 

їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж 5 рокiв 

Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi машини, телефони, факси, конторське (офiсне) устаткування та 

обладнання, устаткування касових вузлiв, банкiвськi автомати самообслуговування (банкомати), iншi машини та 

обладнання 8 рокiв 

Iнструменти, прилади та iнвентар 5 рокiв 

Системи пожежної, охоронної сигналiзацiї, системи вiдеоспостереження та прилади, якi входять до них у т.ч. 

монiтори вiдеоспостереження 8 рокiв 

Меблi 8 рокiв 

Сейфи (рiзнi) та ящики картотечнi (металевi) 12 рокiв 

Iншi основнi засоби 12 рокiв 

У Примiтцi 11 наведено структуру i змiни в основних засобах на протязi 2012 та 2013 рокiв.  

Амортизацiя iнших малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100% у першому мiсяцi 

використання об'єкта.  

Витрати на амортизацiйнi вiдрахування включаються до статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» Звiту 

про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Примiтка 25). 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування основних засобiв вiдображаються у Звiтi про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та включаються до статтi «Адмiнiстративнi та 

iншi операцiйнi витрати», крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї. 

Доходи та витрати вiд вибуття визначаються шляхом порiвняння суми виручки та балансової вартостi i включаються 

до складу доходiв або витрат. 

Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов’язань Банком не надавались.  

4.10. Нематерiальнi активи 

При визнаннi нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю (фактично понесеним витратам на їх придбання). 

В подальшому нематерiальнi активи оцiнюються по собiвартостi за вирахуванням будь-якої послiдуючої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких збиткiв вiд знецiнення. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються щомiсяця, iз застосуванням 

прямолiнiйного методу, який передбачає рiвномiрне списання первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом 

строку корисного використання об’єкта, при цьому лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює "нулю". Такi активи аналiзуються 

на предмет знецiнення у разi наявностi ознак можливого знецiнення нематерiального активу. Строк корисного 

використання для об’єктiв групи «Нематерiальнi активи» складає вiд 4 до 20 рокiв.  

Якщо немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого нематерiальний актив буде (за очiкуванням) 

генерувати надходження чистих грошових потокiв Банк визначає, що цей актив має невизначений строк корисної 

експлуатацiї. Амортизацiя за таким нематерiальним активом не нараховується. Щорiчно, як правило на дату 

проведення рiчної iнвентаризацiї, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу з невизначеним строком 

корисної експлуатацiї переглядається, щоби визначати, чи продовжують i надалi iснувати подiї та обставини, що 

пiдтверджують оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу.  

Строки та порядок амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзується 

щорiчно, як правило при проведеннi рiчної iнвентаризацiї. Протягом 2013 року метод i норми амортизацiї 

нематерiальних активiв не змiнювались. 

Витрати на амортизацiйнi вiдрахування включаються до статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» Звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Примiтка 25). 

Коригування строкiв корисного використання нематерiальних активiв у звiтному роцi не вiдбувались. У складi 

нематерiальних активiв Банк має актив з невизначеним строком користування у виглядi паушального платежу за 

укладеним лiцензiйним договором на використання торговельної марки VISA та вартiсть безстрокових лiцензiй на 

проведення деяких видiв пiдприємницької дiяльностi. 

Визнання нематерiального активу припиняється при його вибуттi або коли вiд його використання та послiдуючого 

вибуття Банк не очiкує нiякi економiчнi вигоди. Прибутки та збитки, що виникають при цьому, розраховуються як 

рiзницi мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу. 

4.11. Операцiйна оренда, за якою банк виступає орендодавцем та/або орендарем. 

У своїй дiяльностi Банк використовує орендоване майно та виступає орендарем за укладеними договорами 

операцiйної орендою. Банком не укладалися невiдмовнi угоди про операцiйну оренду. Вартiсть послуг за операцiйною 

орендою включаються до статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» Звiту про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд (Примiтка 25) на прямолiнiйнiй основi кожного мiсяця строку оренди майна. Суми майбутнiх витрат 

за укладеними договорами операцiйної оренди наведенi у Таблицi 31.1. Плата за оренду майна розраховується за 

ринковими ставками на дату укладення угоди, та як правило, передбачає коригування у майбутньому перiодi на iндекс 



iнфляцiї або коефiцiєнт змiни курсу долара США.  

Банк є орендодавцем частини власної нерухомостi. За укладеним договором строк оренди складає один рiк, сума 

орендної плати є фiксованою та не пiдлягає змiнi протягом строку оренди. Орендна плата розрахована за ринковими 

ставками оренди на дату укладення угоди.  

4.12. Похiднi фiнансовi iнструменти 

Банком проводилися операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами, а саме укладалися угоди за валютними своп 

контрактами. Операцiї з купiвлi-продажу однiєї валюти та банкiвських металiв за iншу валюту на умовах зворотного 

викупу (валютний своп) у бухгалтерському облiку вiдображаються за позабалансовими рахунками, як вимоги щодо 

отримання однiєї валюти та банкiвських металiв i зобов'язання з поставки iншої валюти та банкiвських металiв. При 

здiйснення розрахункiв за першою конверсiйною операцiєю Банк одночасно виконує зворотнi проводки за 

позабалансовими рахунками з облiку цiєї конверсiйної операцiї в балансi Банку. Облiк за другою конверсiйною 

операцiєю банк продовжує здiйснювати за позабалансовими рахунками до повного виконання умов контракту. 

Результат за операцiями вiдображається у прибутках та збитках банку на рахунку 6209 «Результат вiд торговельних 

операцiй з iншими фiнансовими iнструментами». 

4.13. Залученi кошти 

Залученi кошти є фiнансовими зобов’язаннями Банку. До залучених коштiв, у вiдповiдностi до статей Звiту про 

фiнансовий стан вiдносяться Кошти банкiв (Примiтка 14), Кошт клiєнтiв (Примiтка 15) та Iншi фiнансовi зобов’язання 

(Примiтка 17). За строком погашення залученi кошти розподiляються на поточнi зобов’язання, короткостроковi та 

довгостроковi зобов’язання. 

Банк визнає фiнансовi зобов’язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли стає стороною контрактних 

положень щодо цього iнструмента. Первiсно фiнансовi зобов’язання оцiнюються за їх справедливою вартiстю яка, як 

правило, складається з цiни контракту та суми витрат пов’язаних з його укладенням.  

Подальший облiк фiнансових зобов’язань Банк веде за амортизованою собiвартiстю, користуючись методом 

ефективного вiдсотка, крiм випадкiв передбачених МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти”. За поточними та 

короткостроковими фiнансовими зобов’язаннями, строком до 3-ох мiсяцiв, метод ефективного вiдсотка може не 

застосовується (крiм фiнансових зобов’язань, залучених за не ринковими умовами).  

Витрати за залученими фiнансовими зобов’язаннями вiдображаються у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд, як процентнi витрати. 

Банк вилучає фiнансове зобов’язання (або частину фiнансового зобов’язання) зi свого звiту про фiнансовий стан тодi i 

лише тодi, коли його погашають, тобто, коли зобов’язання, визначене у контрактi, виконано, анульовано або строк 

його дiї закiнчується. 

Обмiн борговими iнструментами мiж iснуючим позичальником та позикодавцем на суттєво вiдмiнних умовах 

облiковують, як погашення первiсного фiнансового зобов’язання та визнання нового фiнансового зобов’язання. 

Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов’язання або його частини (незалежно вiд того, чи 

вiдбувається вона внаслiдок фiнансових труднощiв боржника) облiковують як погашення первiсного фiнансового 

зобов’язання та визнання нового фiнансового зобов’язання. 

Рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання (або частини фiнансового зобов’язання), погашеного або 

переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи будь-якi переданi негрошовi активи та прийнятi 

зобов’язання), у т.ч. в разi дострокового припинення договору, визнають у прибутку чи збитку як Iншi операцiйнi 

доходи (витрати). 

4.14. Резерви за зобов'язаннями 

За фiнансовими гарантiями та безвiдкличними зобов’язаннями кредитного характеру Банком формується резерв за 

зобов’язаннями, у вiдповiдностi до вимог МСБО 37 “Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи”.  

Забезпечення визнається, якщо:  

• Банк має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;  

• ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання зобов’язання;  

• можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання. 

Сума визнана як забезпечення, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого 

зобов’язання на кiнець звiтного перiоду. Найкраща оцiнка видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого 

зобов’язання, – це сума, яку Банк обґрунтовано сплатив би для погашення зобов’язання або передав би його третiй 

сторонi на кiнець звiтного перiоду.  

При розрахунку резерву за фiнансовими гарантiями та безвiдкличними зобов’язаннями з кредитування банком 

використанi експертнi судження фахiвцiв Банку. 

Сума сформованого забезпечення вiдображається у витратах банку. У разi наявностi забезпечення у виглядi коштiв, 

призначених для компенсацiї у звiтi про прибутки та збитки витрати, пов’язанi iз забезпеченням, наводяться за 

вирахуванням суми, визнаної для компенсацiї. 

Плата за надання фiнансової гарантiї у Звiтi про фiнансовий стан вiдображається, як Iншi зобов’язання та 

амортизується на комiсiйнi доходи банку протягом строку дiї договору фiнансової гарантiї прямолiнiйним методом. 

Рух резервiв за зобов’язаннями вiдображено у Примiтки 16.  

4.15. Податок на прибуток 

Податок на прибуток складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на прибуток.  

Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався Банком згiдно з дiючим податковим законодавством за 

ставкою 19 % у 2013 роцi вiд звичайної дiяльностi та 10 % вiд результату за операцiями з цiнними паперами. У 2012 



роцi ставка податку на прибуток складала 21 %. 

Податок на прибуток вiдображається у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в повному обсязi за 

виключенням сум, що вiдносяться до операцiй, якi вiдображаються безпосередньо на рахунках капiталу, якi, 

вiдповiдно, вiдображаються у складi iншого сукупного доходу Банку.  

Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з розмiру прибутку, що пiдлягає оподаткуванню за звiтний 

перiод з урахуванням ставки з податку на прибуток, що дiяла протягом вiдповiдного перiоду. Сума поточного 

податку, яка пiдлягає сплатi до бюджету, у Звiтi про фiнансовий стан вiдображається, як зобов’язання що до 

поточного податку на прибуток.  

Вiдстрочений податок – це сума податку на прибуток, що визнана вiдстроченим податковим зобов'язанням i 

вiдстроченим податковим активом. Вiдстрочений податок розраховуються за всiма тимчасовими рiзницями. 

Тимчасова рiзниця – це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в звiтi про фiнансовий стан та їх 

податковою базою, яка призводить до майбутнього збiльшення або зменшення поточного податку на прибуток. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання та активи розраховуються за ставкою податку, за якою передбачається погашення 

цих активiв та зобов’язань. Ставка податку, за якою розрахованi вiдстроченi активи та зобов’язання становить станом 

на 31.12.2012 р.- 19 %, а на 31.12.2013 р. - 18% за основною дiяльнiстю та 10% за операцiями з цiнними паперами. 

Вiдстроченi податки вiдображаються у прибутках та збитках як витрати (доходи), якщо вони не пов’язаннi з 

елементами, визнаними у iншому сукупному доходi. Вiдстроченi податки за елементами, визначеними у iншому 

сукупному доходi теж вiдображаються у iншому сукупному доходi та у Звiтi про фiнансовий стан як резерви 

переоцiнки (Примiтка 20).  

В зв’язку з тим, що сплата податку вiдбувається до одного податкового органу вiдстрочений податок на прибуток за 

2013 рiк розраховано як рiзниця мiж вiдстроченими податковими активами та зобов’язаннями на початок та кiнець 

року. 

Iнформацiя про поточнi та вiдстроченi податки наведена у Примiтцi 26. 

 

 

4.16. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд 

Повнiстю сплачений статутний капiтал банку складає 120 000 тис.грн. та належить акцiонерам фiзичним особам - 

резидентам. Номiнальна вартiсть акцiй банку складає 0.1 грн. Операцiї по викупу власних акцiй у акцiонерiв Банком 

не проводяться. 

4.17. Визнання доходiв i витрат 

Базовими принципами для облiку доходiв i витрат є принципи нарахування, вiдповiдностi i обачностi. Нарахування i 

порядок вiдображення в облiку процентних, комiсiйних, iнших доходiв та витрат в фiнансовому облiку здiйснюється у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Правил бухгалтерського облiку доходiв i витрат 

банкiв України, затвердженими постановою Правлiння НБУ вiд 18.06.2003 р. № 255 iз змiнами i доповненнями.  

Доходи та витрати визнаються Банком за умови, якщо фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням 

(отриманням) послуг може, бути достовiрно визначеним, а також, якщо доходи та витрати вiдповiдають реальному 

виникненню заборгованостi за активами та зобов’язаннями. Вказанi умови вважаються виконаними при наявностi 

угод про надання чи отримання послуг, документiв, якi пiдтверджують надання або отримання послуг, i визначають 

розмiр доходiв або витрат за угодою. Доходи визнаються тiєю мiрою, у якiй iснує ймовiрнiсть надходження до Банку 

економiчних вигод. Доходи та витрати визнаються у тому перiодi до якого вони вiдносяться, незалежно вiд 

надходження (сплати) коштiв. До моменту сплатi (отримання) коштiв, доходи та витрати вiдображаються на рахунках 

нарахованих доходiв (витрат). 

В результатi операцiйної дiяльностi в Банку виникають процентнi та комiсiйнi доходи i витрати, доходи вiд операцiй з 

цiнними паперами, доходи вiд повернення ранiше списаних активiв, доходи i витрати вiд валютних операцiй, витрати 

на формування спецiальних резервiв Банку, iншi операцiйнi доходи i витрати, загальнi адмiнiстративнi витрати, 

податок на прибуток.  

Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб: 

сума завдатку пiд заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено вiдповiдним договором; 

сума надходжень за договором комiсiї; 

сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарiв тощо; 

надходження, що належать iншим особам; 

сума податку на додану вартiсть, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що пiдлягають перерахуванню до бюджету й 

позабюджетних фондiв. 

