Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих
акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X
X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
У iнформацiї емiтента цiнних паперiв АТ "КРИСТАЛБАНК" (надалi - Емiтент та/або Банк) за 1
квартал 2019 року не надається наступна iнформацiя:
1)
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, оскiльки емiтенти, що не
займаються видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi, вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв, затвердженного Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 03.12.2013р. № 2826, таку iнформацiю не заповнюють;
2)
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - не надається, оскiльки протягом звiтного
перiоду Емiтент випуску iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) та випуску
похiдних цiнних паперiв не здiйснював;
3)
"Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" - не надається, оскiльки Емiтент
не приймав участi у створеннi юридичних осiб, та не надавав активiв у якостi внеску в
юридичну особу;
4)
"Iнформацiя щодо коропоративного секретаря" - не надається, оскiльки у Банку вiдсутня
посада коропративного секретаря;
5)
"Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставин iснування яких створює заiнтересованiсть" - не надається,
оскiльки в 1 кварталi 2019 року така iнформацiя у Емiтента вiдсутня;
6)
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не надається,
оскiльки Емiтент випуску боргових цiнних паперiв не здiйснював;
7)
"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - не надається, оскiльки Емiтент не
здiйснював конвертацiю цiнних паперiв;
8)
"Iнформацiя про замiну управителя"; "Iнформацiя про керуючого iпотекою";
"Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв"; "Iнформацiя про змiни в
реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним борогом"а
також "Iнформацiя про iпотечне покриття" - не надається, оскiльки Емiтент випуску iпотечних
облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не здiйснював;

9)
"Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв" - не надається, оскiльки Емiтент випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв
та сертифiкатiв ФОН не здiйснював;
10)
"Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не надається, оскiльки Емiтент випуску боргових цiнних паперiв не зiйснював;
11)
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не надається, оскiльки Емiтент не випускав цiльовi
облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва.
12)
"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" - не надається, оскiльки Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
13)
АТ "КРИСТАЛБАНК" зазначає, що промiжна фiнансова звiтнiсть за 1 квартал 2019 року
не була перевiрена аудиторською фiрмою, у зв'язку з чим огляд цiєї звiтностi аудиторською
фiрмою не надається.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
11.12.2014
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
254663575
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
275
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Фонд гарантування вкладiв фiзичних
осiб

04053, м.Київ, вулиця Сiчових Стрiльцiв,
17

21708016

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32005123201026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
в іноземній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
1600021

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії

1
Надання банкiвських послуг

2
3
4
5
276
29.04.2015 Нацiональний банк України
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених
Опис
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банкi i банкiвську
дiяльнiсть", є безстроковою.
Здiйснення валютних операцiй
276-2
05.05.2015 Нацiональний банк України
Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй згiдно з
Опис
додатком до неї, є безстроковою.
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
654
09.06.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперами - брокерська
паперiв та фондового ринку
дiяльнiсть
Лiцензiя на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
Опис
ринку (ринку цiнних паперiв)- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(брокерської дiяльностi). Є безстроковою.
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
654
09.06.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперами - дилерська дiяльнiсть
паперiв та фондового ринку
Лiцензiя на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
Опис
ринку (ринку цiнних паперiв)- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(дилерської дiяльностi). Є безстроковою.
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв
519
26.07.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних
iнститутiв спiльного
паперiв та фондового ринку
iнвестування
Лiцензiя на здiйснення дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв
Опис
спiльного iнвестування. Є безстроковою.
Депозитарна дiяльнiсть
519
26.07.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних
депозитарної установи
паперiв та фондового ринку
Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи.
Опис
Є безстроковою.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Копилов Вадим Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1958
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
32
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, Голова Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статуту та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний на посаду Голови Наглядової ради рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"КРИСТАЛБАНК" (протокол №1 вiд 19.04.2018) з "20" квiтня 2018 року.

Строк призначення на посаду - 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв Копилов В.А. обiймав наступнi
посади: перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України, Голова
Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, акцiями Емiтента
або часткою у його статутному капiталi не володiє.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитренко Наталiя Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обрана членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
(протокол №1 вiд 19.04.2018). Строк призначення на посаду - 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 23 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв Дмитренко Н.О. обiймала наступнi посади: помiчник Мiнiстра
вiддiлу iнформацiйно-аналiтичного забезпечення департаменту забезпечення роботи Мiнiстра
(патронатна служба); начальник управлiння банкiвського страхування ТДВ "Страхове товариство
"АВЕСТА СТРАХУВАННЯ"; член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, акцiями Емiтента
або часткою у його статутному капiталi не володiє.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мармуляк Дмитро Iванович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1975
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"КРИСТАЛБАНК" (протокол №1 вiд 19.04.2018). Строк призначення на посаду - 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 20 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Мармуляк Д.I. обiймав наступнi
посади: директор координацiї та супроводу роботи регiональної мережi АТ "Банк "Фiнанси та
Кредит"; директор Приднiпровської регiональної дирекцiї ПАТ "ТЕРРА БАНК"; директор ТОВ
"Проффайненс груп"; член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, акцiями Емiтента
або часткою у його статутному капiталi не володiє.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гребiнська Оксана Володимирiвн
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1970
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
21
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, Член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обрана членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КРИСТАЛБАНК"
(протокол №1 вiд 19.04.2018). Строк призначення на посаду - 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 21 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Гребiнська О.В. обiймала
наступнi посади:директор департаменту фiнансового менеджменту АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК";

