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Проміжний скорочений звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 

  (Звіт про фінансові  результати)  

За ІІІ квартал 2016 року 

 377090    ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

(тис. грн.) 

Найменування статті Прим

ітки 

Звітний період Попередній період 

    за 

поточний 

квартал 

за 

поточний 

квартал 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповідн

ий 

квартал 

попередн

ього року 

за 

відповід

ний 

квартал 

поперед

нього 

року 

нароста

ючим 

підсумк

ом з 

початку 

року 

1 2 3 4 5 6 

Процентні доходи 13 39 629 112 508 42 739 131 916 

Процентні витрати 13 (19 652) (61 900) (22539) (71633) 

Чистий процентний дохід   19 977 50 608 20 200 60 283 

Чисте збільшення резервів під знецінення 

кредитів, коштів в банках 

  (16 535) (36286) (10769) (21835) 

Чистий процентний дохід/( після 

створення резерву під знецінення 

кредитів, коштів в банках 

  3 442 14 322 9 431 38 448 

Комісійні доходи 14 1 149 2 476 398 820 

Комісійні витрати 14 (142) (351) (36) (60) 

Результат операцій з іноземною валютою   655 1 914 305 191 

Результат переоцінки іноземної валюти   563 1 174 1096 (1301) 

Чисте збільшення (зменшення)  резервів  

під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінактивів 

  23 (13) (27) 172 

Інші операційні доходи 15 40 61 35 005 35 014 

Адміністративні та інші операційні 

витрати 

16 (6 412) (19228) (5 828) (16 712) 

Прибуток/(збиток) до оподаткування   (682) 355 40 344 56 572 

Витрати на податок на прибуток 17 107 (84) 0 555 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що 

триває 

  (575) 271 40 344 57 127 

Прибуток/(збиток) за рік   (575) 271 40 344 57 127 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:      0 

Усього сукупного доходу за рік          (575) 271 40 344 57 127 

Прибуток (збиток), що належить:           

власникам банку          (575) 271 40 344 57 127 
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Примітка 1. Інформація про банк 

Найменування банку – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЄВРОПЕЙСКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; 

Скорочене найменування банку – ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» 

 

Місцезнаходження - Україна, 01033 м. Київ , вул. Саксаганського буд.3, літ. «А»; (з 

19.01.2015) 

До 19.01.2015 Банк був зареєстрований за адресою Україна, 83003 м. Донецьк, пров. 

Донбаський, буд.1, але з серпня 2014 року у зв’язку з ситуацією, яка склалася на сході 

країни та проведенням військових дій на території  міста Донецька, керівництво Банку 

прийняло рішення про переїзд та перереєстрацію Банку у м. Києві.  

 

Країна реєстрації – Україна 

 

Організаційно-правова форма банку – Публічне акціонерне товариство. 

10.12.2007 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  зареєструвала 

випуск акцій ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» в сумі 74 500 000 гривень, свідоцтво № 514/1/07 

від  23.10.2008. 

08.09.2011 в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано 

випуск акцій  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» в сумі 120 000 000,00  гривень, свідоцтво № 

440/1/11  від 12.01.2012 .  

18.09.2015 в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано 

випуск акцій  ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» в сумі 145 000 000,00  гривень, свідоцтво № 

110/1/2015  від 24.05.2016.  

 

Опис характеру операцій банку та його основних видів діяльності 
Згідно   Банківської ліцензії № 246, наданої Банку Національним банком України 

15.11.2011 р., Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 23.03.2015 . № 

246-4 та Додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 23.03.2015  

№ 246-4 ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» має право здійснювати такі  банківські операції: 

1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 

юридичних і фізичних осіб;  

2. відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі 

у банківських металах;  

3. розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів 

та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 

4. надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які 

передбачають їх виконання у грошовій формі; 

5. придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені 

товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та 

прийом платежів (факторинг); 

6. лізинг; 

7. послуги з відповідального зберігання та надання в майновий найм (оренду) 

індивідуальних сейфів для зберігання цінностей та документів; 

8. випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних 

платіжних інструментів; 

9. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих 

карток; 

10. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.     

11.  інвестицій;  

12. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  
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13.  інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 

14. випуск  власних цінних паперів. 

15. За наявності ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, БАНК має право здійснювати такі види діяльності на ринку 

цінних паперів: 

- Брокерська діяльність. 

- Дилерська діяльність. 

- Андерайтинг. 

- Діяльність з управління цінними паперами. 

- Діяльність з управління іпотечним покриттям 

- Депозитарна діяльність депозитарної установи. 

- Депозитарна діяльність – діяльність із зберігання активів інститутів спільного 

інвестування. 

- Депозитарна діяльність – діяльність із зберігання активів пенсійних фондів. 

16.  операції з валютними цінностями відповідно до Генеральної ліцензії на здійснення 

валютних операцій від 23.03.2015 № 246-4: 

 неторговельні операції з валютними цінностями; 

 операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, 

прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти 

банків; 

 операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються 

в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі агентських договорів з 

юридичними особами-резидентами; 

 ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті  та клієнтів 

нерезидентів  у грошовій одиниці України; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній 

валюті  ; 

 ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці 

України; 

 відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках  України в іноземній 

валюті та здійснення операцій за ними; 

 відкриття кореспондентських рахунків у  банках  (нерезидентах)  в іноземній валюті 

та здійснення операцій за ними; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

 торгівля іноземною валютою на валютному ринку України; 

 торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

 торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 

 залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; 

 торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 

 торгівля банківськими металами на міжнародних ринках. 

 Банк надає банківські послуги фізичним особам та підприємствам різноманітних 

галузей, включаючи гірничодобувну галузь, вуглепереробну  промисловість, транспортним, 

а також торгівельним та іншим підприємствам. Ці послуги включають залучення депозитів, 

надання кредитів, виплата заробітної плати, здійснення платежів по Україні та за кордон, 

обмін валют  та інші послуги.  

Високоякісний банківський сервіс, конфіденційність та надійність, атмосфера 

доброзичливого ділового спілкування допомагають зміцненню довіри з боку клієнтів. Про 

це свідчить кількість нашої клієнтури: станом на 01.10.2016 року  у Банку обслуговуються 
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5621 клієнтів, в т.ч. 323 юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців; та 5298 – фізичних 

осіб. 

В умовах дестабілізації економічної та політичної обстановки на Сході країни, Банк 

докладав  максимальні зусилля щодо збереження клієнтської бази та довіри до Банку.  

Органами управління Банком є: 

 Загальні збори акціонерів; 

 Спостережна Рада Банку; 

 Правління Банку. 

Розподіл повноважень між цими органами управління визначені Статутом (нова  

редакція) ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», погодженим Національним банком України 

18.03.2016 р. та зареєстрованим  в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань  21.03.2016 року, номер запису 

10701050019056670. 

Правління банку очолює Голова Правління банку; членами Правління банку є головний 

бухгалтер банку та начальник відділу обслуговування корпоративних клієнтів. 

Органом контролю банку є Ревізійна комісія та Відділ внутрішнього аудиту. 

Ревізійна комісія є органом контролю банку, що здійснює контроль за фінансово-

господарською діяльністю банку. Служба внутрішнього контролю  банку є органом 

оперативного контролю Ради банку. 

 

Спеціалізація банку 

Банк позиціонує себе як універсальний. 

 

 Стратегічна мета банку  

Зайняти стабільне положення на ринку банківських послуг за рахунок надання 

якісних універсальних послуг клієнтам. 

 

Банк являється учасником Фонду гарантування вкладів з 06 жовтня 2008 року, 

реєстраційний № 208 ( свідоцтво учасника фонду № 199 від 22 листопада  2012 року). 

 

 Інформація щодо змін в структурі Банку 

 Згідно протоколу № 21/04/2016 від 21.04.2016  Засідання Спостережної Ради                        

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» прийнято рішення про зміну місцезнаходження відділення             

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» № 3  у м. Донецьк, з адреси м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 40 

на адресу м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 3, літ."А". 

Згідно протоколу № 17/05/2016 від 17.05.2016  Засідання Спостережної Ради                        

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» прийнято рішення про зміну місцезнаходження відділення              

ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» № 3  у м. Київ, з адреси м. Київ, вул. Саксаганського, 

будинок 3, літ."А" на адресу м. Київ, бульвар Шевченка, будинок 11, приміщення 51. 

         У звітному періоді не відбувалося припинення (ліквідація) окремих видів банківських 

операцій. 

Частка керівництва в акціях банку: 

Станом на 01.07.2016 р. частка керівництва у Статутному капіталі Банку відсутня. 

Власники  істотної участі в банку 
Станом на 01.07.2016 р. істотною участю у Банку володіють наступні акціонери: 

      1.  Орлова Наталія Вікторівна – 20.1910 %; 

      2.  Орлова Ольга Олександрівна – 49,8931 %; 

      3.  Орлов Володимир Олександрович – 28,3635 %;       

Частка в статутному капіталі іноземних інвесторів (компанії і країни) та їх частка в 

статутному капіталі (заповнюється банками з іноземним капіталом) 

Іноземні інвестори не мають часток в Статутному капіталі ПАТ 
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«ЄВРОПРОМБАНК». 