Не визнаються витратами й не включаються до Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд: 

платежi за договорами комiсiї; 

попередня (авансова) оплата товарiв, робiт, послуг; 

погашення одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо. 

Процентнi доходи (витрати) за фiнансовими активами (зобов’язаннями), якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiсть, визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка: щоденно вiдбувається нарахування 

процентiв за номiнальною ставкою, а також амортизацiя дисконту (премiї). Нарахованi доходи i амортизацiя дисконту 

(премiї) в сумi дорiвнюють визнаним доходам (витратам), нарахованим iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. 

Процентнi доходи i витрати за фiнансовими активами та зобов’язаннями строком на вимогу та до 3-ох мiсяцiв 

нараховуються за номiнальною ставкою процента.  



Iнформацiя про процентнi доходи та витрати розкривається у Примiтцi 22 

Комiсiї, що невiд’ємно пов’язанi з фiнансовим iнструментом, вiдображаються в звiтностi у складi вiдповiдного 

фiнансового iнструменту за рахунками дисконту (премiї) та амортизуються на процентнi доходи (витрати) з 

використання ефективної ставки вiдсотка протягом строку дiї договору . 

Комiсiї за угодами про надання кредиту овердрафт та вiдновлювальними кредитними лiнiями облiковуються за 

рахунками доходiв майбутнiх перiодiв та амортизуються прямолiнiйним методом на процентнi доходи протягом дiї 

кредиту.  

Комiсiйнi доходи (витрати) за одноразовими послугами, як правило, визнаються (сплачуються) пiд час або за фактом 

надання (отримання) послуги або за фактом досягнення визначеного угодою результату без вiдображення за 

рахунками нарахованих доходiв (витрат). 

Доходи (витрати) за безперервними послугами нараховуються щомiсяця протягом усього строку дiї угоди про надання 

(отримання) послуг.  

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї 

протягом дiї угоди про надання (отримання) послуг. 

Суми отриманих комiсiй за надання фiнансових гарантiй амортизуються прямолiнiйним методом на комiсiйнi доходи 

протягом строку дiї угоди.  

Iнформацiя про комiсiйнi доходи та витрати розкривається у Примiтцi 23. 

Доходи i витрати визнаються та вiдображаються за касовим методом, якщо фiнансовий результат операцiї не може 

бути достовiрно оцiнений. Доходи (витрати) у виглядi пенi та штрафiв вiдображаються в балансi Банку за фактом їх 

отримання (сплати). 

Торговельний дохiд за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти визначається як рiзниця мiж вартiстю купiвлi 

або продажу валюти за угодою та вартiстю такої валюти за офiцiйним курсом на дату їх визнання. 

Доходи (витрати), нарахованi (отриманi/сплаченi) в iноземнiй валютi, визнаються в грошовiй одиницi України за 

офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату їх визнання. 

У разi непогашення заборгованостi за нарахованими доходами в строк, передбачений договором, наступного робочого 

дня сума несплачених доходiв облiковується за рахунками з облiку прострочених нарахованих доходiв.  

Нарахованi та не отриманi процентнi доходи оцiнюються на зменшення корисностi в складi вiдповiдного фiнансового 

iнструменту. 

Прострочена заборгованiсть за нарахованими доходами облiковується за окремими аналiтичними рахунками з облiку 

прострочених нарахованих доходiв з вiдповiдним нарахуванням резерву пiд знецiнення активiв за рахунок витрат.  

У разi припинення визнання заборгованостi за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами безнадiйною, вона 

за рiшенням Правлiння Банку списується за рахунок сформованих резервiв.  

4.18. Iноземна валюта 

Функцiональною валютою Банку та валютою надання звiтностi є гривня - нацiональна валюта України.  

Грошовi активи та зобов’язання перераховуються в функцiональну валюту Банку за офiцiйним курсом Нацiонального 

банку України на вiдповiдну звiтну дату. Операцiї в iноземнiй валютi також облiковуються у функцiональнiй валютi 

за офiцiйним курсом на дату здiйснення операцiї. 

Курс гривнi вiдносно iноземних валют, за якими вiдображенi активи та зобов’язання в фiнансовiй звiтностi, якi дiяли 

на кiнець вiдповiдних рокiв, складав: 

31.12.2012р. 31.12.2013р.  

долар США 7,993 грн. 7,993 грн.  

євро 10,537172 грн. 11,04153 грн.  

10 росiйських рублiв 2,6316 грн. 2,4497 грн.  

Переоцiнка усiх монетарних статей в iноземнiй валютi здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного валютного курсу 

НБУ. Результати переоцiнки вiдображено у статтi «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти» Звiту про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд.  

Доходи та витрати Банку в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на 

дату їх визнання (нарахування). 

4.19. Iнформацiя за операцiйними сегментами 

Сегмент – це компонент бiзнесу Банку, який може бути видiлений i який пов’язаний з наданням окремого продукту 

або послуги (сегмент бiзнесу), зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, що притаманнi iншим 

сегментам бiзнесу. Оскiльки Банк проводить свою дiяльнiсть виключно у межах України, видiлення звiтних сегментiв 

визначено Банком за такими критерiями:  

- сегменти «Послуги корпоративним клiєнтам» та «Комерцiйнi банкiвськi операцiї» - за типами користувачiв послуг;  

- сегмент «Операцiї на фiнансових ринках» - за характером правового середовища. 

Сегмент «Роздрiбнi банкiвськi операцiї» включає надання банкiвських послуг клiєнтам - фiзичним особам з вiдкриття 

i ведення поточних рахункiв, залучення коштiв на вклади, з надання в тимчасове користування сейфiв для зберiгання 

цiнностей, послуг споживчого i iпотечного кредитування, послуг з переказу готiвкових коштiв без вiдкриття рахунку. 

Сегмент «Комерцiйнi банкiвськi операцiї» включає надання послуг з обслуговування поточних рахункiв органiзацiй, 

вiдкриття депозитiв, надання овердрафтiв, кредитiв i iнших видiв фiнансування. 

Сегмент «Операцiї на фiнансових ринках» включає операцiї з цiнними паперами, операцiї на мiжбанкiвському ринку. 

Основою для розподiлу доходiв i витрат банку за сегментами є внутрiшня фiнансова звiтнiсть Банку. 

При визначеннi доходу сегмента, витрат сегмента, його активiв та зобов’язань, Банк включає суми за тими статтями, 



якi прямо вiдносяться до сегмента, а також суми за тими статтями, якi можна обґрунтовано розподiлити на сегмент. 

Вiдправною точкою для визначення таких статей Банк розглядає свою систему внутрiшньої фiнансової звiтностi.  

Розподiл адмiнiстративних витрат, якi безпосередньо не вiдносяться до конкретного сегменту, на витрати сегментiв 

проводяться пропорцiйно доходiв вiдповiдного сегмента. Витрати та доходи мiж сегментами Банком у своєї 

внутрiшньої звiтностi не розраховуються. 

Основнi засоби та нематерiальнi активи для своєї внутрiшньої звiтностi на вiдповiднi сегменти Банком не 

розподiляються.  

Грошовi коштi в касi банку та на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України за вiдповiдними 

сегментами не розподiляються. 

В зв’язку з тим, що основна дiяльнiсть банку проводиться в межах України та доходи отриманi вiд зовнiшнiх є не 

суттєвими звiтнiсть за географiчними регiонами банком не складається.  

Iнформацiя про звiтнi сегменти, їх доходiв i витрат, активiв та зобов’язань наведено в Примiтцi 28. 

4.20. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок. 

Протягом звiтного року Банком не вносилось суттєвих змiн до облiкових полiтик та оцiнок. 

4.21. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд час застосування принципiв облiкової полiтики.  

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на 

застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у 

звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Судження постiйно удосконалюються 

та базуються на попередньому досвiдi фахiвцiв Банку та iнших факторах, включаючи майбутнi подiї, очiкування яких 

вважається обґрунтованим за iснуючих обставин. 

Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi та 

оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом 

наступних перiодiв, включають:  

Безперервна дiяльнiсть  

Керiвництво розглянуло наявну iнформацiю про дiяльнiсть Банку та визначило, що iнформацiя, яка б могла свiдчити 

про можливе припинення дiяльностi банку, вiдсутня. Таким чином, звiтнiсть Банку була складена на основi принципу 

безперервностi. 

Первiсне визнання фiнансових активiв та зобов’язань 

У вiдповiдностi до МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” первiсно фiнансовi активи та зобов’язання визначаються за 

справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того, щоб визначити, чи здiйснювались 

такi операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професiйнi судження. 

Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних операцiй з незалежними та обiзнаними сторонами в 

звичайних умовах дiяльностi, встановленi Банком процентнi ставки за фiнансовими iнструментами з подiбними 

умовами та аналiз ефективної процентної ставки. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв та розрахунок резерву за зобов’язаннями 

В зв’язку з не репрезентативною вибiркою для проведення статистичного аналiзу заборгованостi за кредитними 

операцiями, керiвництво оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення позик на основi 

експертних суджень фахiвцiв банку. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi позик, включають iсторiю погашення 

та своєчаснiсть погашення заборгованостi, тип контрагента (банк, юридична особа, фiзична особа або фiзична особа 

пiдприємець), вид кредиту (на поточнi потреби, на споживчi потреби, iпотечнi), наявнiсть реструктуризацiї, пов’язаної 

з погiршенням фiнансового стану позичальника та забезпечення за кредитом. По цих показниках розраховуються 

коефiцiєнти втрат по портфелям груп однорiдних кредитiв, якi використовуються при розрахунку резерву знецiнення 

кредитiв на груповiй основi та резерву за зобов’язаннями кредитного характеру. 

Резерв розраховується, як рiзниця балансової вартостi та теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв, з 

врахуванням реалiзацiї застави, амортизованих за ефективною ставкою, розрахованою при первiсному визнаннi 

активу. 

При розрахунку грошових потокiв вiд реалiзацiї застави враховуються строки, визначенi фахiвцями Банку, якi можуть 

вiдрiзнятися вiд фактичних строкiв та сум надходження коштiв. 

Збитки вiд не повернення кредитної заборгованостi можуть вiдрiзнятися вiд сум розрахованих резервiв, а тому Банк 

може понести iншi, фактично бiльшi, або меншi збитки. 

Справедлива вартiсть забезпечення 

Справедлива вартiсть будiвель та споруд (нерухомостi), що є забезпеченням кредитних операцiй, мають визначатися 

банком за ринковою вартiстю. Оскiльки станом на звiтну дату активний ринок нерухомостi вiдсутнiй, а iснуючi 

стандарти та правила оцiнки майна не мiстять алгоритму визначення ринкової вартостi, то фактично, при визначеннi 

вартостi заставного майна застосовується оцiночна вартiсть, на основi порiвняльного методу або методу капiталiзацiї 

доходiв, яка в бiльшiй мiрi спирається на професiйну думку фахiвцiв з оцiнки, нiж на ринковi фактори. Змiни цих 

припущень можуть вплинути на справедливу вартiсть забезпечення за кредитами. 

Визначення строкiв корисного використання основних засобiв 

Строки корисного використання основних засобiв визначаються на пiдставi минулого досвiду використання подiбних 

за своєю функцiональнiстю груп основних засобiв. В зв’язку з цим фактичний строк використання конкретного 

основного засобу може вiдрiзнятися вiд встановленого строку корисного використаннi вiдповiдної групи i, як 

результат, наявнiсть в облiку повнiстю амортизованих основних засобiв або припинення визнання основних засобiв до 

спливу строку їх корисного використання. 



Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 

Новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Банком, наведено нижче. У перелiку 

наведено стандарти та тлумачення, якi Банк очiкує застосовувати у майбутньому. Банк має намiр прийняти цi 

стандарти, коли вони набудуть чинностi. 

Були опублiкованi наступнi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Банком 

у звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати. Банк не застосовував цi стандарти та 

тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.  

МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 27 щодо суб’єктiв iнвестицiйної дiяльностi 

Внесенi змiни до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в 

iнших компанiях» i МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» для суб’єктiв iнвестицiйної дiяльностi: передбачено 

звiльнення вiд консолiдацiї окремих дочiрнiх компанiй, натомiсть вимагається, щоб такий суб’єкт оцiнював iнвестицiї 

в кожну дочiрню компанiю за справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 

«Фiнансовi iнструменти» або МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: Визнання та Оцiнка». 

МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» (для нефiнансових активiв) 

Внесенi змiни МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв» для зменшення впливу обставин, при яких сума очiкуваного 

вiдшкодування вартостi активiв або одиниць, що генерують грошовi кошти, вiдповiдно була розкрита. Бiльш чiтко 

визначено вимоги щодо розкриттiв та висунуто пряму вимогу щодо розкриття ставки дисконтування при визначеннi 

зменшення корисностi (або вiдновленнi визнаного ранiше зменшення корисностi), коли сума очiкуваного 

вiдшкодування (визначена на основi справедливої вартостi за мiнусом витрат з вибуття) визначається з використанням 

дисконтованої вартостi. 

МСБО 39 та МСФЗ 9 щодо облiку хеджування i знецiнення фiнансових активiв 

Змiни до МСБО 39 та МСФЗ 9 прояснюють про вiдсутнiсть необхiдностi припинення облiку хеджування, якщо 

вiдбувається поновлення деривативу, який хеджується, за умови дотримання певних критерiїв. 

Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – Змiни в МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання»  

(опублiкованi у груднi 2011 року; вступають в силу для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля 

цiєї дати). Ця змiна вводить керiвництво щодо застосування МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» з метою 

усунення невiдповiдностей, виявлених при застосуваннi певних критерiїв взаємозалiку. Це включає роз’яснення 

значення виразу «у теперiшнiй час має законодавчо встановлене право на залiк» i того, що певнi системи з 

розрахунком на чистiй основi можуть вважатись еквiвалентними системам iз розрахунком на валовiй основi. 

Поправки до МСБО 19 «Виплати працiвникам»  

Додатковi вказiвки до МСБО 19 «Виплати працiвникам» щодо облiку внескiв працiвникiв або третiх осiб, якi зазначенi 

в умовах плану з визначеними виплатами. 