радник Голови Правлiння ПАТ "АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; незалежний член Спостережної ради
ПАТ "КРИСТАЛБАНК"; член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Є акцiонером АТ "КРИСТАЛБАНК", володiє 25% в статутному капiталi Емiтента, також є
асоцiйованою особою Голови Правлiння Банку Гребiнського Л.А.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Долiнський Леонiд Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1977
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана, 02070884,
доцент кафедри економiко-математичного моделювання на умовах контракту "Київський
нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана".
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний членом Наглядової ради рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ
"КРИСТАЛБАНК" (протокол №1 вiд 19.04.2018). Строк призначення на посаду - 3 (три) рок.
Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Долiнський Л.Б. обiймав
наступнi посади: доцент кафедри економiко-математичного моделювання на умовах контракту
"Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, акцiями Емiтента
або часткою у його статутному капiталi не володiє.
Посадова особа обiймає посаду доцент кафедри економiко-математичного моделювання на
умовах контракту "Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана".
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гребiнський Леонiд Андрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження
1965
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, ПАТ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", Голова
Правлiння
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний Головою Правлiння Рiшенням Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол №
22 вiд 16.03.2016р.) про припинення повноважень Голови Правлiння Жабської I.М. з 17.03.2016р.
(останнiй день виконання повноважень) та обрання з 18.03.2016р.на посаду Голови Правлiння
Гребiнського Леонiда Андрiйовича. Рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання
дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд 29.04.2016р. погоджено
Гребiнського Л.А. на посадi Голови Правлiння ПАТ "КРИСТАЛБАНК", про що отримано лист
№24-0004/39871 вiд 10.05.2016р.
Гребiнський Л.А. є асоцiйованою особою Члена Наглядової ради Банку Гребiнської О.В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Гребiнський Л.А. обiймав
наступнi посади: Голова Правлiння ПАТ АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жабська Iрина Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1964
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, ПАТ "КРИСТАЛБАНК", Виконуюча обов'язки
Гоолови Правлiння
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обрана Заступником Голови Правлiння Рiшенням Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК"

(Протокол № 22 вiд 16.03.2016р.) про припинення повноважень Голови Правлiння Жабської I.М. з
17.03.2016р. (останнiй день виконання повноважень) та переведення її з 18.03.2016р.на посаду
Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Жабська I.М. обiймала наступнi
посади: Голова Правлiння ПАТ "Аграрний комерцiйний банк"; заступник Голови Правлiння ПАТ
"КБ "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР", Голова Правлiння ПАТ "КРИСТАЛБАНК"; Виконуюча
обов'язки Голови Правлiння ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Далеко Олег Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1978
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Банк "Фiнанси та Кредит", 09807856, АТ "Банк "Фiнанси та Кредит", Директор центру
координацiї та супроводження роботи регiональної мережi.
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний на посаду Рiшенням Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 5 вiд
22.04.2015р.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Далеко О.А. обiймав наступнi
посади: директор центру по роботi з проблемними активами АТ "Банк "Фiнансти та Кредит",
директор центру координацiї та супроводження роботи регiональної мережi АТ "Банк "Фiнанси
та Кредит", заступник Голови Правлiння ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ладиженська Маргарита Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження
1955
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
43
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ", 32625525, ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ", Член наглядової ради
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обрана на посаду Рiшенням Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол №129 вiд
"03" листопада 2017 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 43 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiвЛадиженська М.В. обiймала
наступнi посади: заступник Голови Правлiння-директор департаменту роздрiбного бiзнесу,
заступник Голови Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; член наглядової ради ТОВ
"РЕНОМЕ-СМАРТ".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Член Правлiння - начальник Служби фiнансового монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шелепа Олена Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1982
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Фiнансова компанiя "Аверс № 1", 34819265, ПАТ "Фiнансова компанiя "Аверс № 1",
директор департаменту фiнансового монiторингу, аналiзу та контролю
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обрана на посаду Рiшенням Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 35 вiд "01"
березня 2019 року)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Шелепа О.М. обiймала наступнi

посади: начальник сектору фiнансового монiторингу Управлiння комплаєнс-контролю ПАТ
"Банк Форвард", заступник начальника Управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння,
вiдповiдальний
працiвник
за
проведення
фiнансового
монiторингу
ПАТ
"IНВЕСТИЦIЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК", начальник вiддiлу проведення фiнансового
монiторингу ТОВ "ПОСТ ФIНАНС", начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, начальник
вiддiлу фiнансових операцiй департаменту фiнансового монiторингу ПАТ "Український
будiвельно-iнвестицiйний банк", Начальник управлiння фiнансового монiторингу ПрАТ
"АЙБОКС БАНК", директор департаменту фiнансового монiторингу, аналiзу та контролю ПАТ
"Фiнансова компанiя "Аверс № 1".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Симоненко Людмила Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1969
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, ПАТ "КРИСТАЛБАНК", директор Департаменту
бухгалтерського облiку та супроводження банкiвських операцiй - заступник Головного
бухгалтера.
8. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обрана на посаду Рiшенням Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 47 вiд
10.08.2015р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Симоненко Л.М. обiймала
наступнi посади: Головний бухгалтер ПАТ "АКБ "Київ", Головний бухгалтер ПАТ "РОДОВIД
БАНК", Головний бухгалтер - член Правлiння ПАТ "КБ "ФIНАСОВИЙ ПАРТНЕР", директор
Департаменту бухгалтерського облiку та супроводження банкiвських операцiй - заступник
Головного бухгалтера ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

12672
12672

X
X

X
X

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:

X

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

X

-

Дата
погашення
X

X

X

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
26.10.2018
72/1/2018

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000188395

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
12,7
20052250
254663575
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Простi iменнi акцiї Емiтента вiльно обертаються на внутрiшньому ринку, на зовнiшньму ринку протягом звiтного перiоду не обертались. Мета
емiсiї: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй, будуть використанi для формування основного капiталу товариства як банкiвський
установи з метою приведення статутного капiталу банку у вiдповiдностi до мiнiмально встановленого розмiру вiдповiдно до Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з метою пiдтримання нормативу достатностi
(адекватностi) регулятивного капiталу банку. Факти лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах вiдсутнi. Приватне розмiщення акцiй
здiйснювалось у два етапи, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй мiж Банком та першими власниками.