Фінансова звітність Банку складається на основі даних бухгалтерського обліку  та 

відповідно до вимог МСФЗ, включає суттєву, своєчасну та достовірну інформацію, яка 

сприяє прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінки минулих, теперішніх та 

майбутніх подій.  

Метою складання фінансової звітності є надання повної правдивої інформації про 

фінансовий стан і діяльність банку користувачам для прийняття економічних рішень.  

Зведення фінансової звітності ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» передбачає послідовне 

об'єднання відповідних статей фінансових звітів Головного банку та відділень.  

При зведенні звітності виконується перевірка тотожності відповідних рахунків 3, 6 , 7 

та 9  класів. 

Контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів, відкритої валютної 

позиції, а також контроль за дотриманням норм обов’язкових резервів на 

кореспондентському рахунку здійснюється щоденно за даними зведеного балансу банку. 

Звітним періодом для складання  проміжної фінансової звітності є календарний 

квартал.  

Проміжна фінансова звітність складена відповідно до Інструкції про порядок 

складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою 

Правління Національного банку України від 24.10.2011 р. № 373 зі змінами та відповідно 

до вимог МСФЗ. 

Проміжна фінансова звітність за ІІІ квартал 2016 року підписана та затверджена 

Протоколом Засідання Правління ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» №28/10/2016 від 28.10.2016   

року. 

 

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

Макроекономічне середовище   

У серпні 2016 року індекс виробництва базових галузей прискорив зростання до 2,7% 

у річному вимірі. Відновилося зростання в промисловості – на 3,4% (найбільший приріст у 

хімічній промисловості, деревообробці, харчовій промисловості, будівельна 

промисловість), що відображає високий рівень інвестиційного попиту. Дане зростання 

відбувалось на фоні зниження обсягів сільськогосподарського виробництва (як у 

рослинництві, так і у тваринництві) на 0,9% у річному вимірі, що частково пов'язано з 

впливом сезонного фактору. 

Зростання обсягів внутрішнього товарообороту зумовлено як зростанням показників 

оптового (на 6,4% у річному вимірі), так і роздрібного товарообороту (до 7,6% у річному 

вимірі) внаслідок покращення споживчих настроїв населення та високих темпів зростання 

реальних заробітних плат протягом другого та третього кварталів. 

Середня заробітна плата як в номінальному, так і в реальному розмірі продовжувала 

зростати: номінальна заробітна плата - на 23,7%, реальна заробітна плата - на 15,4%. 

Рівень безробіття, розрахований за методологією МОП, незважаючи на незначне 

зниження у порівнянні з попереднім кварталом, залишився значним (9,0% за підсумками ІІ 

кварталу 2016 року). Як наслідок, зростання заробітних плат не створювало значного тиску 

на інфляцію.  

За підсумками вересня 2016 року споживчі ціни зросли у порівнянні з попереднім 

місяцем на 1,8%, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 7,9% за рахунок базової 

інфляції та зміни цін сирих продуктів харчування. Сповільнення базової інфляції в цілому 

підтримувалося зниженням інфляційних очікувань. 

Зростання базового індексу споживчих цін уповільнилося в річному вимірі до 6,3%, а 

помірне зростання цін на сирі продукти стримувало інфляцію продуктів харчування з 

високим ступенем оброблення. Зростання цін на сирі продовольчі товари сповільнилося у 

річному вимірі до 3,5%, при цьому продовжилося прискорення зростання адміністративно 
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регульованих цін і тарифів до 13,6%. Крім того, суттєве подорожчання тютюнових виробів 

та алкогольних напоїв, а також палива на 13,6% у річному вимірі стали основними 

чинниками прискорення споживчої інфляції. 

Промислова інфляція у вересні в порівнянні з попереднім місяцем прискорилася до 

19,6% у річному вимірі (у серпні - 18,9% у річному вимірі). 

Від’ємне сальдо поточного рахунку платіжного балансу збільшилося до 0,4 млрд. 

дол. США за рахунок розширення дефіциту торгового балансу. Незважаючи на суттєве 

підвищення обсягів експорту (на 10,0%, фізичне зростання обсягів експорту зафіксоване 

вперше з 2014 року на фоні зниження індексу світових цін на товари українського 

експорту), обсяги імпорту зростали вищими темпами, що зумовлено, насамперед, 

збільшенням поставок енергоносіїв, а також зростанням імпорту інвестиційного та 

споживчого призначення на тлі пожвавлення внутрішнього попиту. 

Чисті надходження за фінансовим рахунком у серпні становили 0,4 млрд. дол. США 

та були забезпечені приватним сектором (приватні грошові перекази). 

Таким чином, через практично нульове сальдо зведеного платіжного балансу (+0,02 

млрд. дол. США) обсяги міжнародних резервів практично не змінилися та становили 14,1 

млрд. дол. США або 3,6 місяці імпорту майбутнього періоду. 

Профіцит державного бюджету за підсумками серпня становив 7,0 млрд. грн, що 

забезпечило зменшення кумулятивного дефіциту до рівня 42,9 млрд. грн. з початку року. 

Наявність суттєвого профіциту у порівнянні з попередніми періодами сприяло 

накопиченню коштів на єдиному казначейському рахунку, що додатково посилювалось 

збільшенням обсягів залучення коштів шляхом розміщення облігацій внутрішніх позик 

(обсяги залучення - 4,7 млрд. грн. та 0,4 млрд. дол. США).  

Зведений бюджет у серпні виконано з профіцитом 11,6 млрд. грн., що зменшило 

кумулятивний дефіцит до рівня 11,3 млрд. грн. з початку року. 

Основні тенденції розвитку банківського сектору України у ІІІ кварталі 2016р. 

Протягом ІІІ кварталу 2016 року продовжувала зменшуватись кількість діючих 

банківських установ через запровадження Національним банком України заходів впливу до 

банків, які здійснюють ризикову діяльність, не забезпечують виконання зобов'язань перед 

вкладниками, порушують вимоги банківського законодавства.   

Станом на 01.10.2016 року ліцензії на здійснення банківських операцій мали 100 

банківських установ (на 01.01.2016 - 120 банківських установ), в т.ч. 39 з іноземним 

капіталом (на 01.01.2016 - 41 банківська установа). Кількість діючих структурних 

підрозділів банківських установ також продовжувала скорочуватись: за підсумками ІІІ 

кварталу 2016 року загальна кількість структурних підрозділів загалом зменшилась на      

104 і становить 10 718 (зменшення протягом 2016 року - на 1 153). 

Чисті активи банківської системи у 2016 році збільшились на 2,24% і станом на 

01.09.2016 року складають 1 282,5 млрд. грн. (станом на 01.01.2016  - 1 254,4 млрд. грн.). 

Зобов’язання банківської системи у 2016 році зменшились на 0,98% і станом на 

01.09.2016 року складають 1 131,2 млрд. грн. (станом на 01.01.2016  - 1 150,7 млрд. грн.). 

Обсяг власного капіталу банків станом на 01.09.2016 року складає 151,4 млрд. грн. 

(станом на 01.01.2016 – 103,7 млрд. грн.), фінансовий результат діяльності –  -6,6 млрд. грн. 

(станом на 01.01.2016 –  -66,6 млрд. грн.). 

Фактичні значення нормативів поточної та короткострокової ліквідності станом на 

01.09.2016 року практично не змінились, при цьому значення нормативу миттєвої 

ліквідності зменшилось на 9,5% у порівнянні з аналогічним показником як станом на 

01.07.2016 року, так і станом на 01.01.2016.  

Незважаючи на збільшення сукупного розміру статутного капіталу з 206,4 млрд. грн. 

станом на 01.01.2016 року до 263,4 млрд. грн. станом на 01.09.2016 року (+57,0 млрд. грн., 

+27,6%), обсяг регулятивного капіталу банків станом на 01.09.2016 року у порівнянні з 

01.01.2016 року збільшився лише на 7,7 млрд. грн. або на 5,9%. При цьому значення 

нормативу достатності регулятивного капіталу Н2 збільшилось з 12,31% станом на 
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01.01.2016 до 13,90% станом на 01.09.2016. 

Примітка 3. Основи подання проміжної фінансової звітності 

Проміжну фінансову звітність складено згідно з вимогами міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності - МСФЗ 34 

"Проміжна фінансова звітність", Інструкції про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ 24.10.2011 

№ 373, облікової політики Банку та на підставі даних бухгалтерського обліку Банку за 

дев'ять місяців 2016 року. 