Тлумачення КТМФЗ 21 «Обов’язковi платежi».  

Забезпечує роз’яснення коли визнавати зобов'язання по стягуванню зборiв, якi визначенi державою, як для тих, що 

облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 37 «Резерви, Умовнi зобов'язання i Умовнi активи» i тих випадкiв, коли час i 

розмiр зборiв чiтко визначений. 

Вона забезпечує наступнi керiвнi вказiвки щодо визнання зобов'язання зi сплати зборiв: 

Зобов'язання визнається поступово, якщо зобов'язуюча подiя вiдбувається протягом певного перiоду часу 

Якщо зобов’язання прив’язанi до досягнення мiнiмального рiвня норми прибутку, воно вiдображується коли такий 

рiвень досягнутий. 

У груднi 2013 року Рада з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку випустила щорiчнi удосконалення, якi 

стосуються наступних питань: 

Щорiчнi удосконалення (2010-2012)  

• МСБО 16 Основнi засоби та МСБО 38 Нематерiальнi активи: Метод переоцiнки - пропорцiйний перерахунок 

накопиченої амортизацiї 

• МСБО 24 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони: Ключовий управлiнський персонал  

• МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй: Визначення «умов набуття прав» 

• МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу: Бухгалтерський облiк умовної компенсацiї при об’єднаннi бiзнесу 

• МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти: Приведення загальної суми активiв звiтних сегментiв до суми активiв суб’єкта  

• МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти: Узагальнення операцiйних сегментiв  

• МСФЗ 13 Оцiнка за справедливою вартiстю: Короткостроковi дебiторська та кредиторська заборгованостi  

 

Щорiчнi удосконалення (2011-2013)  

• МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть: Роз'яснення взаємозв'язку мiж МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу та МСБО 40 

Iнвестицiйна нерухомiсть, в частинi вiднесення нерухомостi до складу iнвестицiйної або такої, яку займає власник 

нерухомостi 

• МСФЗ 3 Об'єднання бiзнесу: Обсяг виключень для спiльних пiдприємств  

• МСФЗ 13 Оцiнка за справедливою вартiстю: Сфера дiї параграфу 52 (виключення на портфельнiй основi) 

Вищенаведенi удосконалення застосовується для рiчних звiтних перiодiв починаючи з 1 липня 2014 року, або пiзнiше. 

Не очiкується, що новi стандарти та iнтерпретацiї iстотно впливатимуть на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Для цiлей складання звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають такi статтi: 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 



1 Готiвковi кошти 79 915 71 624 

2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 18 660 5 731 

3 Кореспондентськi рахунки у банках: 4 034 36 413 

3.1 України 892 33 058 

3.2 iнших країн 3 142 3 355 

4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 102 608 113 768 

Примiтка 7. Кошти в iнших банках 

Протягом звiтного перiоду банком проводилися операцiї з iншими банками резидентами по наданню кредитiв та 

розмiщенню депозитiв. Структура залишкiв коштiв розмiщених в iнших банках наведена у наступнiй таблицi: 

Таблиця 7.1 Коштiв в iнших банках 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Кредити, наданi iншим банкам у т.ч.: 14 002 23 402 

1.1 короткостроковi 14 002 23 402 

2 Депозити, розмiщенi у iнших банках у т.ч.: 21 752 - 

2.1 короткостроковi 21 752 - 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (560) (456) 

3 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 35 194 22 946 

У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” грошовi кошти розмiщенi в iнших банках, якi є 

забезпеченням за залученими у цих банкiв коштами, вiдображаються у Звiту про фiнансовий стан за амортизованою 

собiвартiстю. Станом на 31.12.2013 року сума таких коштiв склала 21752 тис. грн., а станом на 31.12.2012 року - 5000 

тис. грн. 

Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших наведено у таблицях 7.2. – 7.3. 

Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках на 31 грудня 2013р. 

Депозити Кредити Усього 

1 Непростроченi: 21 752 14 002 35 754 

1.2 в iнших банках України 21 752 14 002 35 754 

2 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 21 752 14 002 35 754 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках - (560) (560) 

4 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 21 752 13 442 35 194 

Таблиця 7.3 Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках на 31 грудня 2012р.  

Кредити Усього 

1 Непростроченi: 23 402 23 402 

1.1 у 20 найбiльших банках 2 398 2 398 

1.2 в iнших банках України 21 004 21 004 

2 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв 23 402 23 402 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (456) (456) 

4 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв 22 946 22 946 

Таблиця 7.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках 

Кошти в iнших банках 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду (456) (120) 

2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (104) (336) 

3 Резерв пiд знецiнення за станом на кiнець перiоду (560) (456) 

Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Кредитнi операцiї Банк класифiкує за типами контрагентiв (юридичним особи, фiзичнi особи – пiдприємцi, фiзичнi 

особи). Серед кредитiв фiзичним особам окремо Банком класифiкуються iпотечнi кредити фiзичним особам. До 

кредитiв, наданих юридичним особам вiдносяться всi кредити, наданi юридичним особам не залежно вiд типу кредиту 

(овердрафт, iпотечний, iнвестицiйний та iн.) та його забезпечення. Банком не ведеться розподiл кредитiв за розмiром 

юридичної особи (мале, середнє або велике пiдприємство). До кредитiв наданих фiзичним особам – пiдприємцям - 

вiдносяться кредити, якi наданi фiзичним особам на ведення пiдприємницької дiяльностi. Всi кредити фiзичним 

особам у т.ч. овердрафти, вiднесено до групи Кредити, що наданi фiзичним особам. 

Протягом року кредитна полiтика банку була направлена на збiльшення об’ємiв кредитування юридичних осiб. Нижче 

наведено балансовi залишки за вiдповiдними групами кредитiв на звiтну дату. 

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Кредити, що наданi юридичним особам 187 432 89 780 

2 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 825 634 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам 4 933 30 942 

4 Резерв пiд знецiнення кредитiв (6 813) (8 166) 

5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 186 378 113 191 

Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами  

Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Iпотечнi кредити 

фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам  



Усього 

1 Залишок за станом на 01 сiчня 2012 року (4 928) (232) (5) (3 259) (8 424) 

2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (814) (30) 5 1098 259 

4 Залишок на 31 грудня 2012 року (5 742) (262) - (2 161) (8 166) 

5 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (691) (112) - 2155 1 353 

6 Залишок за станом на 31 грудня 2013 року (6433) (374) - (6) (6 813) 

Станом на 31 грудня 2013 року сума резерву пiд знецiнення кредитiв, вiдображена у цiй таблицi буде на 59 тис. грн. 

бiльшою вiд суми витрат на формування вiдповiдних резервiв, що наведенi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд, у зв'язку з частковим погашенням контрагентом ранiше списаної за рахунок спецiального резерву 

суми безнадiйної заборгованостi.  

Станом на 31 грудня 2012 року сума резерву пiд знецiнення кредитiв, вiдображена у цiй таблицi буде на 4 тис. грн. 

бiльшою вiд суми витрат на формування вiдповiдних резервiв, що наведенi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд, у зв'язку з частковим погашенням контрагентом ранiше списаної за рахунок спецiального резерву 

суми безнадiйної заборгованостi.  

 

 

Таблиця 8.3. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

сума % сума % 

1 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 15 562 8,06 3 601 3 

2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 121 283 62,78 76 010 63 

3 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 30 890 15,99 7 121 3 

4 Виробництво та будiвництво 19 467 10,08 3 682 3 

5 Фiзичнi особи 4 933 2,55 30 942 25 

6 Iншi 1 055 0,55 - - 

7 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 193 190 100 121 356 100 

Сума та види забезпечення, що вимагається Банком, залежать вiд оцiнки кредитного ризику та фiнансового стану 

контрагента.  

Нижче наведенi основнi види отриманого забезпечення: 

за операцiями кредитування юридичних осiб та фiзичних осiб у т.ч. пiдприємцiв: 

• нерухоме майно, автотранспорт, товарно-матерiальнi запаси, дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та 

майновi права на грошовi кошти, якi знаходяться у банку; 

за операцiями кредитування фiзичних осiб: 

• нерухоме майно, майновi права на рухоме i нерухоме майно, майновi права на депозити. 

Як додатковi посилення кредиту Банк отримує гарантiї вiд засновникiв та керiвникiв юридичних осiб та членiв сiм'ї 

позичальника фiзичної особи. 

Банк постiйно здiйснює монiторинг ринкової вартостi забезпечення та проводе його переоцiнку з урахуванням 

професiйного судження вiдповiдних фахiвцiв.  

Станом на 31 грудня 2013 року кредити, забезпеченi розмiщеними у Банку коштами клiєнтiв, становили 6 980 тис. 

грн., а станом на 31 грудня 2012 року - 25 979 тис. грн. (Примiтка 15). 

Таблиця 8.4. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 31 грудня 2013р. 

 

Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, що наданi 

фiзичним особам Усього 

1 Незабезпеченi кредити 27 316 279 696 28 291 

2 Кредити, що забезпеченi:  

2.1 грошовими коштами 6 252 - 158 6 410 

2.2 нерухомим майном 61 312 - 2 522 63 834 

2.2.1 у т. ч. житлового призначення 6 936 - 2 321 9 257 

2.3 iншими активами 92 552 546 1 557 94 655 

3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 187 432 825 4 933 193 190 

Таблиця 8.5 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 31 грудня 2012р.  

Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, що наданi 

фiзичним особам Усього 

1 Незабезпеченi кредити 14 189 - 8 868 23 057 

2 Кредити, що забезпеченi:  

2.1 грошовими коштами 1 750 - 22 055 23 805 

2.2 нерухомим майном 14 158 634 19 14 811 

2.2.1 у т. ч. житлового призначення - 355 19 374 

2.3 iншими активами 59 683 - - 59 683 

3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 89 780 634 30 942 121 356 

Кредитна якiсть кредитного портфеля, наданого клiєнтам Банку ведеться у розрiзi визначених вище груп кредитних 

операцiй. При аналiзi кредитної якостi до групи «Не знецiненi або знецiненi на груповiй основi» вiднесено кредити якi 



не простроченi та не знецiненi (розрахунковий резерв пiд знецiнення цих кредитiв дорiвнює нулю) та кредити, 

знецiненi на груповiй основi за якими зменшення корисностi ще не iдентифiкується з окремим фiнансовим активом. 

У статтi «Простроченi, але не знецiненi» вiдображаються кредити, якi мають збиткову подiю i по яких розрахунок 

знецiнення ведеться на iндивiдуальнiй основi, але розрахункова сума дорiвнює нулю. 

 

Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi - це кредити у яких наявна збиткова подiя i по яких 

розраховано резерв пiд знецiнення активу. 

Далi у Таблицях 8.6. – 8.7. приведено аналiз кредитної якостi кредитiв за вiдповiднi перiоди, вiдображенi у Звiтi про 

фiнансовий стан банку. 

Таблиця 8.6. Аналiз кредитної якостi кредитiв на 31 грудня 2013р. 

Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, що наданi 

фiзичним особам Усього 

1 Не знецiненi або знецiненi на груповiй основi 109 088 546 4 933 114 567 

2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 78 344 279 - 78 623 

2.1 не простроченi але мають збиткову подiю 72 205 - - 72 205 

2.2 iз затримкою платежу до 31 дня 4 662 - - 4 662 

2.3 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 10 - - 10 

2.4 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 1 467 279 - 1 746 

4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 187 432 825 4 933 193 190 

5 Резерв пiд знецiнення за кредитами 6 433 374 6 6 813 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 180 999 451 4 927 186 378 

Таблиця 8.7 Аналiз кредитної якостi кредитiв за 31 грудня 2012р.  

Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, що наданi 

фiзичним особам Усього 

1 Не знецiненi або знецiненi на груповiй основi 84 581 355 30 942 115 878 

2 Простроченi, але не знецiненi 3 959 - - 3 959 

2.1 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 1 605 - - 1 605 

2.2 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 2 354 - - 2 354 

3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 1 240 279 - 1 519 

3.1 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 1 240 - - 1 240 

3.2 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 днiв - 279 - 279 

4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 89 780 634 30 942 121 356 

5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (5 742) (262) (2 161) (8 166) 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 84 038 372 28 781 113 191 

 

Фiнансовий ефект забезпечення представлений шляхом розкриття вартостi забезпечення окремо для: 

- кредитiв, заставне забезпечення та iншi iнструменти пiдвищення кредитної якостi яких дорiвнюють балансовiй 

вартостi активу чи перевищують її («Кредити з надлишковим забезпеченням»); 

- кредитiв, заставне забезпечення та iншi iнструменти пiдвищення кредитної якостi яких менше балансової вартостi 

активу («Кредити з недостатнiм забезпеченням»). 

Таблиця 8.8. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 31 грудня 2013р. 

Кредити з надлишковим забезпеченням Кредити з недостатнiм забезпеченням 

Балансова вартiсть кредиту без врахування резерву Вартiсть застави Балансова вартiсть кредиту без врахування 

резерву Вартiсть застави 

1 Кредити, що наданi юридичним особам 128 933 283 129 58 499 15 503 

2 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 546 912 279 - 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам 3 080 6 267 1 853 551 

4 Усього кредитiв 132 559 290 308 60 631 16 054 

Таблиця 8.9 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за 31 грудня 2012р. 

Кредити з надлишковим забезпеченням Кредити з недостатнiм забезпеченням 

Балансова вартiсть кредиту без врахування резерву Вартiсть застави Балансова вартiсть кредиту без врахування 

резерву Вартiсть застави 

1 Кредити, що наданi юридичним особам 75 591 241 623 14 189 - 

2 Кредити, що наданi фiзичним особам - пiдприємцям 355 725 279 75 

3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб - - - - 

4 Кредити, що наданi фiзичним особам 22 074 44 272 8 868 - 

5 Усього кредитiв 98 020 286 620 23 336 75 

Примiтка 9. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

Таблиця 9.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком справедлива вартiсть яких визначена за даними 

оприлюднених котирувань на фондових бiржах 6 206 6 945 

Таблиця 9.2. Основнi iнвестицiї в акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж 



Найменування компанiї Вид дiяльностi Країна реєстрацiї Справедлива вартiсть 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 ПАТ «ВУГЛЕДОБУВНI КОМПЛЕКСИ» Оптова торгiвля Україна 6 206 6 945 

Примiтка 10. Iнвестицiйна нерухомiсть 

В банку облiковується земельна дiлянка, за якою Банк не визначив цiль її використання. В зв’язку з тим, що земля не 

має строку корисного використання амортизацiя не нараховується. На теперiшнiй час ринок землi в Українi вiдсутнiй, 

тому справедлива вартiсть земельної дiлянки не може бути визначена на пiдставi ринкової iнформацiї. За 

припущеннями фахiвцiв Банку справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi приблизно дорiвнює ii балансовiй 

вартостi вiдображенiй у Звiтi про фiнансовий стан банку. 