Опис
"25" липня 2018 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Емiтента було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу
Емiтента шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини нерозподiленого прибутку.
Нова номiнальна вартiсть 1 (однiєї) акцiї складає 12,70 грн (дванадцять гривень 70 коп)

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст
їх показників
Зобов'язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

2

3

1000

218 616

342 636

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

13 343
378 270
684 098
0

0
366 350
530 465
0

1070

0

0

1080

0

0

1090

2 390

3 152

1100
1110
1120
1130
1140

146
0
18 981
0
110 597

83
0
17 977
0
104 326

1150

0

0

1990
1999

0
1 436 550

0
1 364 989

2000
2010

0
1 138 069

0
1 077 570

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
0
0
0
804
0
12 672
0
0

0
0
0
0
540
0
14 243
0
0

1990

2990

Зобов'язання орендаря:10290,0;

2990
2999

10 290
1 161 835

0
1 092 353

3000
3010

254 664
0

254 664
0

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки
за 1 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4
35 558
-7 202

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших
банках
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати) після створення резерву під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
дебіторської заборгованості та інших фінансових
активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення
цінних паперів у портфелі банку до погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за
зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

2
1000
1005

3
40 820
-8 276

1010

32 544

28 356

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

15 180
-1 601

8 394
-1 319

1050

3 811

3 028

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

5 258
-3 702

3 954
-1 721

1100

0

0

1110

0

-1 774

1120

0

0

1130

-30 056

-10 343

1140

0

0

1150

0

0

1160

-265

48

1170
1180
1190

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
статтями

1390

7 978
13 515
-10 320
-10 704
0
0
Чистий прибуток вiд припинення
визнання фiнансових активiв, якi
облiковуються за амортизованою
собiвартiстю:16299,0;
16 299

0

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або переглянуті
стандарти і тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних та
інших фондів
Незареєстрований статутний капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець попереднього
періоду
Усього сукупного доходу:

Примітки

статутний
капітал

2
1000

3
200 522

емісійні
різниці та
інший
додаткови
й капітал
4
0

1110

0

1120

Неконт-ро
льо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
263 586

10
0

11
263 586

1 770

1 770

0

1 770

0

0

0

0

0

0
0
0

0
-683
0

7 963
0
0

7 963
-683
0

0
0
0

7 963
-683
0

0

2 189

0

-2 189

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

54 142
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-54 142
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
254 664

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
6 111

0
0
0
0
0
305

0
0
0
0
0
11 556

0
0
0
0
0
272 636

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
272 636

незареєстр
ований
статутний
капітал

резервні та
інші
фонди

резерви
переоцінк
и

нерозподі
лений
прибуток

усього

5
0

6
3 922

7
988

8
58 154

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320
1330

0
0

1340
1345

1350
1354
1358
1360
1370
2000

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі

2

3

1010
1015
1020
1025

36 993
-7 734
15 245
-1 601

27 646
-7 184
8 236
-1 319

1060

2 221

3 028

1070

0

0

1080
1100
1110
1120
1800

5 258
6 707
-28 213
-9 101
0

3 954
7 513
-20 759
-12 808
-495

1510

19 768

7 812

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

-20 000

-42 000

1650

-4 793

19 801

1660

-18 456

-613

1670
1680
1690

-15 491
0
59 968

-25 356
0
72 754

1700

0

0

1710

-265

66

1720

-3 766

8 606

1730

10 289

6 851

1999

27 254

47 921

2010
2020

-156 556
0

-53 346
0

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що
емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку
на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

2

3

Попередній
період
4

1000

0

0

1030

0

0

1040

0

0

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1150
1155
1200
1300
1400

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1520

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660
1670
1680
1690

0
0
0
0

0
0
0
0

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

0

0

1750

0

0

1800

0

0

1999

0

0

2010

0

0

2020

0

0

2030

0

0

2040

0

0

Примітки до фінансової звітності
за 1 квартал 2019 року
1.
Примiтка 1. Iнформацiя про Банк
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" (скорочена назва: АТ "КРИСТАЛБАНК", далi - Банк)
зареєстрований в Українi.
Мiсцезнаходження Банку: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвiз, 2.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України на пiдставi Статуту у новiй редакцiї, погодженого
Нацiональним Банком України 10 вересня 2018 року та зареєстрованого 13.09.2018 року, банкiвської
лiцензiї №276 вiд 29 квiтня 2015 року та генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №276-2 вiд
05 травня 2015 року.
Органiзацiйно - правова форма Банку: 230 (Акцiонерне товариство).
Станом на 01квiтня 2019 року склад основних акцiонерiв не змiнився:
-

фiзична особа Ленiнг Марина Густавiвна. Частка в статутному капiталi Банку складає 50%;

-

фiзична особа Гребiнська Оксана Володимирiвна. Частка в статутному капiталi Банку складає 25%;

-

фiзична особа Гребiнський Леонiд Андрiйович. Частка в статутному капiталi Банку складає 25%.

Посадовi особи Банку акцiями та часткою в статутному капiталi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИСТАЛБАНК" володiють у розмiрi 50 %. Набуття iстотної участi в Банку погоджено згiдно з рiшенням
Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем № 57 вiд 06 березня 2017р.
Iноземнi iнвестори акцiями та часткою в статутному капiталi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИСТАЛБАНК" не володiють.
Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада (Наглядова рада -з 19 квiтня
2018 року, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 19.04.2018), Правлiння Банку.
Пiдроздiлами контролю Банку є служба внутрiшнього аудиту, а з також з 01 листопада 2018 року департамент ризик-менеджменту та вiддiл контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (згiдно рiшення
Наглядової ради №202 вiд 01.11.2018).
Банк не має вкладень в асоцiйованi або дочiрнi компанiї або установи.
Протягом 1 кварталу 2019 року не вiдбулось суттєвих змiн в дiяльностi банку.
Фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що закiнчився 31 березня 2019 року.
Дана фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску та пiдписана керiвництвом Банку 24 квiтня 2019р.
2.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть
У лютому 2019 року споживча iнфляцiя сповiльнилася до 8.8% р/р з 9.2% р/р у сiчнi. Уповiльненню
iнфляцiї сприяло змiцнення обмiнного курсу гривнi.