В таблиці наведено перелік міжнародних стандартів фінансової звітності та міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку а також їх  тлумачення, на яких ґрунтується 

бухгалтерський облік Банку: 

Міжнародні стандарти фінансової звітності 

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій 

МСФЗ 4 Страхові контракти 

МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 

МСФЗ 8 Операційні сегменти 

МСФЗ 9 Фінансові інструменти 

МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність 

МСФЗ 11 Угод про спільну діяльність 

МСФЗ 12 Розкриття інформації про участь в інших компаніях 

МСФЗ 13 

МСФЗ 34 

Оцінка за справедливою вартістю 

Проміжна фінансова звітність 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

МСБО 1 Подання фінансової звітності 

МСБО 2 Запаси 

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів 

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 

МСБО 10 Події після звітного періоду 

МСБО 12 Податки на прибуток 

МСБО 16 Основні засоби 

МСБО 17 Оренда 

МСБО 18 Дохід 

МСБО 19 Виплати працівникам 

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів  

МСБО 23 Витрати на позики 

МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони 

МСБО 27 Консолідована та окрема фінансова звітність 

МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства 

МСБО 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 

МСБО 31 Частки у спільних підприємствах 

МСБО 32 Фінансові інструменти: подання 

МСБО 33 Прибуток на акцію 

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність 

МСБО 36 Зменшення корисності активів 

МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи 

МСБО 38 Нематеріальні активи 

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 

 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/320314/file/IFRS%2001.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320315/file/IFRS%2002.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320317/file/IFRS%2004.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320318/file/IFRS%2005.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320320/file/IFRS%2007.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320321/file/IFRS%2008.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320322/file/IFRS%2009.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320282/file/IAS%2001.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320283/file/IAS%2002.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320284/file/IAS%2007.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320285/file/IAS%2008.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320286/file/IAS%2010.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320288/file/IAS%2012.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320289/file/IAS%2016.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320290/file/IAS%2017.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320291/file/IAS%2018.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320292/file/IAS%2019.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320294/file/IAS%2021.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320295/file/IAS%2023.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320298/file/IAS%2024.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320300/file/IAS%2027.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320301/file/IAS%2028.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320302/file/IAS%2029.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320303/file/IAS%2031.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320304/file/IAS%2032.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/326395/file/IAS%2033%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8E.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320305/file/IAS%2034.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320306/file/IAS%2036.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320307/file/IAS%2037.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320308/file/IAS%2038.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320309/file/IAS%2039.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320310/file/IAS%2040.pdf
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Тлумачення 

КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та 

подібних зобов’язаннях 

КТМФЗ 4 Визначення, чи містить угода оренду 

КТМФЗ 5 Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну 

реабілітацію  

КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності 

КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію 

КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта 

КТМФЗ 14 МСБО 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до 

фінансування та їхня взаємодія 

КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю 

КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів 

КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу 

ПКТ-15 Операційна оренда: заохочення 

ПКТ-25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його 

акціонерів 

ПКТ-27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду 

ПКТ-29 Угоди про концесію послуг: розкриття інформації 

ПКТ-32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті 

 

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від керівництва Банку 

використовувати оцінки і припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і 

зобов'язань, розкриття умовних активів і зобов'язань на дату фінансової звітності, а також 

враховані суми прибутку за звітний період. Дані оцінки та припущення ґрунтуються на 

інформації, наявній на дату випуску фінансової звітності. Дійсні результати можуть 

відрізнятися від вищевказаних оцінок та припущень. 

 

Найбільш важливі оцінки та припущення стосуються зменшення корисності кредитів та 

дебіторської заборгованості. 

 

Банк регулярно проводить аналіз кредитів та дебіторської заборгованості на предмет 

зменшення корисності. Виходячи з наявного досвіду, Банк використовує своє судження при 

оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових 

труднощів і відсутній достатній обсяг фактичних даних про аналогічних позичальників. 

Банк аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі даних 

спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань 

позичальниками або зміну державних чи місцевих економічних умов, що співвідноситься з 

випадками невиконання зобов’язань за активами. Керівництво використовує оцінки, 

засновані на історичних даних про структуру збитків стосовно активів з аналогічними 

характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисності за 

групами кредитів і дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Банк 

використовує своє професійне судження при коригуванні даних спостережень стосовно 

групи кредитів або дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин. 

 

За результатами проведеного аналізу кредитних, депозитних портфелів можливі обсяги 

ретроспективного коригування оцінені як несуттєві, а саме: 

- надання кредитів/залучення депозитів здійснювалось Банком на ринкових умовах за 

ринковими ставками, тому при визначенні справедливої вартості коригування до цієї статті 

не застосовувались; 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/320337/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2001.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320339/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2004.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320340/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2005.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320343/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2010.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320344/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2012.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320345/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2013.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320346/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2014.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320348/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2016.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320350/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2018.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320351/file/%D0%9A%D0%A2%D0%9C%D0%A4%D0%97%2019.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320329/file/SIC%2015.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320330/file/SIC%2025.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320331/file/SIC%2027.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320332/file/SIC%2029.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/320334/file/SIC%2032.pdf
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- балансова вартість короткострокових фінансових активів та фінансових зобов’язань 

дорівнює справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до коштів на 

вимогу.  

Справедлива вартість довгострокових інструментів несуттєво відрізняється від балансової 

(згідно облікової політики Банк не застосовував ефективну ставку відсотка тільки  до 

фінансових інструментів зі строком користування до одного року,  а також,  якщо  рівень  

відхилення  ефективної  ставки  відсотка  за фінансовими інструментами  від  номінальної  

процентної  ставки  був  несуттєвим за критеріями, визначеними обліковою політикою 

банку. 

Функціональна валюта звітності та одиниця її виміру: гривня, округлена до тисяч. 

Операції в іноземній валюті в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності також 

відображаються в гривнях з її перерахуванням за офіційним курсом Національного банку 

України на дату здійснення операції. 

Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 

(тис. грн.) 

 

Примітка 5. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

Таблиця 5.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

(тис. грн.) 

Назва статті Звітний 

період 

Попередній 

період 

2 3 4 

Державні облігації 0 3 001 

Усього цінних паперів у портфелі до погашення за мінусом резервів 0 3 001 

 

Таблиця 5.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за попередній період 

(тис. грн.) 

Назва статті Державні 

облігації 

Усього 

1 2 3 

Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені 3 001 3 001 

Державні установи та підприємства 3 001 3 001 

ті, що не мають рейтингу 3 001 3 001 

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до 

погашення за мінусом резервів 3 001 3 001 

 

Назва статті Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 

Готівкові кошти 1 776 1 432 

Кошти в Національному банку України (крім обов'язкових 

резервів)  17 372 30 574 

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у 

банках: 4 168 13 664 

України 4 168 13 664 

Резерв під непідтверджені готівкові кошти (80)   (76)   

Резерв під знецінення коштів на кореспондентських рахунках (125)   (410)   

Усього грошових коштів та їх еквівалентів  23 111 45 184 
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Примітка 6. Інші фінансові активи 

 

Таблиця 6.1. Інші фінансові активи       (тис. грн.) 

Найменування статті Примітка 
Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти з обмеженим правом використання   196 212 

Інші фінансові активи   12 6 

Резерв під знецінення інших фінансових активів   (12) (11) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів   196 207 

Залишки грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженим правом їх використання знаходяться  на 

рахунку Гарантійного фонду  за  операціями з картками міждународних  платіжних систем у банку-

спонсора ПУМБ .   

 

Таблиця 6.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний 

період 

(тис. грн.) 

Рух резервів 

Грошові кошти 

з обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 

Залишок за станом на початок періоду (6) (5) (11) 

(Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду 

0 (1) (1) 

Залишок за станом на кінець періоду (6) (6) (12) 

 

 

Таблиця 6.3 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за попередній 

період 

(тис. грн.) 

Рух резервів 

Грошові кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 

Залишок за станом на початок періоду 0 (5) (5) 

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення 

протягом періоду 

(6) 0 (6) 

Залишок за станом на кінець періоду (6) (5) (11) 
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Таблиця 6.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний період 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 

Непрострочена та незнецінена заборгованість: 196 5 201 

Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років 196 0 196 

Середні компанії 0 1 1 

Інші 0 4 4 

Прострочена, але незнецінена: 0 1 1 

із затримкою платежу до 31 дня 0 1 1 

Заборгованість знецінена на індивідуальні й основі: 0 6 6 

із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 1 1 

із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 1 1 

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 0 3 3 

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 0 1 1 

Усього інших фінансових активів до вирахування резерву 196 12 208 

Резерв під знецінення інших фінансових активів (6) (6) (12) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву 190 6 196 

 

 

Таблиця 6.5 Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за попередній період 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 

Інші 

фінанс

ові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 

Непрострочена та незнецінена заборгованість: 212 0 212 

Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років 212 0 212 

Прострочена, але незнецінена: 0 1 1 

із затримкою платежу до 31 дня 0 1 1 

Заборгованість знецінена на індивідуальні й основі: 0 5 5 

із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 5 5 

Усього інших фінансових активів до вирахування резерву 212 6 218 

Резерв під знецінення інших фінансових активів (6) (5) (11) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву 
206 1 207 
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Примітка 7. Інші активи 

Таблиця 7.1. Інші активи 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Примітк

а 

Звітний 

період 

Поперед

ній період 

1 2 3 4 

Дебіторська заборгованість з придбання активів   159 0 

Передоплата за послуги   353 77 

Інші активи*   85 32 

Резерв під інші активи 

                    

(15) 

                  

(4) 

Усього інших активів за мінусом резервів   582 105 

*Інші активи     

Найменування статті  Примітки  Звітний рік  Попередній 

період  

1 2 3 4 

Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб   30 46 

Податки та обов'язкові платежі окрім податку на 

прибуток  

  55 2 

Дебіторська за розрахунками з іншими особами   0 84 

Усього   85 132 

 

Таблиця 7.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів 

(тис. грн.) 