Таблиця 10.1. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом собiвартостi 

Земля 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Залишок на початок перiоду: 4 437 4 357 

1.1 Первiсна вартiсть 4 437 4 357 

1.2 Знос - - 

2 Придбання - - 

3 Капiтальнi iнвестицiї 17 80 

4 Залишок за станом на кiнець перiоду 4 454 4 437 

4.1 Первiсна вартiсть 4 454 4 437 

4.2 Знос - - 

Примiтка 11. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар 

(меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення Нематерiальнi 

активи Усього 

1 Балансова вартiсть на 01 сiчня 2012 року 445 494 548 69 31 38 2 385 19 4 029 

1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 751 1 300 633 269 50 243 2 385 23 5 654 

1.2 Знос на початок попереднього перiоду (306) (806) (85) (200) (19) (205) - (4) (1 625) 

2 Надходження 295 1 066 2 496 427 52 1 075 1 035 1 129 7 575 

3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - 188 4 7 - - - 130 329 

4 Вибуття - (23) - (6) (3) - - - (32) 

5 Переведення - - - - - - (1 134) - (1 134) 

6 Амортизацiйнi вiдрахування (31) (239) (177) (36) (6) (466) - (27) (982) 

7 Балансова вартiсть на 31 грудня 2012 року 709 1 486 2 871 461 74 647 2 286 1 251 9 785 

7.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 1 046 2 320 3 134 641 98 1 246 2 286 1 281 12 052 

7.2 Знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) (337) (834) (263) (180) (24) (599) - (30) (2 267) 

8 Надходження 95 1 542 277 567 78 2 004 2 632 155 7 350 

9 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - 80 - - - - - - 80 

10 Вибуття - - - (1) - - - (1) 

11 Переведення - - - - - - (2 173) - (2 173) 

12 Амортизацiйнi вiдрахування (44) (374) (487) (79) (8) (445) - (61) (1 498) 

13 Балансова вартiсть 31 грудня 2013 року 760 2 734 2 661 949 142 2 207 2 745 1 345 13 543 

13.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 1 141 3 938 3 411 1 208 174 3 245 2 745 1 436 17 298 

13.2 Знос на кiнець звiтного перiоду (381) (1 204) (750) (259) (32) (1 038) - (91) (3 755) 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 1632 

тис. грн. (станом на 31.12.2012 – 964 тис. грн.). Банк не мав основних засобiв, стосовно яких є передбаченi 

законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження. Протягом 2013 року основнi засоби та 

нематерiальнi активи не надавалися у заставу. Балансова вартiсть нематерiальних активiв з не визначеним строком 

користування станом на 31 грудня 2013 року складає 565 тис. грн., (станом на 31 грудня 2012року – 556 тис. грн.) 

 

Примiтка 12. Iншi фiнансовi активи 

Таблиця 12.1. Iншi фiнансовi активи 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 22 

2 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 2 898 799 

3 Iншi фiнансовi активи 32 7 

4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (2) (32) 

5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 2 930 797 

До грошових коштiв з обмеженим правом використання вiднесенi кошти, якi розмiщенi в iнших банках, як 

забезпечення виконання операцiй клiєнтiв Банку за платiжними картками та гарантiями. В зв’язку з тим, що цим 

коштам притаманний кредитний ризик – було розраховано резерв пiд зменшення корисностi. Аналiз змiни резерву 

наведено в наступних таблицях.  

Таблиця 12.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв. 



Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього 

1 Залишок за станом на 1 сiчня 2012 року - - - 

2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом попереднього перiоду (32) - (32) 

3 Залишок за станом на 31 грудня 2012 року (32) - (32) 

4 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом звiтного перiоду 32 (2) 30 

5 Залишок за станом на 31 грудня 2013 року - (2) (2) 

Таблиця 12.3. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2013р. 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Грошовi кошти з обмеженим правом користування 

Iншi фiнансовi активи Усього 

1 Непрострочена та не знецiнена заборгованiсть 2 2 898 28 2 928 

2 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: - - 4 4 

2.1 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв - - 4 4 

3 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 2 2 898 32 2 932 

4 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - - (2) (2) 

5 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 2 2 898 30 2 930 

Таблиця 12.4 Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2012р 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Грошовi кошти з обмеженим правом користування 

Iншi фiнансовi активи Усього 

1 Непрострочена та не знецiнена заборгованiсть 22 799 7 828 

2 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 22 799 7 828 

3 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв - (32) - - 

4 Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 22 767 7 797 

Примiтка 13. Iншi активи 

Таблиця 13.1. Iншi активи 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 491 9 

2 Передоплата за послуги 20 655 

3 Запаси 276 246 

4 Витрати майбутнiх перiодiв 401 123 

5 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податкiв та зборiв 17 35 

6 Резерви пiд iншi активи (207) - 

7 Усього iнших активiв 997 1 068 

Таблиця 13.2. Аналiз змiни резерву пiд iншi активи 

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Усього 

1 Залишок за станом на початок перiоду - - 

2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом звiтного перiоду (207) (207) 

3 Залишок на кiнець перiоду (207) (207) 

Примiтка 14. Кошти банкiв 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Кредити, що отриманi: - 7392 

1.1 Короткостроковi - 7392 

2 Депозити iнших банкiв: 21 752 - 

2.1 Короткостроковi 21 752 - 

3 Усього коштiв iнших банкiв 21 752 7392 

У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти” грошовi кошти залученi у банкiв, якi є забезпеченням за 

розмiщеними коштами у цих банках, вiдображаються у Звiту про фiнансовий стан за амортизованою собiвартiстю. 

Станом на 31.12.2013 року сума таких залучених коштiв склала 21 752 тис . грн., а на 31.12.2012 5000 тис. грн. 

Примiтка 15. Кошти клiєнтiв 

Таблиця 15.1. Кошти клiєнтiв 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Iншi юридичнi особи 62 695 38 748 

1.1 Поточнi рахунки 57 098 24 809 

1.2 Строковi кошти 5 597 13 939 

2 Фiзичнi особи: 127 161 87 925 

2.1 Поточнi рахунки 6 185 1 236 

2.2 Строковi кошти 120 976 86 689 

3 Усього коштiв клiєнтiв 189 856 126 673 

Станом на 31 грудня 2013 року строковi кошти юридичних осiб в сумi 3 147 тис. грн. та фiзичних осiб в сумi 3 833 

тис. грн. є забезпеченням за наданими банком кредитами.  

Станом на 31 грудня 2012 року строковi кошти юридичних осiб в сумi 1 750 тис. грн. та фiзичних осiб в сумi 24 229 

тис. грн. є забезпеченням за наданими банком кредитами.  

Таблиця 15.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 



сума % сума % 

1 Операцiї з нерухомим майном, торгiвля, ремонт автомобiлiв, надання послуг 33 268 18 5 413 4 

2 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 6 228 3 6 750 5 

3 Виробництво та переробна промисловiсть 3 004 2 24 514 19 

4 Будiвництво 14 094 7 - - 

5 Грошове та фiнансове посередництво 1 556 1 - - 

6 Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу 3 638 2 - - 

7 Фiзичнi особи 127 161 66 87 925 70 

8 Iншi 907 1 2 071 2 

9 Усього коштiв клiєнтiв 189 856 100 % 126 673 100 % 

Примiтка 16. Резерви за зобов'язаннями 

За фiнансовими гарантiями та безвiдкличними зобов’язаннями з кредитування Банк формує резерв за зобов’язаннями. 

Загальна сума зобов’язань вiдображається на позабалансовому облiку (примiтка 31).  

Таблиця 16.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями  

Зобов'язання кредитного характеру Усього 

1 Залишок на 01 сiчня 2012 344 344 

2 Збiльшення/ (зменшення) резерву протягом року (126) (126) 

3 Залишок на 31 грудня 2012 218 218 

4 Збiльшення/ (зменшення) резерву протягом року (175) (175) 

5 Залишок на 31 грудня 2013 43 43 

Примiтка 17. Iншi фiнансовi зобов'язання 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 269 9 

2 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 144 212 

3 Кредитовi суми до з’ясування - 572 

4 Iншi фiнансовi зобов'язання - 27 

5 Усього iнших фiнансових зобов'язань 413 820 

Примiтка 18. Iншi зобов'язання 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 226 141 

2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 834 583 

3 Кредиторська заборгованiсть з придбання (продажу) активiв 277 1 

4 Доходи майбутнiх перiодiв 636 311 

5 Iнша заборгованiсть 29 14 

6 Усього 2 002 1 049 

Примiтка 19. Статутний капiтал  

Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року затверджений до випуску акцiонерний капiтал Банку складається з 1 

200 000 тис. шт. простих акцiй номiнальною вартiстю 0,1 гривня. Акцiонерний капiтал повнiстю сплачений. Усi акцiї 

мають рiвнi права при голосуваннi. 

Iнформацiя за рухом статутного капiталу наведено нижче: 

Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 

1 Залишок на 01 сiчня 2012 року 1 200 000 120 000 120 000 

2 Залишок на 31 грудня 2012 року 1 200 000 120 000 120 000 

3 Залишок на 31 грудня 2013 року 1 200 000 120 000 120 000 

Примiтка 20. Резерви переоцiнки  

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 483 459 

2 Податок на прибуток, пов'язаний з резервом переоцiнки цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (48) (87) 

3 Усього резервiв переоцiнки 435 372 

Примiтка 21. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 

Прим-iтки 31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 

АКТИВИ 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 102 608 - 102 608 113768 - 113768 

2 Кошти обов'язкових резервiв у Нацiональному банку 1 942 - 1 942 2 179 - 2 179 

3 Кошти в iнших банках 7 35 194 - 35 194 22946 - 22946 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8 186 378 - 186 378 104815 8 376 113191 

5 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 9 6 206 - 6 206 6 945 - 6 945 

6 Iнвестицiйна нерухомiсть 10 - 4 454 4 454 - 4437 4437 

7 Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток 127 - 127 - - - 

8 Вiдстрочений податковий актив - 217 217 - - - 

9 Основнi засоби та нематерiальнi активи 11 - 13 543 13 543 - 9785 9785 

10 Iншi фiнансовi активи 12 2 930 - 2 930 797 - 797 



11 Iншi активи 13 997 - 997 1 068 - 1 068 

13 Усього активiв 336 599 17 997 354 596 252518 22598 275116 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

14 Кошти банкiв 14 21 752 - 21 752 7392 - 7392 

15 Кошти клiєнтiв 15 186 710 3 146 189 856 126447 226 126673 

16 Зобов'язання за поточним податком на прибуток - - - 32 - 32 

17 Вiдстроченi податковi зобов'язання - - - - 23 23 

18 Резерви за зобов'язаннями 16 43 - 43 218 - 218 

19 Iншi фiнансовi зобов'язання 17 413 - 413 240 8 248 

20 Iншi зобов'язання 18 1 997 5 2 002 1049 - 1049 

21 Усього зобов'язань 210 915 3 151 214 066 135403 234 135637 

Примiтка 22. Процентнi доходи та витрати 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ:  

1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 30 422 17 164 

2 Кошти в iнших банках 810 1280 

3 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 140 120 

4 Усього процентних доходiв 31 373 18 565 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ:  

6 Строковi кошти юридичних осiб (1 708) (385) 

7 Строковi кошти фiзичних осiб (13 996) (5 987) 

8 Строковi кошти iнших банкiв (505) (21) 

9 Поточнi рахунки та депозитами на вимогу (718) (13) 

10 Усього процентних витрат (16 927) (6 407) 

11 Чистий процентний дохiд/(витрати) 14 446 12 158 

Примiтка 23. Комiсiйнi доходи та витрати 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ:  

1 Розрахунково-касовi операцiї 5 910 5 139 

2 Iнкасацiя 529 293 

3 Операцiї на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiєнтiв 1 677 1 438 

4 Операцiї з цiнними паперами 37 33 

5 Гарантiї наданi 65 4 

6 За кредитними операцiями 738 14 

7 Iншi 137 93 

8 Усього комiсiйних доходiв 9 094 7 014 

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:  

9 Розрахунково-касовi операцiї (1 427) (1 436) 

10 Iнкасацiя та перевозка цiнностей (597) (250) 

11 Iншi (5) (1) 

12 Усього комiсiйних витрат (2 030) (1 687) 

13 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 7 064 5 328 

Примiтка 24. Iншi операцiйнi доходи 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Штрафи, пенi, що отриманi банком 29 21 

3 Дохiд вiд дострокового припинення фiнансових активiв (зобов’язань) 127 6 

4 Дохiд вiд продажу пам’ятних монет 14 12 

5 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 10 2 

6 Iншi 1 4 

7 Усього iнших операцiйних доходiв 180 46 

Примiтка 25. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

Примiтки 31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Витрати на утримання персоналу (11 159) (8 805) 

2 Амортизацiя основних засобiв 11 (1 437) (956) 

3 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв 11 (61) (27) 

4 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi 

послуги (2 854) (2 143) 

5 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (3 283) (1 308) 

6 Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами (1) (37) 

7 Професiйнi послуги (1 868) (1 198) 

8 Витрати на маркетинг та рекламу (261) (182) 

9 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (786) (245) 

10 Iншi (310) (167) 



11 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (22 021) (15 068) 

Примiтка 26. Витрати на податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався Банком згiдно з дiючим податковим законодавством за 

ставкою 19% у 2013 роцi за основною дiяльнiстю i 10% за прибутком по операцiям з цiнними паперами. За 2012 рiк 

ставка податку складала 21%. 