У сiчнi-лютому 2019 року економiчна активнiсть у цiлому залишалися слабкою - у рiчному вимiрi IВБГ
знизився на 0.5% передусiм через падiння обсягiв промислового виробництва.
Свiтова цiнова кон'юнктура для українських експортерiв погiршилася через зниження цiн на зерновi та
корекцiю цiн на залiзну руду пiсля стрiмкого зростання в попереднi мiсяцi. Проте експорт товарiв зростав
стiйкими темпами (7.3% р/р) завдяки значним обсягам поставок продовольчих товарiв. У цiлому зростання
експорту продовольчих товарiв у лютому прискорилося (до 26.9% р/р) за рахунок кукурудзи, соняшника та
курятини, а його обсяги забезпечили майже половину всього експорту товарiв. Поряд з цим на тлi
подальшого зниження експортних цiн вартiснi обсяги експорту металургiйної продукцiї зменшилися (на
17.9% р/р).
Завдяки меншому дефiциту державного бюджету i традицiйному профiциту мiсцевих бюджетiв зведений
бюджет повернувся до профiциту (5.1 млрд грн).
Наявне стiйке зростання споживчого попиту. Останнiй пiдтримувався високими темпами зростання
заробiтних плат, якi в лютому збiльшилися (до 20.4% р/р та 10.7% р/р у номiнальному та реальному
вимiрах вiдповiдно).
У лютому 2019 року тривало зростання кiлькостi вакансiй, зареєстрованих у ДСЗУ (17.7% р/р). Високi
темпи зростання кiлькостi вакансiй в фiнансовiй сферi супроводжувалися падiнням кiлькостi штатних
працiвникiв, що може свiдчити про складнощi iз заповненням вакантних посад.
НБУ залишив облiкову ставку незмiнною на рiвнi 18.0% рiчних.
13 березня 2019 року Clearstream та НБУ пiдписали угоду про кореспондентськi вiдносини. Це пiдвищить
привабливiсть та лiквiднiсть ринку ДЦП України та дасть змогу уряду розширити джерела фiнансування,
знизити вартiсть запозичень i полiпшити валютну структуру державного боргу
Вiд початку 2019 року в Банках почало застосовуватися правило амортизацiї застави за кредитами, що не
обслуговуються понад два роки. Припускається, якщо банк не може за два роки стягнути заставу, то вона
не виконує роль забезпечення та не може використовуватися пiд час розрахунку кредитного ризику. Повна
амортизацiя застави за непрацюючими кредитами протягом наступних двох рокiв призведе до повного
покриття пруденцiйними резервами непрацюючих кредитiв.
НБУ продовжує впроваджувати новi регуляцiї на основi CRD/CRR. Протягом 2019 року буде
представлено для обговорення концепцiю нового нормативу довгострокової лiквiдностi NSFR, а також
нову концепцiю структури регулятивного капiталу. Пiсля обговорення iз банкiвською спiльнотою
вiдповiднi постанови буде затверджено НБУ.
Кредитна активнiсть банкiв у лютому в цiлому залишалася млявою. Збереження високих темпiв зростання
гривневих кредитiв ДГ (крiм ФОП) компенсувалося їх зменшенням для корпоративного сектору на тлi
порiвняно слабшої дiлової активностi на початку року.
Для покращення фiнансових результатiв банк проводить активну полiтику щодо нарощення клiєнтської
бази шляхом: покращення якостi обслуговування клiєнтiв, збiльшення кiлькостi вiддiлень, впровадження
та вдосконалення передових iнструментiв вiддаленого доступу до рахункiв (iнтернет-банк,
мобiльний-банк, технологiя PayPass, технологiї Google Pay).
Значний вплив на дiяльнiсть банку має рiвень облiкової ставки оскiльки банк значну частину коштiв
вкладає в високолiквiднi цiннi папери НБУ та МФУ. Для мiнiмiзацiї ризику зниження цiєї ставки банк
розвиває кредитування як юридичних так i фiзичних осiб, що є бiльш доходним та стабiльним джерелом
доходiв банку.
Джерелами фiнансування банку є як власнi кошти (капiтал) так i зобов'язання перед клiєнтами
юридичними та фiзичними особами. Згiдно затвердженого бюджету банку на 2019р. в кiнцi року

спiввiдношення мiж власними коштами та зобов'язаннями заплановане на рiвнi як 14% до 86%
3.
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) на основi припущення, що Банк буде безперервно дiючим в осяжному майбутньому. Нижче
наведено основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової
звiтностi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не
зазначено iнше (див. Примiтку 5).
Наведена далi облiкова полiтика не включає новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення,
застосування яких є добровiльним у 2019 роцi.
Функцiональною валютою i валютою подання цiєї звiтностi є нацiональна валюта України - українська
гривня.
Змiни в облiковiй полiтицi
Наступнi стандарти вступили в силу для Банку з 1 сiчня 2019 року.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений у сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення
КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКТ (SIC) 15 "Операцiйна
оренда - стимули) i Роз'яснення ПКТ (SIC) 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму
оренди".
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i
вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi,
аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає
два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю i короткострокової
оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати
зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє
собою право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права
користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi
окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або
ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде
враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права
користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнився в порiвняннi з
МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi продовжують класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи
класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в
порiвняння з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набув чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або
модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi
звiльнення.

Ефект переходу на МСФЗ (IFRS) 16
Банк впровадив МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" iз датою переходу на облiк 1 сiчня 2019 року, що призвело до
змiни у облiковiй полiтицi у частинi визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду.
Банк-орендар вiдобразив всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно
порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди.
Банк-орендар застосував два звiльнення дозволенi стандартом для орендарiв щодо оренди активiв з
низькою вартiстю i короткострокової оренди.
На дату початку оренди Банк-орендар визнав зобов'язання щодо орендних платежiв, а також актив, який
представляє собою право користування базовим активом протягом термiну оренди.
На 1 сiчня 2019 року Банк визнав актив з права використання та зобов'язання з оренди для всiх видiв
оренди, включаючи оренду активiв з права користування в суборендi (за виключенням малоцiнних
активiв), строк дiї договорiв оренди за якими закiнчується пiзнiше 1 сiчня 2020 року.
Для розрахунку теперiшньої вартостi майбутнiх орендних платежiв для договорiв оренди (суборенди), в
яких не визначена ставка вiдсотка, для розрахунку актив з права використання та зобов'язання Банк
застосував український рiвень ставок за депозитами фiзичних осiб на 12 мiсяцiв, що дiяв на 01.01.2019 р. та
опублiкований на офiцiйному сайтi Нацiонального банку України.
Для визначення активу з права використання та зобов'язання з оренди Банк застосував ретроспективний
пiдхiд з визнанням кумулятивного наслiдку першого застосування МСФЗ 16.
Вплив застосування МСФЗ (IFRS) 16 на Банк описаний нижче.
У наведенiй нижче таблицi представлено порiвняння балансової вартостi активiв, зобов'язань та власного
капiталу за МСФЗ (IAS) 17 при переходi на облiк вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 на 1 сiчня 2019 року.
МСФЗ (IAS) 17. Звiт про фiнансовий стан (Баланс)
Назва статтi

(тис. грн.)