Рух резервів Дебіторська 

заборгованість 

з придбання 

активів 

Передоплата 

за послуги 

Інші 

активи 

1 2 3 4 

Залишок за станом на початок періоду 0 (4) 0 

(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення 

протягом періоду 

(8) (3) 0 

Залишок за станом на кінець періоду (8) (7) 0 

 

Таблиця 7.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за попередній  рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів Дебіторська 

заборгованість 

з придбання 

активів 

Передоплата 

за послуги 

Інші 

активи 

1 2 3 4 

Залишок за станом на початок періоду (165) (7) (31) 

(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду 

165 3 31 

Залишок за станом на кінець періоду 0 (4) 0 
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Примітка 8. Кошти банків       (тис. грн.) 

Назва статті Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 

Кредити, що отримані 0 599 

короткострокові  0 599 

Усього коштів інших банків                     0 599 

Невиконання зобов'язань протягом звітного періоду щодо основної суми боргу та процентів 

за ним не було. 

 

Примітка 9. Кошти клієнтів 

Таблиця 9.1. Кошти клієнтів      (тис. грн.) 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

Державні та громадські організації: 4  4  

Поточні рахунки 4  4  

Інші юридичні особи 111 356  149 326  

Поточні рахунки 18 245  29 603  

Строкові кошти 93 111  119 723  

Фізичні особи: 614 179  691 992  

Поточні рахунки 18 196  49 360  

Строкові кошти 595 983  642 632  

Усього коштів клієнтів 725 539  841 322  

 

Таблиця 9.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності   (тис. грн.) 

Вид економічної діяльності 
Звітний період Попередній період 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 

Державне управління 4  0,00% 4  0,00% 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, води 1  0,00% 1  0,00% 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 11  0,00% 1  0,00% 

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку 
105 915  14,60% 149 242  17,74% 

Сільське господарство, мисливство, лісове 

господарство 
88  0,01% 82  0,01% 

Фізичні особи 614 179  84,65% 691 992  82,25% 

Інші 5 340  0,74% 0  0,00% 

Усього коштів клієнтів 725 539  100,00% 841 322  100,00% 

Інші 
    

добич кам'яного вугілля 171  0,03% 0  0,00% 

виробництво та переробка продуктів 0  0,00% 0  0,00% 

Виробництво із пластмас,кераміки продуктів 

нафтопереробки та ін. 
5  0,00% 0  0,00% 

виробництво чавуна, сталі,феросплавів, алюмінію та ін. 32  0,00% 0  0,00% 

будівництво 5 131  0,71% 0  0,00% 

Інші усього 5 340 0,74% 0 0,00% 

 

Балансова вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними 

операціями на 01.10.2016 - складає 449 658.3 тис.грн 
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Примітка 10. Інші фінансові зобов'язання 

Таблиця 10.1. Інші фінансові зобов'язання 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Приміт

ка 

Звітний 

період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

Кредиторська заборгованість за операціями з 

іноземною валютою 

  3752 0 

Інші фінансові зобов'язання*   156 109 

Усього інших фінансових зобов'язань   3908 109 

  
  

Інші фінансові зобов'язання    

Найменування статті  Примітки  Звітний рік Попередній 

період 

1 2 3 4 

Кредитові суми до з'ясування   35 0 

Нараховані витрати    72 81 

Кредиторська заборгованість за операціями з 

клієнтами банку 

  49 28 

Усього   156 109 

 

 

Примітка 11. Інші зобов'язання 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Примі

тка 
Звітний період 

Попередній 

період 

1 2 3 4 

Кредиторська заборгованість за податками та 

зборами, крім податку на прибуток 

  3 336 3 637 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку 

  682 419 

Кредиторська заборгованість з придбання 

активів 

  2 0 

Доходи майбутніх періодів   31 0 

Усього   4 051 4 056 
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Примітка 12. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення 

(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки 

Звітний період  Попередній період 

менше 

ніж 12 

місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 

Усього 

менше 

ніж 12 

місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВИ               

Грошові кошти та їх еквіваленти   23 111 0 23 111 45 184 0 45 184 

Кредити та заборгованість клієнтів   855 443 36 112 891 555 970 501 0 970 501 

Цінні папери в портфелі банку до погашення   0 0 0 3 001 0 3 001 

Дебіторська заборгованість за поточним податком на 

прибуток  
  191 0 191 282 0 282 

Відстрочений податковий актив   60 0 60 46 0 46 

Основні засоби та нематеріальні активи   0 27 145 27 145 0 28 272 28 272 

Інші фінансові активи   196 0 196 207 0 207 

Інші активи   582 0 582 105 0 105 

Усього активів   879 583 63 257 942 840 1 019 326 28 272 1 047 598 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ               

Кошти банків   0 0 0 599 0 599 

Кошти клієнтів   600 823 124 716 725 539 792 765 48 557 841 322 

Інші фінансові   зобов’язання   3 908 0 3 908 109 0 109 

Інші зобов’язання   4 051 0 4 051 4 056 0 4 056 

Усього зобов’язань    608 782 124 716 733 498 797 529 48 557 846 086 
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Примітка 13. Процентні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

  

за 

поточний 

квартал  

за поточний 

квартал 

наростаючи

м 

підсумком з 

початку 

року 

за 

відповідн

ий 

квартал 

попередн

ього року  

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:         

Кредити та заборгованість клієнтів 39487 112162 42657 131834 

Цінні папери в портфелі до погашення 142 346 82 82 

Усього процентних доходів       39 629     112 508      42 739        131 916  

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:         

Строкові кошти юридичних осіб       (4 882)     (16 368)      (6 894)       (25 030) 

Строкові кошти фізичних осіб     (14 636)     (45 337)    (14 917)       (41 438) 

Строкові кошти інших банків 0              (1)         (108)            (671) 

Поточні рахунки          (134)          (194)         (362)         (2 683) 

Інші 0 0         (258)         (1 811) 

Усього процентних витрат     (19 652)     (61 900)    (22 539)       (71 633) 

Чистий процентний дохід/(витрати)       19 977       50 608      20 200          60 283  

 

Примітка 14. Комісійні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

 за 

поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

2 3 4 5 6 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:         

Розрахунково-касові операції 543 1261 208 340 

Інші 606 1210 190 480 

Усього комісійних доходів 1149 2476 398 820 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:     

Розрахунково-касові операції (142) (351) (36) (60) 

Усього комісійних витрат (142) (351) (36) (60) 

Чистий комісійний 

дохід/витрати 

1 007 2 125 362 760 
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Примітка 15. Інші операційні доходи 
(тис. грн.) 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

 за 

поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

за 

відповідни

й квартал 

попереднь

ого року 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

1 2 3 4 5 

Дохід від операційного лізингу (оренди) 10 14 0 7 

Дохід від вибуття основних засобів та 

нематеріальних активів 

22 22 0 0 

Інші* 8 25 35004 35007 

Усього операційних доходів 40 61 35004 35014 

*Інші:     

Дохід від оформлення документів 8 25 4 7 

Безповоротна фінансова допомога від 

акціонерів 

0 0 35000 35000 

Усього 8 25 35 004 35 007 

 

Примітка 16. Адміністративні та інші операційні витрати 

(тис. грн.) 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

 за 

поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за 

відповідний 

квартал 

попередньог

о року 

за 

відповідний 

квартал 

попередньог

о року 

наростаючи

м підсумком 

з початку 

року 

1 2 3 4 5 

Витрати на утримання персоналу      (1 649)        (4 949)       (1 574)          (4 429) 

Амортизація основних засобів         (548)        (1 849)          (528)          (1 527) 

Амортизація програмного забезпечення 

та інших нематеріальних активів           (30)             (89)            (27)               (66) 

Витрати на утримання основних засобів 

та нематеріальних активів, 

телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні послуги         (386)        (1 143)          (280)             (938) 

Витрати на оперативний лізинг (оренду)         (976)        (2 292)          (430)             (879) 

Професійні послуги             (1)               (2)              (5)                 (8) 

Витрати на маркетинг та рекламу             (2)               (2)              (2)                 (2) 

Витрати із страхування 0               (1) 0                 (1) 
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Сплата інших податків та зборів 

платежів, крім податку на прибуток      (2 505)        (7 967)       (2 767)          (8 319) 

Зменшення корисності необоротних 

активів, утримуваних для продажу (чи 

груп вибуття) 0 0 0 0 

Інші*         (315)           (934)          (215)             (543) 

Усього адміністративних та інших 

операційних витрат      (6 412)      (19 228)       (5 828)        (16 712) 

*Інші:         

Витрати на аудит           (10)             (80)              (5)               (65) 

Витрати за отриманими 

консультаційними послугами 0 0 0                 (1) 

Штрафи, пені, що сплачені банком         (114)           (310)            (48)             (150) 

Витрати на комунальні послуги           (35)             (90)            (64)               (88) 

Господарські витрати           (45)           (121)            (36)               (71) 