Вiдстрочений податок розраховано за ставками оподаткування, за якими має бути використано вiдстрочений 

податковий актив та погашено вiдстрочене податкове зобов’язання. Ставка податку, за якою розрахованi вiдстроченi 

податковi активи та зобов’язання становить на 31.12.2012 р. - 19%, а на 31.12.2013 р. за основною дiяльнiстю -18%, а 

за переоцiнкою цiнних паперiв – 10%. 

Сплата податку проводиться Банком до одного податкового органу тому вiдстроченi податковi активи та зобов’язання 

у звiтностi вiдображенi згорнуто.  

Таблиця 26.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Поточний податок на прибуток (604) (456) 

2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: 202 (890) 

2.1 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 204 (799) 

2.2 збiльшенням чи зменшенням ставки оподаткування (2) (91) 

3 Усього витрати податку на прибуток (402) (1 346) 

Таблиця 26.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Прибуток до оподаткування 1 389 5468 

2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (264) (1148) 

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):  

3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 

бухгалтерському облiку (161) (122) 

4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 

бухгалтерському облiку 18 18 

5 Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облiкового прибутку 

(збитку) - (3) 

6 Iншi коригування у т.ч. вплив змiни ставки оподаткування 5 (91) 

7 Сума податку на прибуток (збиток) (402) (1 346) 

Таблиця 26.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 

зобов'язань на 31 грудня 2013р. 

Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ 

збитках Визнанi в iншому сукупному доходi Залишок на кiнець перiоду 

Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування  

1 Основнi засоби 24 (18) - 6 

2 Резерви пiд знецiнення активiв (71) 181 - 110 

3 Переоцiнка активiв (87) - 39 (48) 

4 Забезпечення 110 39 - 149 

5 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) (23) 202 39 217 

Таблиця 26.4 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 

зобов'язань на 31 грудня 2012р.  

Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ 

збитках Визнанi в iншому сукупному доходi Залишок на кiнець перiоду 

Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування  

1 Основнi засоби 47 (23) - 24 

2 Резерви пiд знецiнення активiв 829 (900) - (71) 

3 Переоцiнка активiв - - (87) (87) 

4 Забезпечення 78 32 - 110 

5 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 954 (890) (87) (23) 

 

Примiтка 27. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку 987 4 122 

2 Прибуток/(збиток) за рiк 987 4 122 

3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 1 200 000 1 200 000 

4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю - - 

Примiтка 28. Операцiйнi сегменти 

Таблиця 28.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 31 грудня 2013р. 

Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 

Комерцiйнi банкiвськi операцiї Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на фiнансових ринках  

1 Процентнi доходи 28 056 2 366 951 - 31 373 



2 Комiсiйнi доходи 7 968 343 783 - 9 094 

3 Iншi операцiйнi доходи 58 122 - - 180 

4 Усього доходiв сегментiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв 36 082 2 831 1 734 - 40 647 

5 Процентнi витрати (2 160) (14 262) (505) - (16 927) 

6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (751) 2 195 (104) - 1 340 

7 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток - - (157) - (157) 

8 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - 62 - 62 

9 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - 682 682 

10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - (172) (172) 

11 Комiсiйнi витрати - - (2030) - (2030) 

12 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 175 - - - 175 

13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (19630) (1482) (909) - (22 021) 

14 Вiдрахування до резервiв за дебiторською заборгванiстю - - - (209) (209) 

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 13716 (10718) (1909) 301 1389 

16 Витрати на податок на прибуток - - - - (402) 

17 Прибуток (збиток) за рiк - - - - 987 

 

 

 

Таблиця 28.2 Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 31 грудня 2012р.  

Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 

Комерцiйнi банкiвськi операцiї Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на фiнансових ринках  

1 Процентнi доходи 13 227 3 938 1 400 - 18 565 

2 Комiсiйнi доходи 5 038 703 1 273 - 7 014 

3 Iншi операцiйнi доходи 20 26 - - 46 

4 Усього доходiв сегментiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв 18 285 4 667 2 673 - 25 625 

5 Процентнi витрати (390) (5 996) (21) - (6 407) 

6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (844) 1 106 (368) - (106) 

7 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток - - (524) - (524) 

8 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - 76 - 76 

9 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - 3 636 3 636 

10 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - (205) (205) 

11 Комiсiйнi витрати - - (1 687) - (1 687) 

12 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 126 - - - 126 

13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (10 395) (2 597) (1 488) (588) (15 068) 

14 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 6 782 (2 820) (1 339) 2 843 5 468 

15 Витрати на податок на прибуток - - - - 1 346 

16 Прибуток (збиток) за рiк - - - - 4 122 

 

Таблиця 28.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 31 грудня 2013р. 

Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 

Комерцiйнi банкiвськi операцiї Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на фiнансових ринках  

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ  

1 Усього активiв сегментiв 181 473 5 597 50 276 - 237 346 

2 Нерозподiленi активи - - - - 117 250 

3 Усього активiв 354596 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ  

4 Усього зобов'язань сегментiв 63346 127595 21752 - 212693 

5 Нерозподiленi зобов'язання - - - - 1373 

6 Усього зобов'язань 214066 

 

Таблиця 28.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 31 грудня 2012р. 

Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 

Комерцiйнi банкiвськi операцiї Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на фiнансових ринках  

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ  

1 Усього активiв сегментiв 84 410 29 578 69 009 - 259 826 

2 Нерозподiленi активи - - - - 15 290 

3 Усього активiв 275 116 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ  



4 Усього зобов'язань сегментiв 38 622 87 946 7 964 - 133 960 

5 Нерозподiленi зобов'язання - - - - 1 105 

6 Усього зобов'язань 135 637 

Примiтка 29. Управлiння фiнансовими ризиками 

Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу виявлення, оцiнки та 

контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. Процес управлiння ризиками є значним 

фактором для постiйної прибутковостi Банку, а кожний спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, що 

мають вiдношення до його обов’язкiв. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через 

неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз Банком (його 

пiдроздiлом) або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання.  

В 2013 р. Банк придiляв велику увагу кредитному ризику як одному з основних банкiвських ризикiв. Кредитний ризик 

присутнiй в усiх видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента, емiтента або позичальника. Вiн 

виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов’язання про їх надання, iнвестує кошти або iншим чином 

ризикує ними, вiдповiдно до умов реальних чи умовних угод, незалежно вiд того, де вiдображається операцiя - на 

балансi чи поза балансом. 

Мета управлiння кредитним ризиком – сприяти пiдвищенню вартостi власного капiталу банку, одночасно 

забезпечуючи досягнення цiлей багатьох зацiкавлених сторiн, - а саме: клiєнтiв та контрагентiв, керiвникiв, 

працiвникiв, акцiонерiв (власникiв), органiв банкiвського нагляду, iнших сторiн. 

Для оптимiзацiї кредитного ризику Банк в 2013р. використовував наступнi засоби: 

• Визначення допустимого ризику. Банк визначає обмеження при кредитних операцiях для контрагентiв. У внутрiшнiх 

положеннях вказанi критерiї для вiдсiкання контрагентiв перед тим, як здiйснювати кредитну операцiю з ними.  

• Регулярна оцiнка платоспроможностi позичальникiв. Банк оцiнює як перед здiйсненням кредитної операцiї так i 

протягом дiї даної операцiї (щоквартально або щорiчно залежно вiд контрагенту) платоспроможнiсть контрагента. 

Данi про визначений фiнансовий стан заноситься до ПК СР-Банк за кожним позичальником. 

• Прийняття забезпечення. Банк приймає забезпечення для зниження кредитного ризику та регулярно робить 

перевiрки стану об’єкта застави. Разом з тим Банк має певнi критерiї щодо якостi застав, якi прописанi у внутрiшнiх 

положеннях. Крiм того, Банк має критерiї щодо спiвробiтництва з суб’єктом оцiночної дiяльностi для зниження 

ризику щодо якiсної оцiнки об’єкту застави. 

• Прийняття гарантiй та порук 3-х осiб. 

• Страхування. Для зниження ризику страхової компанiй Банк проводить акредитацiю страхових компанiй. В 

залежностi вiд виду застави Банк вимагає вiд позичальника страхування об’єкту застави в акредитованiй СК.  

• Лiмiтування. В Банку iснують декiлька видiв лiмiтiв: 

? Лiмiти повноважень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, Наглядової Ради та Кредитного комiтету: 

Орган управлiння Частка вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку 

Загальнi збори акцiонерiв Банку Бiльше за 25% 

Наглядова Рада Банку Вiд 10% до 25% 

Кредитний комiтет До 10% 

 

? Лiмiти, якi встановленi НБУ згiдно Постанови НБУ № 368 вiд 28.08.2001р. (Н7, Н8, Н9, Н10, Н11 та Н12).  

Протягом 2013р. банк жодного разу не порушував нормативи кредитного ризику, встановленi НБУ. На кiнець дня 31 

грудня 2013 року данi нормативи становили: 

? Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента –19% (у попередньому роцi – 19%); 

нормативне значення - не бiльше 25%; 

? Норматив великих кредитних ризикiв – 65% (у попередньому роцi - 36%) ; нормативне значення - не бiльше 800%; 

? Норматив максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному iнсайдеру - 0% (у 

попередньому роцi - 0%) ; нормативне значення - не бiльше 5%; 

? Норматив максимального сукупного розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих iнсайдерам - 0% (у 

попередньому роцi - 0%) ; нормативне значення - не бiльше 30%; 

? Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою - 5% (у попередньому роцi - 5%) ; нормативне 

значення - не бiльше 15%; 

? Норматив загальної суми iнвестування - 5% (у попередньому роцi - 5%); нормативне значення - не бiльше 60%. 

? Iндивiдуальнi лiмiти для кожного контрагенту для операцiй з банками-контрагентами, для операцiй овердрафт та для 

операцiй страхування;  

? Лiмiти по максимальнiй сумi кредиту для кожного окремого кредитного продукту.  

• Отримання додаткової iнформацiї про позичальника:  

? кредитнi iсторiї позичальника та пов’язаних з ним осiб. Банк є користувачем ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ  

? витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна по позичальнику та пов’язаним з ним особам для отримання 

перелiку дiючих кредитiв з заставою рухомого майна. Данi витяги робить юридичне управлiння. 

• Регулярна оцiнка якостi кредитного портфелю. Щомiсячно, на основi обов’язкових платежiв за кредитом данi про 

стан обслуговування боргу позичальниками за кожним кредитом заноситься до ПК СР-банк.  



• Регулярний розрахунок та формування резерву пiд знецiнення активiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю.  

• Диверсифiкацiя. Банк розглядає диверсифiкацiю кредитного портфеля за сумами кредитiв, наданими одному 

контрагенту та за секторами економiки як невiд’ємну частину управлiння кредитним ризиком.  

• Робота з проблемною заборгованiстю. Згiдно з внутрiшнiми положеннями Банку по роботi з проблемними кредитам 

Банк визначає саму проблемну заборгованiсть та розпочинає роботу з нею, починаючи з першого дня прострочення за 

кредитом.  

Ринковий ризик 

Ринковий ризик (market risk) – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через 

несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв, вiдсоткових ставок, дорогоцiнних металiв i курсiв iноземних валют 

за тими iнструментами, якi є в торговельному, кредитному та iнвестицiйному портфелi. Ринковий ризик пов’язано з 

можливими втратами, якi понесе в майбутньому банк за рахунок несприятливих змiн цiн, а точнiше, майбутньої 

динамiки цiн на ринку вартостi кредитних ресурсiв, валютному ринку та ринку цiнних паперiв. 

Рiвень ринкового ризику у 2013р визначався, поперед усiм, структурою та обсягами операцiй, що виконував банк, а 

також, ринковою кон’юнктурою, дiями конкурентного середовища, положенням на внутрiшньому i зовнiшнiх 

фiнансових та товарних ринках, змiнами у дiючому законодавствi. 

Складовими частинами – показниками ризику, що вiдслiдковує банк згрупованими за джерелами виникнення є: 

? ризик негативної змiни курсiв валют, з якими працює банк – при наявностi вiдкритих (довгих/коротких) валютних 

позицiй; 

? ризик негативної змiни справедливої вартостi цiнних паперiв в портфелi банку; 

? ризик збiльшення вартостi кредитних ресурсiв, при умовно постiйнiй доходностi активних операцiй. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає через несприятливi 

коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали. 

Управлiння валютним ризиком описано в Положеннi про управлiння валютним ризиком. Управлiння валютним 

ризиком полягає в забезпеченнi оптимальних величин вiдкритих валютних позицiй Банку шляхом здiйснення 

операцiй, що впливають на величину вiдкритих валютних позицiй Банку. Оперативне управлiння величиною вiдкритої 

валютної позицiї Банку здiйснює на щоденнiй основi Казначейство, яке розробляє порядок i процедури такого 

управлiння. Поточний контроль за показниками валютного ризику здiйснює вiддiл управлiння ризиками. 

Для оптимiзацiї валютного ризику Банк в 2013р. використовував наступнi засоби: 

Лiмiтування. В Банку iснують декiлька видiв лiмiтiв: 

Лiмiти, якi встановленi Нацiональним банком України через лiмiт вiдкритої валютної позицiї Л13-1 та Л13-2. 

Контроль здiйснює вiддiл статистичної звiтностi на пiдставi вiдповiдних форм звiтностi.  

На кiнець дня 31 грудня 2013 року нормативи валютної позицiї становили:  

Норматив загальної довгої вiдкритої валютної позицiї – 0,9306% (у попередньому роцi - 0,6274%); нормативне 

значення - не бiльше 5%; 

Норматив загальної короткої вiдкритої валютної позицiї – 0,7101% (у попередньому роцi - 0,4332%); нормативне 

значення - не бiльше 10%. 

Регулярний монiторинг валютних курсiв на ринку i встановлення єдиного курсу купiвлi i продажу готiвкових 

iноземних валют за гривню по всьому банку. 

Закриття вiдкритої валютної позицiї за конкретною валютою та банкiвським металом у випадку, якщо прогнозувати 

рух курсу даної валюти немає можливостi. 