1 сiчня 2019

Активи з права використання Активи 1 364 989
Всього активiв 1 364 989
Зобов'язання з оренди Зобов'язання

1 092 353

Всього зобов'язання

1 092 353

Власний капiтал

272 636

Усього зобов'язань та власного капiталу

1 364 989

МСФЗ (IFRS) 16. Звiт про фiнансовий стан (Баланс)
Назва статтi

1 сiчня 2019

(тис. грн.)

Активи з права використання 8 632
Активи 1 364 989
Всього активiв 1 373 621
Зобов'язання з оренди 8 632
Зобов'язання

1 092 353

Всього зобов'язання

1 100 985

Власний капiтал

272 636

Усього зобов'язань та власного капiталу

1 373 621

4.
Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики
4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
Банк застосовує такi основи оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних комбiнацiях. Вони включають:
iсторичну собiвартiсть або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати актив
або зобов'язання на момент їх придбання. Активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв
чи їх еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої щоб придбати їх, на момент їх
придбання. Зобов'язання вiдображаються за сумою надходжень, отриманих в обмiн на зобов'язання , або за
деяких iнших обставин за сумами грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як очiкується, будуть сплаченi
з метою погашення зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi;
поточну собiвартiсть. Активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв або їх
еквiвалентiв, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ходi звичайної
реалiзацiї. Зобов'язання вiдображаються за недисконтованою
сумою грошових коштiв або їх
еквiвалентiв, яка була б необхiдна для погашення зобов'язання на поточний момент;
вартiсть реалiзацiї (погашення). Активи вiдображаються за сумою грошових коштiв або їх
еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої щоб придбати їх, на момент їх
придбання. Зобов'язання вiдображаються за вартiстю їх погашення, тобто за недисконтованою сумою
грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яка, як очiкується, буде сплачена для погашення зобов'язання в ходi
звичайної дiяльностi;
теперiшньою вартiстю (дисконтована вартiсть). Активи вiдображаються за теперiшньою
(дисконтованою) вартiстю майбутнiх чистих надходжень, що їх, як очiкується, має генерувати стаття пiд
час звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання. Зобов'язання вiдображаються за теперiшньою
(дисконтованою) вартiстю майбутнього чистого вибуття грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть
необхiднi для погашення зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
Поточна собiвартiсть, вартiсть реалiзацiї та теперiшня вартiсть - це методи оцiнювання справедливої
вартостi.
При визнаннi доходiв (витрат) Банк застосовує принцип нарахування.
При складаннi фiнансових звiтiв Банк дотримується концепцiї збереження фiнансового капiталу.

4.2. Класифiкацiя фiнансових iнструментiв за категорiями
Опис та оцiнка бiзнес-моделей, якi Банк використовує для управлiння фiнансовими активами, та
характеристики передбачених договором грошових потокiв (SPPI) тест викладено в Примiтцi 3 МСФЗ
(IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" абзац (а) Класифiкацiя та оцiнка.
4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних
зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та
зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою операцiї або за датою розрахунку вiдповiдно до
облiкової полiтики, яка застосовується до конкретної статтi фiнансового звiту. Змiна справедливої вартостi
придбаних фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю, мiж датою
проведення операцiї та датою розрахунку, облiковується так само, як i придбаний актив. Змiну визнають
у прибутку чи збитку для активiв, класифiкованих як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; змiну визнають в iншому сукупному прибутку для
активiв, класифiкованих як доступнi для продажу.
4.4. Прибуток або збиток "першого дня"
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток
або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання
та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка вiдсотка за
цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж справедливою вартiстю фiнансового
активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору за операцiями з акцiонерами банку
вiдображається в капiталi та включається частинами до нерозподiленого прибутку (збитку) протягом
перiоду його утримання/
4.5. Рекласифiкацiя фiнансових активiв
Банк може здiйснити рекласифiкацiю усiх фiнансових активiв тодi i лише тодi, коли вiн змiнює свою
бiзнес-модель управлiння ними, крiм тих, якi визначенi пiд час первiсного визнання як такi, що
оцiнюються за СВПЗ.
Рекласифiкацiя дольових фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань неможлива.
4.6. Критерiї визнання зменшення корисностi
Банк визнає резерв за очiкуваними кредитними збитками (ОКЗ) за всiма своїми борговими фiнансовими
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю або СВIСД, а також безвiдкличними зобов'язаннями
з надання позики та договорами фiнансових гарантiй. Резерв розраховується на основi ОКЗ, якi пов'язанi
з ймовiрнiстю дефолту протягом наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбулося iстотного збiльшення
кредитного ризику з моменту визнання фiнансового iнструменту; в останньому випадку резерв
розраховується на основi ОКЗ за весь строк життя активу. Банк застосовує декiлька варiантiв
(оптимiстичний, базовий, песимiстичний) сценарiїв для визначення ймовiрностi дефолту.
Банк видiляє 3 стадiї знецiнення в залежностi вiд змiни рiвня кредитного ризику вiд дати первiсного
визнання. На 1-iй стадiї знецiнення Банк очiкує кредитнi збитки, що можуть виникнути в результатi
настання подiй дефолту протягом наступних 12 мiсяцiв з дати оцiнки. На 2-iй, 3-iй стадiях знецiнення Банк
очiкує кредитнi збитки що виникають внаслiдок настання всiх можливих подiй дефолту протягом всього

очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту.
1-ша стадiя знецiнення характеризується вiдсутнiстю зростання кредитного ризику, умови договору
виконуються, контрагент має низький кредитний ризик.
2-га стадiя знецiнення характеризується значним зростанням кредитного ризику в порiвняннi з датою
первiсного визнання, умови договору виконуються не повнiстю, контрагент має низький кредитний ризик.
3-тя стадiя знецiнення характеризується об'єктивними свiдченнями дефолту, умови договору не
виконуються.
4.7. Придбанi або створенi знецiненi фiнансовi активи
Придбаний або створений знецiнений фiнансовий актив є знецiненим на дату первiсного визнання. Банк
визнає кумулятивнi змiни в очiкуваних кредитних збитках протягом усього строку дiї фiнансового активу,
який є знецiненим пiд час первiсного визнання.
Для таких фiнансових активiв застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням
кредитного ризику, до амортизованої собiвартостi фiнансового активу з дати первiсного визнання.
4.8.