Витрати на реєстр депозитарних послуг             (5)             (12)              (2)                 (5) 

Витрати на відрядження 0               (2)              (1)                 (9) 

Витрати на охорону           (77)           (180)            (23)               (55) 

Інші:           (29)           (139)            (36)               (99) 

Усього         (315)           (934)          (215)             (543) 

 

Примітка 17. Витрати на податок на прибуток 

(тис. грн.) 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

 за 

поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

за 

відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

Поточний податок на прибуток 93 (98) 0                555  

Зміна відстроченого податку на 

прибуток, пов'язана з: 14 14 0 0 

виникненням чи списанням 

тимчасових різниць 14 14 0 0 

Усього витрати податку на прибуток           107             (84) 0                555  

 

Дані рядка "Усього витрати податку на прибуток"  відповідають даним рядка "Витрати на 

податок на прибуток" таблиці 2 додатку 1"Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 

дохід (звіт про фінансові результати)". 
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Примітка 18. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 
Таблиця 18.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Примі

тки 

Звітний період 3 

квартал 2016 року 

Попередній період 3 

квартал 2015 року 

  за 

поточ

ний 

кварт

ал 

за 

поточний 

квартал 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповід

ний 

квартал 

поперед

нього 

року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 6 

Прибуток/(збиток), що належить 

власникам простих акцій банку 

 (575) 271 40344 57127 

Прибуток/(збиток) за рік  (575) 271 40344 57127 

Середньорічна кількість простих 

акцій в обігу (тис. шт.) 

 145 132 120 120 

Чистий та скоригований 

прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію 

 -3,97 2,05 336,20 476,06 

 

Таблиця 18.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та 

привілейованих акцій банку 

(тис. грн.) 

 

Найменування статті 
При

мітки 

Звітний період 3 

квартал 2016 року 

Попередній період 3 

квартал 2015 року 

  за 

поточн

ий 

квартал 

за 

поточний 

квартал 

наростаюч

им 

підсумком 

з початку 

року 

за 

відповідн

ий 

квартал 

попередн

ього року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

2 3 4 5 6 7 

Прибуток/(збиток) за рік, що 

належить власникам банку 

  

     (575) 271 40344 57127 

Нерозподілений прибуток/(збиток) 

за рік 

  

     (575) 271 40344 57127 

Нерозподілений прибуток/(збиток) 

за рік, що належить власникам 

простих акцій залежно від умов 

акцій 

  

     (575) 271 40344 57127 

Прибуток/(збиток) за рік, що 

належить акціонерам - власникам 

простих акцій 

  

     (575) 271 40344 57127 
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Примітка 19. Операційні сегменти 

Таблиця 19.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за звітний період 

(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 

послуги 

корпоративн

им клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиц

ійна 

банківсь

ка 

діяльніс

ть 

1 2 3 4 5 6 

Дохід від зовнішніх клієнтів: 0 0 346 0 346 

Процентні доходи 0 0 346 0 346 

Дохід від інших сегментів: 114208 491 0 0 114699 

Процентні доходи 112162 0 0 0 112162 

Комісійні доходи 2026 450 0 0 2476 

Інші операційні доходи 20 41 0 0 61 

Усього доходів сегментів 114208 491 346 0 115045 

Процентні витрати (16 524) (45 374) 0 (2) (61 900) 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

(36 554) (18) 0 286 (36 286) 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості 

(2) (11) 0 0 (13) 

Результат від операцій з 

іноземною валютою      1 566  

          

348  0 0         1 914  

Результат від переоцінки операцій 

з іноземною валютою         961              213  0 0 1174 

Комісійні витрати 0 0 0 (351) (351) 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 

(8 338) (10 890) 0 0 (19 228) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 55317      (55 241) 346 

                

(67) 355 

 

Таблиця 19.2 Доходи, витрати та результати звітних сегментів за попередній період 

(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести

ційна 

банківськ

а 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 

Дохід від зовнішніх клієнтів: 0 0 82 0 82 

Процентні доходи 0 0 82 0 82 

Дохід від інших сегментів: 131845 35823 0 0 167668 

Процентні доходи 131389 445 0 0 131834 

Комісійні доходи 451 369 0 0 820 

Інші операційні доходи 5 35009 0 0 35014 
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Усього доходів сегментів 131845 35823 82 0 167750 

Процентні витрати (25 211) (45 751) 0 (671) (71 633) 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

(22 634) 800 0 (1) (21 835) 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості 

(15) 0 0 0 (15) 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 

105 86 0 0 191 

Результат від переоцінки операцій 

з іноземною валютою 

(458) (831) 0 (12) (1 301) 

Комісійні витрати 0 0 0 (60) (60) 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 

(5 404) (11 121) 0 0 (16 525) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 

78 228 (20 994) 82 (744) 56 572 

 

Таблиця 19.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за звітний період 

(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 

Активи сегментів 811636 0 0 0 811636 

Усього активів сегментів 811636 0 0 0 811636 

Нерозподілені активи 0 0 0 131204 131204 

Усього активів 811636 0 0 131204 942840 

Зобов'язання сегментів 115169 613619 0 0 728788 

Усього зобов'язань сегментів 115169 613619 0 0 728788 

Нерозподілені зобов'язання 0 0 0 4709 0 

Усього зобов'язань 115169 613619 0 4709 733497 

Амортизація 1071 709 0 157 1938 

            

Сума вказана в рядку Нерозподілені активи:      

 сума коштів в НБУ та готівки – 23111 тис. грн..,витрати майбутніх періодів – 334 тис. грн.,   

запаси матеріальних цінностей  на складі та у підзвітних осіб  – 30 тис. грн. , дебіторська 

заборгованість за господарською діяльністю банку – 582 тис. грн.., розрахунки за податками та 

обов’язковими платежами – 306 тис. грн..,    основні засоби та нематеріальні активи – 27145 тис. 

грн.,  нараховані доходи за кредитами 79696 тис. грн. 

Сума вказана в рядку Нерозподілені зобов'язання:     
доходи майбутніх періодів – 31 тис. грн.,  кредиторська заборгованість за господарськими 

операціями - 2 тис.грн., розрахунки за податками та обов’язковими платежами – 3336 тис 

.грн.,.,сума  нарахованих витрат за коштами клієнтів – 1340 тис. грн., нараховані витрати - 

Загальні суми активів (рядок Усього активів) відповідають значенню рядка Усього активів 

Звіту про фінансовий стан (Баланс) Загальні суми зобов'язань (рядок Усього зобов'язань)  

відповідають значенню рядка Усього зобов'язань  Звіту про фінансовий стан (Баланс) 
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Таблиця 19.4 Активи та зобов'язання звітних сегментів за попередній період 

(тис. грн.) 

Найменування статті Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвестиційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 

Активи сегментів 894656 25 0 0 894681 

Усього активів сегментів 894656 25 0 0 894681 

Нерозподілені активи 0 0 3001 149916 152917 

Усього активів 894656 25 3001 149916 1047598 

Зобов'язання сегментів 148207 690655 0 600 839462 

Усього зобов'язань 

сегментів 
148207 690655 0 600 839462 

Нерозподілені 

зобов'язання 
0 0 0 6624 0 

Усього зобов'язань 148207 690655 0 7224 846086 

Амортизація 1203 797 3 181 2184 

            

Сума вказана в рядку Нерозподілені активи:      

 сума коштів в НБУ та готівки – 45184 тис. грн..,витрати майбутніх періодів – 61 тис. грн.,   

запаси матеріальних цінностей  на складі та у підзвітних осіб  – 31 тис. грн. , дебіторська 

заборгованість за господарською діяльністю банку – 15 тис. грн.., розрахунки за податками 

та обов’язковими платежами – 512 тис. грн..,    основні засоби та нематеріальні активи – 

28272 тис. грн.,  нараховані доходи за кредитами 75841 тис. грн. 

Сума вказана в рядку Нерозподілені зобов'язання:     
доходи майбутніх періодів – 0 тис. грн.,  розрахунки за податками та обов’язковими 

платежами – 3638 тис .грн.,.,сума  нарахованих витрат за коштами клієнтів – 2905 тис. грн., 

нараховані витрати -81 

Загальні суми активів (рядок Усього активів) відповідають значенню рядка Усього активів 

Звіту про фінансовий стан (Баланс) Загальні суми зобов'язань (рядок Усього зобов'язань)  

відповідають значенню рядка Усього зобов'язань  Звіту про фінансовий стан (Баланс) 

 

Таблиця 19.5. Інформація про географічні регіони 

(тис. грн.) 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

Україна інші 

країни 
усього 

Україна інші 

країни 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходи від зовнішніх клієнтів 346 0 346 82 0 82 

Основні засоби 27145 0 27145 28272 0 28272 

 

Примітка 20. Управління ризиками  

Принципи управління ризиками 

Впроваджена в Банку система управління ризиками має на меті захист інтересів вкладників 

і кредиторів, забезпечення ліквідності та платоспроможності, а також створення умов для 

забезпечення його стабільної діяльності та розвитку. 