Наявнiсть плану дiй на випадок непередбачуваних обставин, який формалiзовано у Планi заходiв на випадок 

виникнення непередбачених обставин. 

Таблиця 29.1. Аналiз валютного ризику 

На 31 грудня 2013 року На 31 грудня 2012 року 

монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя 

1 Долари США 48 691 48 169 522 66 369 67 360 (991) 

2 Євро 23 432 24 434 (1 002) 10 226 10 694 (468) 

3 Росiйськi рублi 15 534 15 460 74 4 178 3 440 738 

4 Усього 87 657 88 063 (406) 80 773 81 494 (721) 

Чутливiсть фiнансового результату Банку до змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют проаналiзована у 

Таблицях 29.2. та 29.3. 

Таблиця 29.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до 

iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються 

фiксованими 

 

На 31 грудня 2013 року На 31 грудня 2012 року 

вплив на прибуток/ 

(збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 

1 Змiцнення долара США на 5 % 26 26 (50) (50) 

2 Послаблення долара США на 5 % (26) (26) 50 50 

3 Змiцнення євро на 5 % (50) (50) (23) (23) 



4 Послаблення євро на 5 % 50 50 23 23 

5 Змiцнення росiйського рубля на 5 % 4 4 37 37 

6 Послаблення росiйського рубля на 5 % (4) (4) (37) (37) 

Таблиця 29.3. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до 

iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики 

залишаються фiксованими 

За 2013 рiк За 2012 рiк 

вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 

1 Змiцнення долара США на 5 % (100) (100) (59) (59) 

2 Послаблення долара США на 5 % 100 100 59 59 

3 Змiцнення євро на 5 % (47) (47) (6) (6) 

4 Послаблення євро на 5 % 47 47 6 6 

5 Змiцнення росiйського рубля на 5 % 18 18 50 50 

6 Послаблення росiйського рубля на 5 % (18) (18) (50) (50) 

 

Процентний ризик 

Процентний ризик – наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок 

несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть Банку, так i на економiчну вартiсть 

його активiв, зобов'язань та позабалансових iнструментiв. 

Банк наражається на ризик процентної ставки переважно в результатi рiзницi в строках погашення його процентних 

активiв та зобов’язань. Банк може понести збитки у випадку несприятливих змiн процентних ставок. 

Управлiння вiдсотковим ризиком в Банку описано в Положеннi про управлiння ризиком змiни процентної ставки. 

Управлiння процентним ризиком полягає в забезпеченнi оптимальної структури (зокрема по термiнах до погашення) 

чутливих до змiни процентних ставок активiв i пасивiв Банку. Пiд чутливими до змiни процентної ставки активами i 

зобов'язаннями маються на увазi такi прибутковi активи i платiжнi зобов'язання банку, процентна ставка по яких може 

змiнитися протягом даного iнтервалу часу унаслiдок її перiодичної переоцiнки (при плаваючiй ставцi) або унаслiдок 

погашення активу або зобов'язання. Управлiння структурою чутливих до змiни процентних ставок активiв i пасивiв 

Банку здiйснюється шляхом цiноутворення на прибутковi активи i платiжнi пасиви залежно вiд їх виду i строковостi. 

Для оптимiзацiї вiдсоткового ризику Банк в 2013р. використовував наступнi засоби: 

Визначення та регулярний перегляд максимальних та мiнiмальних ставок для активiв та пасивiв в розрiзi валют та 

строкiв, якi проводить КУАП. 

Максимальнi процентнi ставки залучення коштiв – це встановленi Банком процентнi ставки залучення коштiв в розрiзi 

строкiв та валют, що визначають максимальнi процентнi витрати Банку, вiдповiдають ринковим тенденцiям за 

залученням коштiв та дозволяють пiдтримувати процентний спред (маржу) на визначеному у бiзнес-планi Банку рiвнi. 

Мiнiмальнi ефективнi процентнi ставки розмiщення коштiв (без врахування кредитного ризику) – ставки, якi 

використовуються при бiзнес-плануваннi та враховують мiнiмально необхiдний рiвень рентабельностi Банку при 

проведеннi операцiй з розмiщення коштiв. Мiнiмальнi ефективнi процентнi ставки розмiщення коштiв формують 

криву доходностi Банку в розрiзi строкiв та валют, є орiєнтиром для визначення вартостi процентних активiв (iнших 

фiнансових iнструментiв), є ставками кредитування першокласних позичальникiв та дозволяють пiдтримувати 

процентнi доходи, процентний спред (маржу) на визначеному в бюджетi Банку рiвнi.  

Можливiсть перегляду ставок у кредитних договорах. Для пiдвищення "гнучкостi" балансу по вiдношенню до 

процентного ризику в договорах з фiксованою ставкою передбачена можливiсть перегляду процентних ставок у разi 

значних коливань ставок на ринку, змiни облiкової ставки тощо.  

Наявнiсть плану дiй на випадок непередбачуваних обставин, який формалiзовано у Планi заходiв на випадок 

виникнення непередбачених обставин. 

В Таблицi 29.4. показанi фiнансовi активи та зобов'язання Банку за балансовою вартiстю (без врахування резервiв), 

залежно вiд строкiв погашення, а у Таблицях 29.5. – 29.6. наведенi середньозваженi ставки за фiнансовими 

iнструментами. 

Таблиця 29.4. Загальний аналiз процентного ризику 

На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Вiдсотки не нарахо-вуються Усього 

Станом на 31 грудня 2012 року  

1 Усього фiнансових активiв 23 570 17 901 95 762 6 100 125 146 268 479 

2 Усього фiнансових зобов'язань 41 516 30 010 34 033 206 28 549 134 314 

3 Чистий розрив за процентними (17946) (12109) 61729 5894 96597 134165 

Станом на 31 грудня 2013 року  

4 Усього фiнансових активiв 59 462 67 410 99 511 - 116 250 342 632 

5 Усього фiнансових зобов'язань 37 189 44 038 61 146 3 117 66 530 212 021 

6 Чистий розрив за процентними ставками 22 272 23 371 38 365 (3 117) 49 720 130 611 

 

 

Таблиця 29.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами на 31 грудня 2013р. (у процентах рiчних) 

гривня долари США євро Рос. рубль 

Активи  



1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1,95 1,25 0,75 3,00 

2 Кошти в iнших банках 16,93 1,55 1,50 - 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 19.83 13,95 12.92 14,75 

4 Iншi фiнансовi активи 1,00 1,00 - - 

Зобов'язання  

5 Кошти банкiв - 1,75 1,30 - 

6 Строковi кошти клiєнтiв банку 16,11 6,76 4,37 9,76 

Таблиця 29.6. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами на 31 грудня 2012р. (у процентах рiчних) 

гривня долари США євро Рос. рубль 

Активи  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 2,12 - 1,01 - 

2 Кошти в iнших банках 7,28 0,63 - 4,53 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 15,86 5,91 5,74 3,25 

4 Iншi фiнансовi активи 0,39 0,75 - - 

Зобов'язання  

5 Кошти банкiв - 1,02 - 5,11 

6 Строковi кошти клiєнтiв банку 20,07 8,68 7,53 1,75 

Географiчний ризик 

Хоча Банк окремо не видiляє географiчний ризик згiдно Положення про загальнi засади управлiння ризиками Банку, 

Банк розумiє географiчний ризик як ризик концентрацiї, який вiдноситься до категорiї неосновних ризикiв та є 

невiд’ємною частиною управлiння ризиками банку. 

Управлiння географiчним ризиком вiдбувається на основi наступного пiдходу: Лiмiти, що регулюють географiчну 

концентрацiю, обмежують максимальнi частки та суми вкладень Банку в рiзнi географiчнi регiони. Вони можуть 

встановлюватися по Банку в цiлому та в розрiзi структурних пiдроздiлiв у виглядi максимальних сум (та/або 

граничних часток у їх кредитно-iнвестицiйних портфелях) вкладень в окремi географiчнi регiони. 

З огляду на те, що Банк майже не проводить значних операцiй з контрагентами-нерезидентами, конкретнi нормативи 

для географiчного ризику не встановленi.  

Географiчний аналiз фiнансових активiв та зобов’язань наведено у Таблицях 29.7. – 29.8. 

Таблиця 29.7. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань на 31 грудня 2013р. 

Україна ОЕСР Iншi країни Усього 

АКТИВИ  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 99 466 822 2320 102 608 

2 Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 1 942 - - 1 942 

3 Кошти в iнших банках 35 194 - - 35 194 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 186 378 - - 186 378 

5 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 6 206 - - 6 206 

6 Iншi фiнансовi активи 1 728 1202 2 930 

7 Усього фiнансових активiв 330 914 822 3 522 335 258 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - -  

8 Кошти банкiв 21 752 - - 21 752 

9 Кошти клiєнтiв 189 856 - - 189 856 

10 Iншi фiнансовi зобов'язання 413 - - 413 

11 Усього фiнансових зобов'язань 212 021 - - 212 021 

12 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 118 893 822 3 522 123 237 

13 Зобов'язання кредитного характеру 20 049 - - 20 049 

Таблиця 29.8 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань на 31 грудня 2012р.  

Україна ОЕСР Iншi країни Усього 

АКТИВИ  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 113 768 - - 113 768 

2 Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 2 179 - - 2 179 

3 Кошти в iнших банках 19 591 2 342 1 013 22 946 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 113 191 - - 113 191 

5 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 6 945 - - 6 945 

6 Iншi фiнансовi активи 797 - - 797 

7 Усього фiнансових активiв 256 471 2 342 1 013 259 826 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

8 Кошти банкiв 7 392 - - 7 392 

9 Кошти клiєнтiв 126 673 - - 126 673 

10 Iншi фiнансовi зобов'язання 248 - - 248 

11 Усього фiнансових зобов'язань 134 313 - - 134 313 

12 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 122 158 2 342 1 013 125 513 

13 Зобов'язання кредитного характеру 17 502 - - 17 502 

Ризик лiквiдностi 



В 2013 р. Банк придiляв велику увагу ризику лiквiдностi, як одному з основних банкiвських ризикiв. Ризик лiквiдностi 

- визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть 

банку виконати свої зобов’язання у належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi 

виникає через нездатнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або 

виконувати позабалансовi зобов’язання. 

Управлiння ризиком лiквiдностi в Банку описано в Положеннi про управлiння ризиком лiквiдностi. В процесi 

управлiння ризиком лiквiдностi Банку задiянi, як пiдроздiли Банку, так i Загальнi Збори акцiонерiв Банку i Наглядова 

Рада Банку. Наглядова Рада Банку встановлює толерантнiсть Банку до ризику за поданням Правлiння Банку. Загальнi 

Збори акцiонерiв Банку встановлюють обмеження (лiмiти) для Наглядової Ради Банку та Правлiння Банку щодо 

максимальної суми майна або послуги, яка є предметом угоди, яку укладають данi органи. Правлiння Банку здiйснює 

стратегiчне управлiння активами та пасивами Банку та делегує свої права в частинi прийняття рiшень щодо 

визначення нормативних значень для вiдповiдних лiмiтiв, а також меж та джерел лiквiдностi Банку Комiтету з 

управлiння активами та пасивами (згiдно Положення про КУАП).  

На кiнець дня 31 грудня 2013 року норматив миттєвої лiквiдностi – 162% (у попередньому роцi - 434%) при 

нормативному значеннi не менше 20%, норматив поточної лiквiдностi – 177% (у попередньому роцi - 215%) при 

нормативному значеннi не менше 40%, норматив короткострокової лiквiдностi – 165% (у попередньому роцi - 190%) 

при нормативному значеннi не менше 60%. 

Аналiз фiнансових зобов’язань за строками погашення за звiтний i попереднiй роки наведений у Таблицях 29.9. – 

29.10. Данi цих таблиць складенi на пiдставi планових грошових потокiв пов’язаних з погашенням фiнансових 

зобов’язань.  

Таблиця 29.9. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 грудня 2013р. 

 

На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Усього 

1 Кошти банкiв 21770 - - - 21770 

2 Кошти клiєнтiв: 69403 23222 97778 3472 193875 

2.1 Кошти фiзичних осiб 12305 21710 93342 3472 130829 

2.2 Iншi 57098 1512 4436 - 63046 

3 Iншi фiнансовi зобов'язання 413 - - - 413 

4 Зобов’язання кредитного характеру 1202 30 30 221 1483 

5 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 92788 23252 97808 3693 217541 

 

Таблиця 29.10. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 грудня 2012р.  

На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Усього 

1 Кошти банкiв 7 400 - - - 7 400 

2 Кошти клiєнтiв: 55 923 25 289 48 951 295 130 638 

2.1 Кошти фiзичних осiб 24 859 19 689 46 963 295 91 806 

2.2 Iншi 30 672 5 600 1 988 - 38 260 

3 Iншi фiнансовi зобов'язання 248 - - - 248 

4 Зобов’язання кредитного характеру - - 511 211 722 

5 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 63 751 25 289 49 462 506 139 008 

Примiтка 30. Управлiння капiталом 

Полiтика щодо управлiння капiталом Банку спрямована на досягнення наступних цiлей: дотримання вимог до 

капiталу, встановлених Нацiональним банком України; забезпечення здатностi Банку функцiонувати як безперервно 

дiюче пiдприємство та пiдтримка капiтальної бази на рiвнi, необхiдному для забезпечення коефiцiєнта достатностi 

капiталу. Контроль за дотриманням нормативу достатностi капiталу, встановленого Нацiональним банком України, 

здiйснюється за допомогою щоденних та щомiсячних звiтiв, що мiстять вiдповiднi розрахунки, якi перевiряє i 

пiдписує Голова Правлiння i головний бухгалтер Банку. Оцiнка iнших цiлей управлiння капiталом здiйснюється на 

щорiчнiй основi. 

Банк виконує вимоги до капiталу, встановленi Нацiональним банком України, щодо спiввiдношення регулятивного 

капiталу до його активiв, зменшених на суму створених вiдповiдних резервiв за активними операцiями та зважених на 

вiдповiднi коефiцiєнти за ступенем ризику, та сукупною сумою вiдкритої валютної позицiї за всiма iноземними 

валютами (норматив адекватностi регулятивного капiталу Н2) на рiвнi не менше нiж нормативне значення (10%). 