Визначення критерiїв значного збiльшення кредитного ризику

Пiдтвердженням збiльшення кредитного ризику є, зокрема, спостережнi данi про такi подiї:
-

значнi фiнансовi труднощi емiтента або позичальника;

-

порушення умов договору, такому як дефолт або прострочення платежу;

наданнi Банком уступки своєму позичальнику з економiчних або договiрних умов, пов'язаних з
фiнансовими труднощами позичальника, якi Банк не розглядав за iнших умов;
-

висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя позичальника;

-

зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв;

купiвлю або створення фiнансового активу з великою знижкою, що вiдображає понесенi кредитнi
збитки.
4.9.

Визначення дефолту

Дефолт - це стан у вiдносинах мiж Банком i боржником/контрагентом, що характеризується високим
ризиком припинення виконання боржником своїх зобов'язань.
4.10. Переведення активу iз однiєї стадiї зменшення корисностi до iншої, обумовленi змiною рiвня
кредитного ризику
Переведення активу iз однiєї стадiї зменшення корисностi до iншої вiдбувається, якщо з'являються або
зникають подiї, що характернi для вiдповiдної стадiї: боржник поновив/прострочив платежi, змiнився
кредитний рейтинг боржника.
4.11. Порядок урахування прогнозної iнформацiї при визначеннi очiкуваних кредитних збиткiв, iз
включення макроекономiчної iнформацiї

При оцiнцi кредитних збиткiв враховуються сценарiї макроекономiчної динамiки України з вiдповiдними
ймовiрностями їх настання. Очiкуваннi кредитнi збитки розраховуються як величина, зважена на цi
ймовiрностi, що вiдповiдає математичному визначенню математичного сподiвання дискретно
розподiленої випадкової величини. Етапи побудови моделей дефолту за видами боржникiв та типами
фiнансових iнструментiв включають створення моделi для визначення дефолту боржника окремо для
кожної iнформацiйної множини та сценарiю.
4.12. Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Банк припиняє визнання всього фiнансового активу або частини фiнансового активу, коли договiрнi права
на отримання грошових потокiв вiд активу втратили свою чиннiсть, або Банк передав договiрнi права на
отримання грошових потокiв вiд активу, а також передав в основному всi ризики, вигоди володiння
активом та контроль. Банк утримує актив на балансi та визнає зобов'язання, що виникло в результатi
передачi активу, якщо не дотримано зазначених вище умов.
Банк припиняє визнання фiнансового активу, якщо вiдбулося списання за рахунок резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки за рiшенням вiдповiдного колегiального органу Банку. Банк використовує оцiночний
резерв для списання безнадiйної заборгованостi. До безнадiйної Банк вiдносить наступну заборгованiсть:
-

безнадiйну заборгованiсть, визначену Податковим кодексом України;

iншу заборгованiсть, щодо якої у провiдного управлiнського персоналу є впевненiсть про
неповернення її боржником.
Банк припиняє визнання в балансi фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання
погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.
4.13.

Модифiкацiї передбачених договором грошових потокiв за фiнансовими iнструментами

При укладеннi додаткових угод до договорiв за фiнансовими активами, Банк аналiзує, наскiльки значними
є такi змiни. Значна змiна умов, передбачених договором грошових потокiв за фiнансовим активом,
визнається як припинення визнання iснуючого фiнансового активу та визнання нового фiнансового
активу. До значних змiн вiдносяться, зокрема:
-

змiна валюти кредиту;

-

пролонгацiя кредиту на новий термiн з одночасним переглядом вiдсоткової ставки;

суттєва змiна умов договору, зокрема, змiна процентної ставки, змiна термiну погашення основної
суми боргу та/або процентiв;
-

змiна фiксованої ставки на плаваючу.

В iнших випадках здiйснюється розрахунок дисконтованої вартостi майбутнiх грошових потокiв за
старими умовами та за переглянутими умовами iз застосуванням первiсної ефективної ставки. Якщо
рiзниця мiж ними є суттєвою (бiльше 30%), то в облiку визнається припинення визнання старого
фiнансового активу i визнання нового фiнансового активу.
Якщо умови договору за фiнансовим активом переглядаються за згодою сторiн або вiдбувається будь-яка
iнша модифiкацiя, що не призводить до припинення визнання первiсного фiнансового активу, Банк
перераховує валову балансову вартiсть цього активу та визнати доходи або витрати вiд модифiкацiї.

Змiна умов передбачених договором грошових потокiв за фiнансовим зобов'язанням вважається значною,
якщо загальна сума дисконтованих грошових потокiв за переглянутими умовами вiдрiзняється вiд суми
дисконтованих грошових потокiв за попереднiми умовами бiльше, нiж на 10 вiдсоткiв. У такому разi
припиняється визнання iснуючого фiнансового зобов'язання та визнається нове фiнансове зобов'язання.
Аналогiчним чином облiковується змiна валюти фiнансового зобов'язання.
Якщо змiна умов договору є незначною, то Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового
зобов'язання i визнає прибуток або збиток вiд модифiкацiї шляхом коригування дисконту/премiї у
кореспонденцiї з рахунками процентних витрат.
4.14.