Процес управління ризиками в Банку базується на таких основних принципах та завданнях: 

- підтримка визначеного рівня толерантності Банку до ризиків; 
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- забезпечення оптимального співвідношення між рівнем ризику та доходністю 

операцій; 

- недопущення довготривалого знаходження Банку під надмірним ризиком; 

- підтримка капіталу на рівні, який необхідний для компенсації ризиків;  

- неможливість проведення операцій без дотримання правил та процедур, які 

передбачені внутрішньобанківськими нормативними документами; 

- забезпечення ефективної взаємодії структурних підрозділів на всіх рівнях 

відповідальності в процесі управління ризиками; 

- безперервність використання та удосконалення правил та процедур управління 

ризиками. 

Процес управління ризиками охоплює всі структурні рівні – від управлінського рівня, на 

якому визначаються основні принципи та підходи до управління ризиками, до 

управлінського рівня, на якому безпосередньо виникають ризики. При здійсненні 

управління ризиками Банком забезпечується чіткий розподіл функцій, обов’язків та 

повноважень між органами управління, структурними підрозділами та окремими 

співробітниками, а також визначається рівень та обсяги відповідальності підрозділів, що 

задіяні в процесі управління ризиками. 

Загальна стратегія управління ризиками визначається Спостережною радою. Правління та 

профільні комітети Банку є вищими колегіальними виконавчими органами, які здійснюють 

оперативне управління та несуть відповідальність за організацію та реалізацію процесу 

управління ризиками. Відділ аналізу та управління ризиками здійснює кількісну та якісну 

оцінку ризиків, на які наражається Банк, або які можуть виникнути в подальшому в його 

діяльності, здійснює моніторинг стану та розміру ризиків. Підрозділ внутрішнього аудиту 

оцінює адекватність системи управління ризиками потребам Банку. 

Структурні підрозділи Банку здійснюють оперативне управління ризиками, які пов’язані з 

їх діяльністю, у відповідності до встановлених рівнів толерантності та лімітів, та несуть 

відповідальність за результати від прийняття цих ризиків. Інші органи та підрозділи Банку 

залучаються до процесу управління ризиками в межах їх функціональних обов’язків та 

повноважень, у відповідності до принципів корпоративного управління. 

Процес управління ризиками включає наступні етапи: 

- виявлення (ідентифікація) ризику; 

- вимірювання, аналіз та оцінка рівня ризику; 

- мінімізація ризику; 

- контроль та моніторинг ризику. 

З метою здійснення управління ризиками Банк визначає наступні види ризиків: кредитний 

ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, валютний ризик, операційний ризик.    

 

Кредитний ризик  

Основою процесу прийняття управлінських рішень щодо здійснення кредитних операцій є 

оцінка кредитоспроможності позичальника, яка спрямована на визначення характеру та 

специфіки діяльності, поточного фінансового стану та його динаміки, кредитної історії, а 

також характеристик, які впливають на спроможність забезпечити виконання зобов’язань.  

Основними інструментами управління кредитним ризиком є: 

- диверсифікація; 

- лімітування  

- резервування;  

- дотримання встановлених обмежень щодо кредитного ризику (нормативи 

кредитного ризику);  

- стрес-тестування. 

 

Ризик ліквідності  

Головною метою процесу управління ризиком ліквідності є забезпечення достатнього рівня 
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ліквідності та платоспроможності Банку для забезпечення своєчасного та повного 

виконання вимог вкладників і кредиторів.     

Основними інструментами управління ризиком ліквідності є: 

- оцінка активів та зобов’язань за строками погашення; 

- структурний аналіз; 

- gap - аналіз; 

- дотримання встановлених обмежень щодо ризику ліквідності (нормативи 

ліквідності);  

- стрес-тестування. 

 

Процентний ризик  

Основними завданнями управління процентним ризиком є мінімізація рівня ризику в межах 

бажаних параметрів дохідності. Банк забезпечує комплексний підхід до управління 

процентним ризиком, який включає як управління активами, так і зобов’язаннями.   

Основними інструментами управління процентним ризиком є: 

- аналіз структури активів та зобов’язань, які чутливі до зміни відсоткових ставок; 

- аналіз показників дохідності (процентний спред, процентна маржа, рентабельність, 

ін.); 

- стрес-тестування. 

Аналіз чутливості для процентного ризику здійснюється з урахуванням можливого впливу 

зміни відсоткових ставок за відповідними статтями активів і зобов'язань у визначених 

розмірах як окремо для активів та зобов'язань (зміни у кожному сегменті), так і одночасно 

(паралельний зсув  за обома сегментами). Аналіз чутливості забезпечує можливість оцінки 

впливу зміни відсоткових ставок на показники прибутку та розміру власного капіталу 

Банку. 

 

Валютний ризик  

Валютний ризик обумовлюється розміром відкритих валютних позицій та змінами 

валютних курсів (керована Банком складова валютного ризику та некерована Банком 

складова валютного ризику відповідно).  

Під час ідентифікації валютного ризику Банком аналізується наявна ситуація те тенденції 

на валютних ринках, здійснюється оцінка розміру валютної позиції та аналізується 

структура активів і зобов’язань у розрізі валют. 

Основними інструментами управління валютним ризиком є: 

- моніторинг валютних позицій; 

- дотримання встановлених обмежень щодо валютного ризику (ліміти);  

- стрес-тестування. 

 

Операційний ризик  

Основою управління операційним ризиком є виявлення недоліків в системі прийняття 

управлінських рішень, системі внутрішнього контролю, інформаційних системах та системі 

підбору кадрів, оцінка можливого впливу даних недоліків на діяльність Банку та 

визначення шляхів компенсації збитків від такого впливу. 

Основними інструментами управління операційним ризиком є: 

- розробка внутрішньобанківських нормативних документів, які регламентують 

порядок прийняття рішень, повноваження та обов’язки при здійсненні банківських 

операцій; 

- чіткий розподіл функціональних обов’язків між структурними підрозділами та 

запровадження інструментів внутрішнього контролю;  

- регламентація повноважень та прав доступу до інформаційних систем, систем 

обробки та передачі даних; 

- реалізація ефективної політики управління персоналом.      
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Таблиця 20.1. Аналіз валютного ризику 

(тис. грн.) 

Найменування 

валюти 

На звітну дату звітного періоду 2015 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов'язання 

чиста 

позиція 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов'язання 

чиста 

позиція 

1 2 3 4 5 6 7 

Долари США 279 572 281 822 -2 250 356 939 358 591 -1 652 

Євро 189 203 189 151 52 222 382 227 026 -4 644 

Фунти стерлінгів 0 3 -3 0 0 0 

Інші валюти 35 753 34 870 883 38 052 37 384 668 

Усього 504 528 505 846 -1 318 617 373 623 001 -5 628 

Протягом звітного періоду Банк не здійснював операції з похідними фінансовими 

інструментами. 

 

Таблиця 20.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих 

змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, 

що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими. 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

На звітну дату звітного періоду 2015 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 

Зміцнення долара США на 5 % -113 0,02% -83 -0,04% 

Послаблення долара США на 5 % 113 -0,02% 83 0,04% 

Зміцнення євро на 5 % 3 0,00% -232 -0,11% 

Послаблення євро на  5 % -3 0,00% 232 0,11% 

Зміцнення фунта стерлінгів на 5 % 0 0,00% 0 0,00% 

Послаблення фунта стерлінгів на 5 % 0 0,00% 0 0,00% 

Зміцнення інших валют на 5 % 44 0,01% 33 0,01% 

Послаблення інших валют на 5 % -44 -0,01% -33 -0,01% 

Таблиця 20.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих 

змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений 

курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Середньозважений валютний 

курс звітного періоду 
2015 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив 

на 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 

Зміцнення долара США на 5 % -110 0,02% -75 -0,03% 

Послаблення долара США на 5 % 110 -0,02% 75 0,03% 

Зміцнення євро на 5 % 3 0,00% -215 -0,10% 

Послаблення євро на  5 % -3 0,00% 215 0,10% 

Зміцнення інших валют на 5 % 43 0,01% 31 0,01% 

Послаблення інших валют на 5 % -43 -0,01% -31 -0,01% 
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Таблиця 20.4. Загальний аналіз процентного ризику  (тис. грн.) 

Найменування статті 

На 

вимогу і 

менше 1 

міс. 

Від 1 до 

6 міс. 

Від 6 до 

12 міс. 

Більше 

року 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

Звітний період           

Усього фінансових активів 11 056 518 668 450 399 38 165 1 018 288 

Усього фінансових зобов'язань 52 496 352 227 198 734 132 381 735 838 

Чистий розрив за процентними ставками 

на кінець звітного періоду 
-41 440 166 441 251 665 -94 216 282 450 

Попередній період           

Усього фінансових активів 222 336 558 725 285 737 0 1 066 798 

Усього фінансових зобов'язань 217 432 243 095 322 395 48 556 831 478 

Чистий розрив за процентними ставками 

на кінець попереднього періоду 
4 904 315 630 -36 658 -48 556 235 320 

Нарахування відсотків за монетарними статтями активів та зобов'язань здійснюється 

за фіксованими ставками. 
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Таблиця 20.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами       (тис. грн.) 