Фактичне значення нормативу на кiнець 2013 року складало 56% ( у попередньому роцi – 81%).  

В таблицi 30.1. наведена структура регулятивного капiталу розрахована вiдповiдно до вимог Нацiонального банку 

України. 

Таблиця 30.1. Структура регулятивного капiталу 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Основний капiтал 136 290 136 174 

2 Додатковий капiтал 4 829 1 108 

3 Усього регулятивного капiталу 141 119 137 282 

Норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) на кiнець звiтного перiоду складав 39%, 

на кiнець попереднього року – 49% при нормативному значеннi 9%. 

Протягом 2012 i 2013 фiнансових рокiв Банк дотримувався усiх вимог щодо рiвня капiталу, встановлених 



Нацiональним банком України. 

Примiтка 31. Потенцiйнi зобов'язання банку 

Судовi процеси 

Станом на 31 грудня 2013 року Банк не є учасником справ у судi, що пов’язанi з можливiстю стягнення будь-яких 

коштiв з Банку, та можуть мати додатковий фiнансовий вплив на дiяльнiсть Банку або призвести до будь-якого 

додаткового вибуття.  

Потенцiйнi податковi зобов’язання 

Податкове, валютне, митне та iнше законодавство в Українi є не стабiльним та часто змiнюється, та iнодi суперечить 

одне одному i може тлумачитися по рiзному. В зв’язку з чим є iмовiрний ризик, що тлумачення законодавства 

керiвництвом банку та вiдповiдними контролюючими органами може вiдрiзнятися. У результатi можуть бути 

нарахованi додатковi суми податкових зобов’язань, штрафiв та iнших фiнансових санкцiй. У звичайних умовах 

податковi органи можуть перевiряти податковi питання на протязi трьох фiнансових рокiв пiсля їх закiнчення. 

Зобов’язання за операцiйною орендою 

Суми майбутнiх мiнiмальних витрат за оперативною орендою, яка не є не вiдмовною, за договорами, коли Банк 

виступає орендатором, наведенi в Таблицi 31.1. 

 

Таблиця 31.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договором про оперативний лiзинг (оренду) 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 До 1 року 2 747 248 

2 Вiд 1 до 5 рокiв 4 089 8 858 

3 Усього 6 836 9 106 

Зобов’язання з кредитування 

Основною метою цих iнструментiв є забезпечення коштiв для задоволення фiнансових потреб клiєнтiв. Фiнансовi 

гарантiї, що є безвiдкличними гарантiями того, що Банк здiйснить платежi на користь третiх осiб у випадку 

невиконання клiєнтами своїх зобов'язань, мають той же кредитний ризик, що i кредити.  

Зобов'язання з кредитування – це невикористанi суми затвердженого кредитування у формi овердрафтiв та кредитних 

лiнiй. Стосовно кредитного ризику по таким зобов’язанням, Банк у майбутньому може понести збитки у сумi, що 

дорiвнює загальнiй сумi невикористаних зобов’язань. Але можлива сума збиткiв менша, нiж загальна сума 

невикористаних зобов'язань, так як бiльшiсть цих зобов’язань залежить вiд дотримання клiєнтами Банку певних вимог 

кредитних стандартiв.  

Загальна сума заборгованостi по невикористаним кредитним лiнiям, овердрафтам та гарантiям у вiдповiдностi з 

договорами необов’язково представляє собою майбутнi грошовi вимоги, оскiльки строк дiї таких фiнансових 

iнструментiв може сплинути без фiнансування. 

З точки зору кредитного ризику за методикою визначення вiдкличних та безвiдкличних зобов'язань по наданню 

кредитiв, Банк вважає, що за вiдкличними зобов'язаннями вiн не несе додаткового кредитного ризику, оскiльки 

кредитнi кошти надаються пiсля отримання Банком фiнансового забезпечення у виглядi фiнансової поруки або 

застави у виглядi депозиту, що повнiстю покриває можливий ризик. 

Iнформацiя про непогашенi зобов’язання наведенi у Таблицi 31.2. 

Таблиця 31.2. Структура зобов'язань з кредитування 

Примiтки 31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Зобов'язання з кредитування, що наданi 18 639 16 181 

2 Експортнi акредитиви - 817 

3 Гарантiї виданi 1 453 722 

4 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням 17 (43) (218) 

5 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 20 049 17 502 

Таблиця 31.3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

1 Гривня 18 467 11 530 

2 Долар США 71 1 894 

4 Iншi 1 511 4 078 

5 Усього 20 049 17 502 

Активи наданi в заставу 

На кiнець звiтного року Банком передано в заставу грошовi кошти розмiщенi в iншому банку пiд забезпечення 

виконання свого зобов’язання за залученими коштами вiд цього банку. Зазначена iнформацiя наведенi в наступнiй 

таблицi: 

Таблиця 31.4. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання 

Примiтки 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання активи, наданi в заставу забезпечене зобов'язання 

1 Кошти в iнших банках 9 21 752 21 752 5 000 5 000 

Примiтка 32. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Нижче описанi методи та припущення, що використовуються для визначення справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв, якi не вiдображенi за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. 



Активи, справедлива вартiсть яких наближається до балансової  

Щодо фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, що є лiквiдними або короткостроковими (до трьох мiсяцiв), 

вважається що їх балансова вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй вартостi. Таке припущення застосовується 

також до депозитiв на вимогу та коштiв на поточних i кореспондентських рахунках.  

Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв з фiксованою ставкою, що вiдображаються за амортизованою вартiстю, 

визначається шляхом дисконтування грошових потокiв за вiдповiдним фiнансовим iнструментом iз застосуванням 

ринкових процентних ставок, що пропонуються Банком на подiбнi фiнансовi iнструменти на дату звiтностi.  

У таблицi 32.1. порiвнюються балансова вартiсть та справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi Банку за амортизованою вартiстю, за їх видами. Таблиця не вiдображає справедливої вартостi не 

фiнансових активiв та не фiнансових зобов’язань.  

Таблиця 32.1. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

справедлива вартiсть балансова вартiсть справедлива вартiсть балансова вартiсть 

ФIНАНСОВI АКТИВИ  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 102 608 102 608 113 768 113 768 

2 Кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 1 942 1 942 2 179 2 179 

3 Кошти в iнших банках 35 194 35 194 22 946 22 946 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 209 514 186 378 118 401 113 191 

5 Iншi фiнансовi активи 2 930 2 930 797 797 

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

6 Кошт клiєнтiв 197 620 189 856 130 383 126 673 

7 Кошти банкiв 21 752 21 752 7 392 7392 

8 Iншi фiнансовi зобов'язання 413 413 248 248 

Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю, Банк 

використовує наступну iєрархiю для визначення та розкриття справедливої вартостi у вiдповiдностi до моделей 

оцiнки: 

- Рiвень 1: модель оцiнки, що використовує ринковi котирування; 

- Рiвень 2: модель оцiнки, що використовує спостережнi данi, якi базуються прямо або опосередковано на ринкових 

даних; 

- Рiвень 3: модель оцiнки, базуються на даних, яких не має у вiдкритому доступi. 

Таблиця 32.2. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 31 

грудня 2013р. 

Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть 

Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3  

ФIНАНСОВI АКТИВИ  

1 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж 6 206 - - 6 206 6 206 

Таблиця 32.3. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, за рiвнями її оцiнки за 31 

грудня 2012р. 

Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть 

Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3  

ФIНАНСОВI АКТИВИ  

1 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж 6945 - - 6945 6945 

Примiтка 33. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Таблиця 33.1. Фiнансовi активи та зобов’язання за категорiями оцiнки на 31 грудня 2013р. 

За амортизованою собiвартiстю Фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки у сукупному доходi Усього 

 

АКТИВИ  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 102 608 - 102 608 

2 Кошти обов’язкових резервiв в НБУ 1 942 - 1 942 

3 Кошти в iнших банках: 35 194 - 35 194 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 186 378 - 186 378 

5 Цiннi папери у портфелi банку на продаж 6 206 6 206 

6 Iншi фiнансовi активи 2 930 - 2 930 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

7 Кошти банкiв 21 752 - 21 752 

8 Кошти клiєнтiв 189 856 - 189 856 

9 Iншi фiнансовi зобов’язання 413 - 413 

Таблиця 33.2 Фiнансовi активи та зобов’язання за категорiями оцiнки на 31 грудня 2012р.  

За амортизованою собiвартiстю Фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 

переоцiнки у сукупному доходi Усього 

 



АКТИВИ  

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 113 768 - 113 768 

2 Кошти обов’язкових резервiв в НБУ 2 179 - 2 179 

3 Кошти в iнших банках: 22 946 - 22 946 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 113 191 - 113 191 

5 Цiннi папери у портфелi банку на продаж - 6 945 6 945 

6 Iншi фiнансовi активи 797 - 797 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

7 Кошти банкiв 7 392 - 7 392 

8 Кошти клiєнтiв 126 673 - 126 673 

9 Iншi фiнансовi зобов’язання 248 - 248 

Примiтка 34. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Для цiлей складання цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним 

контролем, або якщо одна сторона контролює iншу або має можливiсть у значнiй мiрi впливати на фiнансовi та 

операцiйнi рiшення iншої сторони у вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн». При 

розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не 

лише юридична форма. В ходi звичайної дiяльностi проводяться банкiвськi операцiї з основними акцiонерами та 

iншими пов’язаними сторонами. Цi операцiї включають здiйснення розрахункiв, надання кредитiв, залучення 

депозитiв, фiнансування комерцiйної дiяльностi та операцiї з iноземною валютою.  

Станом на 31 грудня 2013 року найбiльшими акцiонерами Банку є спорiдненi фiзичнi особи, громадяни України:  

Городницький Володимир Iгоревич; 

Городницька Тетяна Iгорiвна; 

Городницький Iгор Зiновiйович. 

Загальна спiльна частка у статутному капiталi найбiльших акцiонерiв Банку складає 97%. 

У Таблицях 34.1. – 34.9. наводяться данi за операцiями Банку з пов’язаними особами. 

Таблиця 34.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2013 року 

Найбiльшi акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,01 до 25 %) - 102 - 

2 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 – 21,5 %) 5 041 809 1 664 

Таблиця 34.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2013 року 

Найбiльшi акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Процентнi доходи - 34 1 

2 Процентнi витрати 146 129 125 

3 Комiсiйнi доходи 25 4 3 

4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 232 2 270 132 

Таблиця 34.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом 31 грудня 2013 року 

Найбiльшi акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Зобов'язання з кредитування 200 75 88 

Таблиця 34.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 

2013 року 

Найбiльшi акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - 147 - 

2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - 62 - 

Таблиця 34.5 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2012 року 

Найбiльшi акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 22 %) - 18 - 

2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - 1 - 

3 Iншi активи - - 1 

4 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 - 24 %) 36 885 924 

Таблиця 34.6 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2012 року 

Найбiльшi акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Процентнi доходи - 3 - 

2 Процентнi витрати - 101 54 

3 Комiсiйнi доходи 11 1 6 

4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 231 2 233 44 

Таблиця 34.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом 31 грудня 2012 року 

Найбiльшi акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Зобов'язання з кредитування 6 3 - 

Таблиця 34.8 Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 

2012 року 

Найбiльшi акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 8 25 - 

2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 3 25 - 



Таблиця 34.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 

1 Поточнi виплати працiвникам 2502 203 2 464 165 

Примiтка 35. Подiї пiсля дати балансу 

Поточний стан фiнансово сектору України, який є основним мiсцем ведення бiзнесу Банку, має ознаки негативного 

впливу поточної суспiльно-полiтичної ситуацiї у країнi, яка може характеризуватися як кризова. Наразi в теперiшнiй 

час не можливо оцiнити цей вплив на дiяльнiсть Банку. 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

"11" березня 2014 року Голова Правлiння ___________________ С.Б.Стоянов 

 

 

Вик. Ахе А.Т. тел. 056387655 

Головний бухгалтер __________________ А.Т.Ахе 

 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 1 0 

2 2012 1 0 

3 2011 4 3 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Iншого немає. Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Iншого немає. Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X  

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Iншого немає. Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  3 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
73 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової 

Ради не створювались. 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової 

Ради не створювались. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  Iнших способiв визначення 

винагороди Членiв Наглядової 

Ради не iснує. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Iнших вимог до членiв Наглядової Ради немає.  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  Останнiй раз - 22.08.2011 р. на 

позачергових Загальних зборах 

акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" було достроково 

припинено повноваження 

попереднього складу Наглядової 

Ради та обрано новий склад 

Наглядової Ради Банку iз трьох 

нових членiв. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 



трьох років? 1.00 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  



Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  У Банку iснують й iншi 

Положення про здiйснюванi 

операцiї згiдно Банкiвськiй 

лiцензiї Нацiонального банку 

України №166 вiд 14.11.2011р. та 

Генеральнiй лiцензiї 

Нацiонального банку України на 

здiйснення валютних операцiй 

№166-3 вiд 18.01.2013р., полiтики, 

процедури, Положення про 

Комiтети створенi у Банку 

(зокрема - Кредитний, Тарифний, 

Комiтет з управлiння активами та 

пасивами та Тендерний комiтет), 

Посадовi iнструкцiї i т.i. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 



 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Iншого немає. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X  

Інше (запишіть)  Iнших причин не було. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Управлiння Нацiонального банку 

України в Днiпропетровськiй 

областi. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 



За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  Iншi органи, доручення на 

проведення перевiрки, Ревiзiйнiй 

комiсiї не давали. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Не визначились.    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Банк не 

має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 



правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Банк не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Банк не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Основною метою дiяльностi Банку є: - залучення, накопичення та використання коштiв для 

всебiчного сприяння економiчному розвитку України, розвитку товарно-грошових i ринкових 

вiдносин, розширення зовнiшньоекономiчних зв'язкiв пiдприємств регiону i його експортно-

iмпортного потенцiалу; - акумулювання фiнансових ресурсiв пiдприємств та органiзацiй; - 

iнвестування коштiв в модернiзацiю виробництва i новi технологiї; - сприяння за допомогою 

надання банкiвських послуг господарськiй та пiдприємницькiй дiяльностi пiдприємств рiзних 

галузей народного господарства, громадян; - розвиток банкiвської справи i отримання прибутку. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Змiн не вiдбувалося. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами Наглядової Ради та виконавчого органу Банку внутрiшнiх правiл, що 

призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Заходи впливу до фiнансової установи, у тому числi до членiв Наглядової Ради та виконавчого 

органу Банку не застосовувались. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

В Банку iснує система управлiння ризиками, що охоплює: - управлiння кредитним ризиком; - 

управлiння ринковим ризиком; - управлiння операцiйно-технологiчним ризиком; - управлiння 

ризиком змiни процентної ставки; - управлiння ризиком репутацiї; - управлiння юридичним 

ризиком; - управлiння стратегiчним ризиком; - управлiння ризиком лiквiдностi; - управлiння 

валютним ризиком.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Протягом року у Банку функцiонувала система внутрiшнього аудиту, а саме здiйснювався аудит 

активних i пасивних операцiй Банку: 1. Методи проведення перевiрок, що використовувалися 

внутрiшнiм аудитором: - запит iнформацiї та отримання пояснень керiвникiв пiдроздiлiв, що 

перевiрялись; - перевiрка первинної документацiї та облiкових даних; - аналiз та оцiнка 

iнформацiї. 2. Первiрки внутрiшнiм аудитором проводилися за затвердженим графiком. 3. 