Методика визначення внутрiшнiх рейтингiв та оцiнки забезпечення

Основним методичним пiдходом при визначеннi вартостi майна, що пропонується в забезпечення, є
порiвняльний пiдхiд, який базується на вивченнi ринку попиту та пропозицiй майна, на аналiзi цiн продажу
та пропонування подiбного майна з вiдповiдним коригуванням вiдмiнностей мiж об'єктами порiвняння та
об'єктом оцiнки, яке вiдбувається за принципами замiщення та враховує спiввiдношення попиту i
пропозицiї. За вiдсутностi i недостатностi даних при визначеннi вартостi майна порiвняльним методом
експертом використовуються дохiдний та витратний пiдходи.
4.15.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за
першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Всi розмiщення коштiв на
мiжбанкiвському ринку включаються до кредитiв та заборгованостi вiд кредитних органiзацiй. Суми, що
стосуються коштiв, використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
4.16. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Позики, наданi клiєнтам, являють собою фiнансовi активи, якi не є похiдними фiнансовими
iнструментами, з фiксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, вiдображеннi в цiй фiнансовiй звiтностi, спочатку оцiнюються за
справедливою вартiстю або за еквiвалентною сумою, якою зазвичай є чиста сума виданих коштiв,
включаючи безпосередньо пов'язанi з цим витрати та певнi виплати i комiсiйнi за органiзацiю кредиту, якi
вважаються коригуванням ефективної процентної ставки за кредитом.
В подальшому кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Дохiд вiд кредиту розраховується за методом ефективної процентної ставки та вiдноситься на рахунок
прибуткiв та збиткiв протягом строку кредиту.
Комiсiйнi, заробленi за договiрними зобов'язаннями з надання фiнансування до видачi кредиту,
вiдносяться на майбутнi перiоди та включаються у вартiсть кредиту, коли кредит надається.
Комiсiйнi, заробленi за договiрними зобов'язаннями з надання фiнансування у випадку, якщо
використання кредиту є малоймовiрним або якщо iснує невизначенiсть щодо строку та суми кредиту,
розподiляються рiвномiрно протягом строку дiї зобов'язання.
Наданi клiєнтам позики вiдображаються за вирахуванням будь-яких резервiв на покриття очiкуваних
кредитних збиткiв.
У разi неможливостi повернення кредитiв та коштiв вони списуються за рахунок створеного резерву на

покриття очiкуваних кредитних збиткiв. Такi рiшення приймаються пiсля того, коли використано усi
можливостi щодо повернення сум заборгованостi i Банк не має об?рунтованих перспектив стягнення
подальших грошових потокiв вiд фiнансового активу.
4.17. Iнвестицiї в цiннi папери
Представленi в цiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в цiннi папери банк оцiнює за амортизованою
собiвартiстю або справедливою вартiстю в визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi в залежностi
вiд намiрiв Банку отримати контрактнi грошовi потоки або отримати контрактнi грошовi потоки або
продати. Методологiчнi засади щодо класифiкацiї та оцiнки i вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 9 викладенi
в Примiтцi 3.
4.18. Основнi засоби
Основнi засоби оприбутковуються за первiсною вартiстю - iсторичною (фактичною) собiвартiстю
основних засобiв у виглядi суми грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених
(переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобiв. Первiсна вартiсть також включає у
себе усi витрати, що пов'язанi з доставкою, установкою, введенням в експлуатацiю об'єкта основних
засобiв.
Пiсля початкового визнання основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю (справедливою
вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi будiвлi та споруди та за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення
- всi iншi основнi засоби.
База нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв розраховується пiсля
вирахування лiквiдацiйної вартостi активу. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активу.
Амортизацiйнi витрати визнаються на рахунку збиткiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв вартiстю до 6000 грн. включно та строком
користування бiльше року нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 100 вiдсоткiв їх
вартостi.
Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи включаються до операцiйних витрат на момент їх
здiйснення, якщо вони не вiдповiдають критерiям капiталiзацiї.
Банком встановленi такi очiкуванi строки корисного використання основних засобiв:
Група основних засобiв
Будинки та споруди

Термiн корисного

100

Передавальнi пристрої 10
Машини та обладнання
Транспортнi засоби

3-7

7

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)

3-10

використання (роки)

Банк щорiчно переглядає строки корисного використання об'єктiв основних засобiв, та у разi необхiдностi
коригує їх.
Переоцiнка основних засобiв здiйснюється, якщо залишкова вартiсть об'єктiв основних засобiв суттєво
(бiльш, нiж на 10 %) вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi.
Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв визнаються на рахунку прибуткiв або збиткiв.
4.19. Нематерiальнi активи
Балансова вартiсть придбаних нематерiальних активiв визначається як сума вартостi покупки та iнших
витрат, прямо пов'язаних iз придбанням та пiдготовкою даних нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Банк застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших юридичних
прав, дорiвнює строку чинностi договiрних або iнших юридичних прав. Якщо договором чи iншими
юридичними правами не визначений строк використання активу, вiн визначається Банком та не може
бути меншим, нiж 2 роки.
Витрати на обслуговування нематерiальних активiв вiдносяться на витрати того перiоду, в якому вони
понесенi. При цьому витрати, якi призводять до вдосконалення або подовження строку використання
нематерiального активу, включаються до початкової вартостi придбання.
Нематерiальнi активи тестуються на предмет знецiнення за наявностi ознак потенцiйного знецiнення на
звiтну дату. Знецiнення вiдображається в прибутку або збитку.
Прибутки та збитки вiд вибуття нематерiальних активiв визнаються на рахунку прибуткiв або збиткiв.
4.20. Активи утримуванi для продажу
Активи класифiкуються як активи утримуванi для продажу, якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що їх
балансова вартiсть буде вiдшкодована у результатi операцiї продажу, а не шляхом подальшого
використання, та актив (або група вибуття) може бути негайно проданий у його теперiшньому станi.
Керiвництво повинне мати твердий намiр здiйснити операцiю продажу, яка, як очiкується, повинна
задовольняти критерiї операцiї завершеного продажу протягом одного року вiд дати класифiкацiї активу
як утримуваного для продажу.
Подiї чи обставини можуть подовжити перiод завершення продажу за межi одного року. Подовження
перiоду завершення продажу не заважає класифiкувати активи як утримуванi для продажу, якщо затримка
була спричинена подiями чи обставинами, якi перебувають поза контролем Банку, а також якщо є достатнi
свiдчення того, що Банк продовжує виконувати план продажу активу.
4.21. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем
Банк виступає орендарем чи орендодавцем за договором оренди.
Облiк оренди, де Банк виступає орендодавцем.
Актив визнається у Звiтi про фiнансовий стан та амортизується прямолiнiйним методом протягом строку
оренди. Оренднi платежi облiковуються на рахунку прибуткiв та збиткiв у повному обсязi протягом строку
оренди прямолiнiйним методом.