Найменування статті 
Звітний період 2015 

гривня долари США євро інші гривня долари США євро інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активи                 

Кредити та заборгованість клієнтів 18,92 10,24 10,78 11,10 22,15 14,14 12,12 14,92 

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення 15,35 0 0 0 18,00 0 0 0 

Кошти банків 0 8,05 0 0 18,52 11,75 0 0 

Кошти клієнтів: 18,24 7,88 7,03 5,11 19,69 8,32 7,44 6,70 

поточні рахунки 0,84 0,13 0,10 0,05 3,55 3,05 2,23 1,81 

строкові кошти 20,79 8,39 7,24 5,59 21,98 9,14 7,62 8,26 

Субординований борг 0 0 0 0 18,88 0 0 0 

Таблиця 20.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за звітний період    (тис. грн.) 

Найменування статті Україна Усього 

1 2 3 

Активи     

Грошові кошти та їх еквіваленти        23 111  23 111 

Кредити та заборгованість клієнтів      891 555  891 555 

Інші фінансові активи             196  196 

Усього фінансових активів      914 862       914 862  

Зобов'язання     

Кошти клієнтів      725 539  725 539 

Інші фінансові зобов'язання          3 908  3 908 

Усього фінансових зобов'язань      729 447       729 447  

Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами      185 415  185 415 

Зобов'язання кредитного характеру        53 219  53 219 

Оцінка географічної концентрації дає можливість зробити висновок про відсутність впливу зовнішніх факторів на стан активів і зобов'язань. 
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Таблиця 20.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за попередній період    (тис. грн.) 

Найменування статті Україна Усього 

1 2 3 

Активи     

Грошові кошти та їх еквіваленти        45 184  45 184 

Кредити та заборгованість клієнтів      970 501  970 501 

Цінні папери в портфелі банку до погашення          3 001  3 001 

Інші фінансові активи             207  207 

Усього фінансових активів   1 018 893    1 018 893  

Зобов'язання     

Кошти банків             599  599 

Кошти клієнтів      841 322  841 322 

Інші фінансові зобов'язання             109  109 

Усього фінансових зобов'язань      842 030       842 030  

Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами      176 863  176 863 

Зобов'язання кредитного характеру      386 192  386 192 

Таблиця 20.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за звітний період      (тис. грн.) 

Найменування статті 
На вимогу та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

Кошти клієнтів: 53 364 133 096 414 363 124 716 725 539 

Кошти фізичних осіб 35 032 133 096 321 335 124 716 614 179 

Інші 18 332 0 93 028 0 111 360 

Інші фінансові зобов'язання 3 887 5 16 0 3 908 

Інші зобов'язання кредитного характеру 0 1 931 49 454 1 834 53 219 

Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов'язаннями 57 251 135 032 463 833 126 550 782 666 

Стаття  . "Інші зобов'язання кредитного характеру" визначає загальний обсяг позабалансових зобов'язань Банку з кредитування клієнтів - 

юридичних та фізичних осіб. Дані зобов'язання є відкличними. 
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Таблиця 20.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за попередній період      (тис. грн.) 

Найменування статті 
На вимогу та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

Кошти банків 599 0 0 0 599 

Кошти клієнтів: 264 151 93 366 435 248 48 557 841 322 

Кошти фізичних осіб 230 847 38 068 374 519 48 557 691 991 

Інші 33 304 55 298 60 729 0 149 331 

Інші фінансові зобов'язання 109 0 0 0 109 

Інші зобов'язання кредитного характеру 302 911 5 549 77 732 0 386 192 

Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов'язаннями 567 770 98 915 512 980 48 557 1 228 222 

Таблиця20.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за звітний період  

(тис. грн.) 

Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Активи             

Грошові кошти та їх еквіваленти 23 111 0 0 0 0 23 111 

Кредити та заборгованість клієнтів 27 694 198 320 820 885 39 720 0 1 086 619 

Інші фінансові активи 196 0 0 0 0 196 

Усього фінансових активів 51 001 198 320 820 885 39 720 0 1 109 926 

Кошти клієнтів 53 364 133 096 414 363 124 716 0 725 539 

Інші фінансові зобов'язання 3 887 5 16 0 0 3 908 

Усього фінансових зобов'язань 57 251 133 101 414 379 124 716 0 729 447 

Чистий розрив ліквідності на кінець дня 30 вересня -6 250 65 219 406 506 -84 996 0 380 479 

Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 30 вересня -6 250 58 969 465 475 380 479 380 479   
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Таблиця 20.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за попередній період 

(тис. грн.) 

 

Найменування статті 

На вимогу 

та менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 

12 міс. 

Від 12 

міс. до 5 

років 

Понад 5 

років 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Активи             

Грошові кошти та їх еквіваленти 45 184 0 0 0 0 45 184 

Кредити та заборгованість клієнтів 257 045 141 907 727 008 0 0 1 125 960 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 3 001 0 0 0 0 3 001 

Інші фінансові активи 207 0 0 0 0 207 

Усього фінансових активів 305 437 141 907 727 008 0 0 1 174 352 

Зобов'язання             

Кошти інших банків 599 0 0 0 0 599 

Кошти клієнтів 264 151 93 366 435 248 48 557 0 841 322 

Інші фінансові зобов'язання 109 0 0 0 0 109 

Усього фінансових зобов'язань 264 859 93 366 435 248 48 557 0 842 030 

Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 40 578 48 541 291 760 -48 557 0 332 322 

Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня 40 578 89 119 380 879 332 322 332 322   
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Примітка 21. Управління капіталом 

Головною метою управління капіталом є формування та підтримання обсягу капіталу, 

достатнього для виконання нормативних вимог, підтримки діяльності з урахування планів 

щодо розвитку та забезпечення захисту від ризиків, на які наражається Банк в процесі своєї 

діяльності. 

Управління капіталом Банку передбачає здійснення наступних заходів: 

1. Визначення обсягу капіталу, який необхідний для виконання регулятивних вимог. 

2. Визначення обсягу капіталу, який необхідний для здійснення активних операцій (з 

урахуванням прогнозних показників зміни обсягів діяльності) та / або покриття ризиків, які 

пов'язані з даними операціями. 

3. Визначення джерел, які можуть бути використані Банком для забезпечення 

необхідного рівня капіталізації, включаючи як внутрішні джерела, що включають 

використання власних можливостей та ресурсів (поточний та нерозподілений прибуток, 

зменшення обсягів відвернень та виключень), так і зовнішні джерела, що потребують 

безпосередньої участі власників та / або інвесторів (поповнення статутного капіталу, 

внесення коштів на умовах субординованого боргу).  

 

Станом на 01.10.2016 року Банк порушував наступні економічні нормативи:  

 норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 

(фактичне значення 25,57% при нормативному не більше 20,00%); 

 норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними 

з банком особами Н9 (фактичне значення 250,65% при нормативному не більше 

20,00%). 

Банк забезпечував виконання нормативу достатності регулятивного капіталу Н2, 

значення якого станом на 01.10.2016 року складає 32,90% при нормативному не менше 

10,00%.  

Внаслідок наявності у Банку статусу спеціалізованого ощадного банку, до нього 

застосовуються більш жорсткі значення економічних нормативів, зокрема: 

 норматив миттєвої ліквідності Н4 (30,00% замість 20,00%);  

 норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 

(20,00% замість 25,00%); 

 норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними 

з банком особами Н9 (20,00% замість 25,00%). 

Таблиця 21.1. Структура регулятивного капіталу     (тис. грн.) 

Найменування статті 3 кв. 2016 2015 

1 2 3 

Основний капітал: 155 288 153 936 

Статутний капітал 145 000 120 000 

Незареєстрований статутний капітал 0 25 000 

Розкриті резерви (резерви і фонди, створені або збільшені за  рахунок  

нерозподіленого  прибутку) 10 825 9 562 

Зменшення основного капіталу: -537 -626 

нематеріальні активи за мінусом суми зносу -537 -626 

Додатковий капітал: 4 416 11 144 

Резерви під стандартну заборгованість інших банків, під стандартну 

заборгованість за кредитами, під стандартну заборгованість за операціями 

за позабалансовими рахунками 67 2 

Прибуток  звітного  року 4 349 11 142 

Усього регулятивного капіталу 159 704 165 080 
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Примітка 22. Потенційні зобов'язання Банку станом на 30 вересня 2016 року (кінець 

дня) 

1) розгляд справ у суді. 

Під час звичайного ведення операцій Банк виступає стороною  судового процесу . 

Банк вважає , що остаточний розмір зобов’язань, що може виникнути внаслідок 

судового  процесу, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи 

результати майбутньої діяльності Банку. Також слід зазначити, що по заборгованості,  що 

пов’язана з поверненням позик та рішення по якій знаходиться на розгляді у суді, 

сформовані резерви  у повній сумі заборгованості. 

2) потенційні  податкові зобов’язання . 

Банк здійснює свою діяльність в Україні та виконує вимоги податкового 

законодавства України.  

Банк дотримується виваженого тлумачення чинного законодавства, і  в своїй 

діяльності враховує позицію податкових  органів щодо окремих питань оподаткування. 

 3) зобов’язання за  капітальними інвестиціями. 