Кiлькiсть перевiрок активних операцiй: - згiдно з планом: 3; - фактично: 3; - позапланово: 0. 4. 

Кiлькiсть перевiрок пасивних операцiй: - згiдно з планом: 11; - фактично: 11; - позапланово: 0. 5. 

Взаємозв'язок внутрiшнього та зовнiшнього аудиту: 5.1. На протязi звiтного року внутрiшнiй 

аудит тiсно спiвпрацював iз зовнiшнiм аудитом. 5.2. Керiвник служби внутрiшнього аудиту 

(аудитор) Банку бере участь у визначеннi аудиторської фiрми (аудитора) для проведення 

аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку шляхом обговорення цього питання з 

Головою Наглядової Ради та Головою Правлiння. 5.3. Банк працює з аудиторською фiрмою 

(аудитором) - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-

фiнанси", м.Київ, договiр укладено в 2013 р. 6. Служба внутрiшнього аудиту (Вiддiл внутрiшнього 

аудиту) - не бере безпосередньої участi в процесi ризик-менеджменту, її роль зводиться до оцiнки 

адекватностi систем управлiння ризиками потребам Банку (аудит процесiв та процедур Банку з 

ризик-менеджменту аналогiчно аудиту будь-якої iншої функцiї Банку). 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Активи в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Банку розмiр, протягом звiтного року не 

вiдчужувались. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Фактiв купiвлi-продажу активiв в обсягах, що перевищують встановлений у статутi Банку розмiр, 

протягом звiтного року не було. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2013 року: 1.1. Кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,01 до 22%): - найбiльшi акцiонери 

Банку: 0 тис.грн.; - провiдний управлiнський персонал: 102 тис.грн.; - iншi пов'язанi особи: 0 

тис.грн. 1.2. Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0-21,5%) - найбiльшi акцiонери Банку: 5 

041 тис.грн.; - провiдний управлiнський персонал: 809 тис.грн.; - iншi пов'язанi особи: 1 664 

тис.грн. 2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2013 року: 2.1. 

Процентнi доходи: - найбiльшi акцiонери Банку: 0 тис.грн.; - провiдний управлiнський персонал: 

34 тис.грн.; - iншi пов'язанi особи: 1 тис.грн. 2.2. Процентнi витрати: - найбiльшi акцiонери Банку: 

146 тис.грн.; - провiдний управлiнський персонал: 129 тис.грн.; - iншi пов'язанi особи: 125 тис.грн. 

2.3. Комiсiйнi доходи: - найбiльшi акцiонери Банку: 25 тис.грн.; - провiдний управлiнський 

персонал: 4 тис.грн.; - iншi пов'язанi особи: 3 тис.грн. 2.4. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати: - найбiльшi акцiонери Банку: 232 тис.грн.; - провiдний управлiнський персонал: 2 270 

тис.грн.; - iншi пов'язанi особи: 132 тис.грн. 3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з 

повязаними сторонами за станом 31 грудня 2013 року: 3.1. Зобов'язання з кредитування: - 

найбiльшi акцiонери Банку: 200 тис.грн.; - провiдний управлiнський персонал: 75 тис.грн.; - iншi 

пов'язанi сторони: 88 тис.грн. 4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та 

погашених пов'язаними сторонами протягом 2013 року: 4.1. Сума кредитiв, наданих пов'язаним 

сторонам протягом перiоду: - найбiльшi акцiонери Банку: 0 тис.грн.; - провiдний управлiнський 

персонал: 147 тис.грн.; - iншi пов'язанi сторони: 0 тис.грн. 4.2. Сума кредитiв, погашених 

пов'язаними сторонами протягом перiоду: - найбiльшi акцiонери Банку: 0 тис.грн.; - провiдний 

управлiнський персонал: 62 тис.грн.; - iншi пов'язанi особи: 0 тис.грн. 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Банк не отримував жодних рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 



призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Вiдповiдно до вимог статтi 69 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та постанови 

правлiння НБУ №389 вiд 09.09.2003р. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" укладений договiр №46 вiд 

05.06.2013р. з Товариствоv з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-

фiнанси" про надання аудиторських послуг з проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку 

за 2013 рiк. ТОВ "АФ "ПКФ Аудит - фiнанси" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 26.10.2006 р. № 3886, видане за 

рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3, чинне до 30.06.2013 р. Свiдоцтво 

про включення до реєстру аудиторських фiрм, якi проводити мають право на проведення 

аудиторських перевiрок банкiв № 0000019 вiд 17.09.2012 р. ТОВ "АФ "ПКФ Аудит - фiнанси" 

внесено до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв на пiдставi Свiдоцтва серiї П № 000010 вiд 05.02.2013 року, чинне 

до 30.06.2016 р. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-

пiдприємцiв 28.09.2006 р. № 1 074 102 0000 019892. Iдентифiкацiйний код юридичної особи 

34619277. Аудиторська фiрма знаходиться за адресою: вул.Прорiзна, буд. 49-б, м.Київ, Україна, 

01034; тел./факс: +38 (044) 501-25-31. Повне найменування: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «ПКФ Аудит-фiнанси» Юридична адреса: вул. Прорiзна, 

буд. 19, лiтера "Б", мiсто Київ, Україна, 01034 Мiсцезнаходження : вул. О. Гончара 41, 3 поверх, 

мiсто Київ, Україна, 01054 Телефон (факс): +38 (044) 501 25 31 Веб сторiнка в мережi iнтернет: 

www.pkf.kiev.ua 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" здiйснює аудиторську дiяльнiсть з 2006 року, стаж аудиторської 

дiяльностi фiрми - 7 рокiв. Аудитор Бiлобловський Святослав Володимирович (сертифiкат на 

право здiйснення аудиту банкiв № 0072) досвiд роботи в аудиторськiй дiяльностi - 14 рокiв.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Зовнiшнiй аудитор - ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" надає аудиторськi послуги Банку протягом 

двох рокiв. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Зовнiшнiй аудитор - ТОВ "АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" надавало Банку послуги також з аудиту 

фiнансової звiтностi Банку за 9 мiсяцiв звiтного року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора Банку вiдсутнi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Протягом останнiх п'яти рокiв, Банк користувався послугами зовнiшнiх аудиторських фiрм, а 

саме: - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД", 

м.Днiпропетровськ. - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 

Аудит-фiнанси", м.Київ - з 2010 по 2011 рiк. - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР", м.Днiпропетровськ. Тривалiсть договiрних вiдносин Банку з 

жодним iз вищевказаних зовнiшнiх аудиторiв не перевищувала п'яти рокiв поспiль 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 



здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Протягом звiтного року, Аудиторська палата України не застосовувала стягнень до аудитора. 

Фактiв подання недостовiрної звiтностi Банку, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявлених органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг у звiтному 

роцi не було. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

У Банку наявний механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

Розгляд скарг споживачiв фiнансових послуг у Банку здiйснює Голова Правлiння Стоянов Сергiй 

Борисович. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Протягом звiтного року жодних скарг вiд споживачiв фiнансових послуг до Банку не надходило. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Протягом звiтного року жодного позову стосовно надання Банком фiнансових послуг до суду з 

боку споживачiв фiнансових послуг не заявлено. 



Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за станом на 31.12.2013   

  
(число, місяць, 

рік) 
  

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 102608 113768 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
 1942 2179 

Торгові цінні папери 7 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
8 0 0 

Кошти в інших банках 9 35194 22946 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 186378 113191 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 6206 6945 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 4454 4437 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток 
 127 0 

Відстрочений податковий актив  217 0 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 13543 9785 

Інші фінансові активи 17 2930 797 

Інші активи 18 997 1068 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 

групи вибуття 
19 0 0 

Усього активів  354596 275116 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 21752 7392 

Кошти клієнтів 21 189856 126673 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0 

Інші залучені кошти 23 0 0 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток  0 32 

Відстрочені податкові зобов’язання  0 23 

Резерви за зобов’язаннями 24 43 218 

Інші фінансові зобов'язання 25 413 248 

Інші зобов'язання 26 2002 1049 



Субординований борг 27 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань  214066 135637 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 120000 120000 

Емісійні різниці 28 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу  0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  2460 1683 

Резервні та інші фонди банку  17635 17425 

Резерви переоцінки 29 435 372 

Неконтрольована частка3  0 0 

Усього власного капіталу  140529 139480 

Усього зобов'язань та власного капіталу  354596 275116 

 

Примітки д/н 

Затверджено до випуску та підписано        

11.03.2014 року   Керівник Стоянов С.Б. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Ахе А.Т. (0562) 387655   Головний бухгалтер  Ахе А.Т. 

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



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2013 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 31373 18565 

Процентні витрати 31 -16927 -6407 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
 14446 12158 

Комісійні доходи 32 9094 7014 

Комісійні витрати 32 -2030 -1687 

Результат від операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку 
 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

 -157 -524 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
11 62 76 

Результат від операцій з іноземною валютою  682 3636 

Результат від переоцінки іноземної валюти  -172 -205 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

9, 10 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 
9, 10 1340 -106 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 -209 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 175 126 

Інші операційні доходи 33 180 46 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -22021 -15068 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  1389 5468 

Витрати на податок на прибуток 35 -402 -1346 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  987 4122 



Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік  987 4122 

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:  

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж  24 132 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
29 39 -87 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік  63 45 

Усього сукупного доходу за рік  1050 4167 

  

Прибуток (збиток), що належить:  

власникам банку  987 4122 

неконтрольованій частці  0 0 

  

Усього сукупного доходу, що належить:  

власникам банку  1050 4167 

неконтрольованій частці  0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
36  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік  0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
 0 0 

 

Примітки д/н 

Затверджено до випуску та підписано        



11.03.2014 року   Керівник Стоянов С.Б. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Ахе А.Т., (0562)387655   Головний бухгалтер  Ахе А.Т. 

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



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2013 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам банку 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці 

резервні, 

інші фонди 

та резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

кінець 

періоду, що 

передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 120000 0 15566 -294 135272 0 135272 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та 

вплив 

переходу на 

нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 41 0 0 41 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 120000 0 15566 -253 135313 0 135313 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 45 0 45 0 45 

Емісія акцій: 28        

номінальна 

вартість 
 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 

дохід 
 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені 

в акціонерів: 

        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній 
48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 120000 0 17797 1683 139480 0 139480 



Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 63 0 63 0 63 

Емісія акцій: 28        

номінальна 

вартість 
 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 

дохід 
 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені 

в акціонерів: 

        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній 
 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

звітного 

періоду 

 120000 0 18069 2460 140529 0 140529 

 

Примітки д/н 

Затверджено до випуску та підписано        

11.03.2014 року   Керівник Стоянов С.Б. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Ахе А.Т., (0562) 38-76-55   Головний бухгалтер  Ахе А.Т. 

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



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані  0 0 

Процентні витрати, що сплачені  0 0 

Комісійні доходи, що отримані  0 0 

Комісійні витрати, що сплачені  0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  0 0 

Інші отримані операційні доходи  0 0 

Витрати на утримання персоналу, сплачені  0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  0 0 

Податок на прибуток, сплачений  0 0 

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
9, 17 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності 
 0 0 



ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
 0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності 
 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 0 0 



Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

 

Примітки д/н 

Затверджено до випуску та підписано        

01.04.2013 року   Керівник Стоянов С.Б. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Ахе А.Т., (0562)387655   Головний бухгалтер  Ахе А.Т. 

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



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2013 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  1389 5468 

Коригування: 

Знос та амортизація  1498 982 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів 
 -1072 110 

Амортизація дисконту/(премії)  71 582 

Результат операцій з торговими цінними паперами  0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою  172 205 

(Нараховані доходи)  -605 -54 

Нараховані витрати  626 2134 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності  -61 -39 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 

діяльності 
 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим  -39 82 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 

 1979 9470 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
 237 -2054 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  -12365 -20387 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
 -71245 -18944 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
 -2095 -823 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  -136 -939 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  14362 7390 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  63131 94822 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
 -175 -126 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
 165 -21 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності до сплати податку на 

прибуток 

 -6143 -68388 

Податок на прибуток, що сплачений  -399 -476 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності 
 -6542 -67912 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 -6486 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 825 5199 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 -17 -80 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 -5102 -6247 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 -155 -999 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від інвестиційної діяльності 
 -4449 -8613 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 



Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності 
 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
 -170 -37 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 -11161 59336 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
 113768 54432 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 102608 113768 

 

Примітки д/н 

Затверджено до випуску та підписано        

11.03.2014 року   Керівник Стоянов С.Б. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Ахе А.Т., (0562)387655   Головний бухгалтер  Ахе А.Т. 

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

 