Станом на кінець дня 30 вересня 2016 року Банк не мав контрактних зобов’язань, що 

пов’язані з придбанням основних засобів та нематеріальних активів, інших зобов’язань 

капітального характеру на реконструкцію об’єктів нерухомості. У зв’язку з цим банк не 

створював резерви під потенційні витрати капітального характеру. 

4) зобов’язання оперативного лізингу (оренди). 

 Банк, окрім власних, має орендовані об’єкти нерухомості, які використовуються в 

поточній діяльності. Інформація щодо майбутніх сум орендних платежів, які відомі на 

кінець дня 30 вересня 2016 року наведені у табл. 1. Слід зазначити, що по усіх договорах 

оренди Банк має можливість дострокового розірвання договорів зі власної ініціативи без 

додаткових втрат. 

5) дотримання особливих вимог. 

 Станом на кінець дня 30 вересня 2016 року Банк не мав особливих вимог за 

отриманими кредитними коштами. 

6) зобов’язання з кредитуванням. 

 Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням включають: 

 зобов’язання з надання кредитів, які ще не виконані; 

Усі зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням за певних умов можуть бути 

перетворені у кредити, тому вони зазнають такого ж саме, як і кредити, кредитного ризику. 

Крім того Банк повинен враховувати можливість затребування кредитних ресурсів по будь-

якому з цих зобов’язань у визначені відповідними договорами строки. Слід також 

відмітити, що за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування Банк не повинен 

надавати кошти за першою вимогою контрагента, тобто за такими зобов’язаннями Банк не 

несе ризику. Але провідний управлінський персонал, враховуючи ризик репутації, прагне 

застосовуватиме цю норму лише у випадку підвищення кредитного ризику. Структура 

зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням наведена у табл. 2, відповідно у розрізі валют у 

табл.3.  

 Банк не має асоційованих компаній, тому відповідно не має потенційних зобов’язань 

від участі у таких компаніях. 

7) активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження , 

пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними. 

Активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, 

пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням ними – у Банку відсутні.. 
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Таблиця 22.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про 

оперативний лізинг (оренду)        (тис. грн.) 

Найменування статті 

Звітний період  станом 

на 30 вересня 2016 

року(кінець дня) 

Попередній період 

станом на 31 грудня 

2015 року(кінець дня) 

1 2 3 

До 1 року 388 192 

Від 1 до 5 років 7544 916 

Усього 7932 1108 

Таблиця 22.2. Структура зобов'язань з кредитування  

(тис. грн.) 

Назва статті Примітки 

Звітний 

період  

станом на 30 

вересня 2016 

року(кінець 

дня) 

Попередній 

період 

станом на 31 

грудня 2015 

року(кінець 

дня) 

1 2 3 4 

Надані зобов'язання з кредитування   53 219 386 192 

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за 

мінусом резерву 
  53 219 386 192 

У Банка немає непередбачених зобов'язань з кредитування. 

Таблиця 22.3. Зобов'язання з кредитування в розрізі валют 

(тис. грн.) 

Назва статті Звітний період  станом на 30 

вересня 2016 року(кінець дня) 

Попередній період станом на 31 

грудня 2015 року(кінець дня) 

1 2 3 

Гривня 1 834 7 688 

Долар США 51 385 378 504 

Усього 53 219 386 192 

Примітка 23. Операції з пов'язаними сторонами 

Таблиця 23.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець звітного 

періоду (станом на 30 вересня 2016 року - кінець дня) 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Найбільші 

учасники 

(акціонери

) банку 

Провідни

й 

управлінс

ький 

персонал 

Асоційова

ні 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 

Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка -min-11%,  max-26%) 

0 0 5 010 1 100 317 

Резерв під заборгованість за кредитами за 

станом на 30 вересня 
0 0 0 (195872) 

Інші активи 0 0 0 4 

Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 

0,01-24%) 
272516 344 904 220115 

Інші зобов'язання 2 5 1 24 
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Зазначені контрактні процентні ставки  знаходяться у вказаних в таблиці межах відповідно 

до:       

- поточних та депозитних рахунків 

- терміну користування вкладом 

- виду вкладу 

- суми вкладу 

- валюти  вкладу 

 

Таблиця 23.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний період 

(тис. грн.) 

Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери 

) банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційова

ні 

компанії 

Інші 

пов'язан

і 

сторони 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 0 0 774 107 834 

Процентні витрати (22072) (24) (2) (24 805) 

Результат від операцій з іноземною валютою 0 0 0 205 

Комісійні доходи 62 3 245 817 

Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та коштів в інших банках 
0 1 0 (35739) 

Інші операційні доходи 0 1 0 3 

Адміністративні та інші операційні витрати 0 (2411) (11) (671) 
 

Таблиця 23.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом 

на кінець звітного періоду (станом на 30 вересня 2016 року - кінець дня) 

(тис. грн.) 

Найменування статті Асоційовані компанії Інші пов'язані сторони 

1 2 3 

Інші зобов'язання 307 53 061 

Основними власниками банку є: 

1. Орлова Наталія Вікторівна – 24,3975%; 

2. Орлова Ольга Олександрівна – 49,8708 %; 

3. Орлов Володимир Олександрович – 23,8559%. 

 

Таблиця 23.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених 

пов'язаними сторонами протягом звітного періоду (3 квартал 2016 року наростаючим 

підсумком с початку року) 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 

Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом 

періоду 4 92 756 
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Таблиця 23.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 

попереднього періоду (станом на 30 вересня 2015 року - кінець дня) 

(тис. грн.) 

Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери 

) банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційова

ні 

компанії 

Інші 

пов'язан

і 

сторони 

1 2 3 4 5 

Кредити та заборгованість клієнтів 

(контрактна процентна ставка11-26%) 
0 124 4 522 144 

Резерв під заборгованість за кредитами за 

станом на 30 червня 
0 (19) 0 (144) 

Кошти клієнтів (контрактна процентна 

ставка 0,01-24 %) 369755 324 26 36705 

Інші зобов'язання 2 1 18 0 

Зазначені контрактні процентні ставки  знаходяться у вказаних в таблиці межах відповідно 

до:       

- поточних та депозитних рахунків 

- терміну користування вкладом 

- виду вкладу 

- суми вкладу 

- валюти  вкладу 

 

Таблиця 23.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за попередній 

період (3 квартал 2015 року наростаючим підсумкоми с початку року)  (тис. грн.) 

Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери 

) банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 
Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 0 29 2 462 22 

Процентні витрати (23245) (19) (222) (2497) 

Комісійні доходи 12 0 24 28 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в інших 

банках 

0 14 0 121 

Інші операційні доходи 35000 0 0 0 

Адміністративні та інші операційні 

витрати 0 (1664) (269) (556) 

 

 

Таблиця 23.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом 

на кінець попереднього періоду (станом на 30 вересня 2015 року - кінець дня) 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний управлінський персонал Інші пов'язані 

сторони 

1 2 3 

Інші зобов'язання 96 34 
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Таблиця 23.8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених 

пов'язаними сторонами протягом попереднього періоду (3 квартал 2015 року наростаючим 

підсумком с початку року) 

(тис. грн.) 

Найменування статті Провідний 

управлінський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

1 2 3 

Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам протягом періоду 0 9 236 

Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом періоду 91 37 659 

 

Таблиця 23.9. Виплати провідному управлінському персоналу 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Звітний період - 3 

квартал 2016 року 

Попередній період - 3 

квартал 2015 року 

витрати 
нараховане 

зобов'язання 
витрати 

нараховане 

зобов'язання 

1 2 3 4 5 

Поточні виплати працівникам (2195) (216) (1664) 0 

Виплати під час звільнення 0 (24) 0 (8) 

Примітка 24. Окремі показники діяльності банку за 3квартал 2016 року 

Таблиця 24.1. Окремі показники діяльності банку за звітний період 

Найменування рядка На звітну дату 

(станом на 30 

вересня  2016 року 

- кінець дня) 

Нормативні 

показники 

1 2 3 

Регулятивний капітал банку  159 704 120 000 тис.грн. 

Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%) 32,90 не менше 10% 

Поточна ліквідність (%) 47,73 не менше 40% 

Максимальний розмір кредитного ризику на одного 

контрагента (%) 
25,57 не більше 20% 

Великі кредитні ризики (%) 250,65 не більше 800% 

Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з 

пов'язаними з банком особами (%) 
250,65 не більше 20% 

Кредитні операції, класифіковані за  I категорією якості  54 838 Х 

Величина кредитного ризику за такими операціями   2 Х 

Кредитні операції, класифіковані за III категорією якості  1 024 847 Х 

Величина кредитного ризику за такими операціями   155 592 Х 

Кредитні операції, класифіковані за IV категорією якості  61 008 Х 

Величина кредитного ризику за такими операціями   40 097 Х 

Кредитні операції, класифіковані за V категорією якості  2 575 Х 

Величина кредитного ризику за такими операціями   2 575 Х 

Рентабельність активів (%)    0.04  Х 

Кредити, що надані суб’єктам господарювання за видами 

економічної діяльності, що класифікуються за секцією 

“А” (сільське господарство), “В” – “Е” (промисловість), 

“F”(будівництво) 

             239 205       Х 
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