Облiк оренди, де Банк виступає орендарем.
Актив не визнається у фiнансовiй звiтностi Банку. Оренднi платежi за договорами оперативної оренди
вiдносяться на рахунок прибуткiв та збиткiв Банку - орендаря лiнiйним методом протягом строку оренди.
4.22. Похiднi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки
Похiднi фiнансовi iнструменти, що включають своп контракти купiвлi/продажу iноземної валюти та
цiнних паперiв,
облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через
прибутки/збитки. Витрати на операцiї визнаються за рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання.
На кожну наступну пiсля первiсного визнання дату балансу похiднi фiнансовi iнструменти оцiнюються за
справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у прибутку/збитку.
Справедлива вартiсть форвардних контрактiв з купiвлi - продажу цiнних паперiв визначена на основi
бiржових котирувань.
Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їхня справедлива вартiсть позитивна, i
як зобов'язання, якщо їхня справедлива вартiсть негативна.
4.23. Залученi кошти
Залученi кошти Банку - це залученi вiд юридичних та фiзичних осiб кошти, якi є непохiдними
фiнансовими зобов'язаннями. Первiсне визнання здiйснюється за справедливою вартiстю, в подальшому
облiк ведеться за амортизованою собiвартiстю. За користування коштами Банк несе процентнi витрати,
якi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати.
4.24. Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток (вiдстрочений податковий актив i
вiдстрочене податкове зобов'язання) визнаються у фiнансовiй звiтностi витратами чи доходом, окрiм
податку на прибуток, що нарахований в результатi:
дооцiнки активiв та iнших фiнансових операцiй, що вiдображаються як збiльшення власного
капiталу;
-

об'єднання пiдприємств шляхом придбання.

У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства України iз
використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли станом на звiтну дату. Ставка податку
на прибуток у 2018 р. становила 18%.
Банк визнає вiдстрочений податковий актив i вiдстрочене податкове зобов'язання за всiма тимчасовими
рiзницям, якi пiдлягають вiдшкодуванню або вирахуванню за ставкою оподаткування, що дiяла в звiтному
роцi.
4.25. Статутний капiтал
На дату державної реєстрацiї Банк вiдображає акцiї за собiвартiстю (включаючи витрати на операцiю). В

подальшому облiк акцiй власної емiсiї здiйснюється за собiвартiстю.
Емiсiйний дохiд виникає при перевищеннi суми внесених коштiв над номiнальною вартiстю випущених
акцiй. Прибутки та збитки вiд продажу власних акцiй вiдносяться до емiсiйного доходу.
Статутний капiтал Банку формується з грошових коштiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними
акцiй Банку, а також за рахунок нерозподiленого прибутку. Усi акцiї Банку є iменними.
4.26. Доходи та витрати за фiнансовими активами та зобов'язаннями
Визнання доходiв та витрат здiйснюється вiдповiдно принципу нарахування. Доходи та витрати за
фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, визнаються на рахунках
процентних доходiв та витрат за методом ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи та витрати за придбаними (створеними) знецiненими фiнансовими активами
розраховуються за ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику, на
основi майбутнiх очiкуваних грошових потокiв з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим активом
та очiкуваних кредитних збиткiв;
Метод, за яким Банк визнає комiсiйнi доходи та витрати, пов'язанi з наданням та отриманням послуг,
залежить вiд характеру послуги.
Комiсiї, що вважаються додатковим компонентом процентiв, включаються до складу ефективної
процентної ставки та визнаються на рахунках процентних доходiв та витрат.
Комiсiї за послуги, що надаються поетапно, визнаються пiсля завершення кожного етапу операцiї, у
статтi "Комiсiйнi доходи та витрати".
Комiсiї, якi пiдлягають сплатi або отриманню за регулярнi послуги, визнаються протягом строку надання
послуги також у статтi "Комiсiйнi доходи та витрати".
Комiсiї, отриманi за договiрне зобов'язання надати фiнансову гарантiю, вважаються справедливою
вартiстю цього договiрного зобов'язання. Вiдповiдне зобов'язання у подальшому амортизується протягом
строку дiї договiрного зобов'язання за статтею "Комiсiйнi доходи" у Звiтi про прибутки та збитки.
4.27. Переоцiнка iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються у валютi подання шляхом перерахунку суми в iноземнiй
валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату визнання активiв,
зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу:
усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за офiцiйним
курсом гривнi до iноземних валют пiд час кожної змiни офiцiйного курсу;
немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються за
офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї;
немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю,
вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої
вартостi.

Доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним
курсом гривнi до iноземних валют на дату їх визнання.
Результат переоцiнки активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi показаний в статтi "Результат вiд
переоцiнки iноземної валюти" Звiту про результати дiяльностi.
Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:
ВалютаКурс обмiну на кiнець дня 31 березня 2019 року
643

0,42050

840

27,248765

978

30,567665

4.28. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, з подальшим включенням до балансу лише
їхньої чистої суми, Банк здiйснюватися тодi i тiльки тодi, коли має юридично визначене право
взаємозалiку визнаних сум i намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати
актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
4.29. Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування
Витрати на заробiтну плату, єдиний соцiальний внесок, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а
також негрошовi винагороди нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались
працiвниками Банку.
У Банка вiдсутнє юридичне або конструктивне зобов'язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi
виплати.
4.30. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики
Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на
попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй,
якi вважаються об?рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки,
керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
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 наступного фiнансового року, включають:
-

збитки вiд знецiнення кредитiв та заборгованостi.

Банк регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для оцiнки знецiнення. При визначеннi того, чи
необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у Звiтi про фiнансовi результати, Банк використовує
припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того, як це зменшення можна зiставити з
конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi данi, що вказують на
негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або нацiональних чи
мiсцевих економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi. Керiвництво

використовує оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз характеристиками
кредитного ризику та об'єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним портфелем, при визначеннi
майбутнiх грошових потокiв. Методологiя та припущення, що використовуються для оцiнки як строкiв,
так i сум майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж
оцiнкою збиткiв та фактичним досвiдом збиткiв;
-

податкове законодавство.

-

Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливiсть рiзних тлумачень;

-

початкове визнання операцiй з пов'язаними сторонами.

У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. МСФЗ (IFRS) 9
вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За
вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за
ринковими або неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких
суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної
процентної ставки.
5.
Примiтка 5. Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi
Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для застосування
Банком в облiкових перiодах, починаючи з 1 сiчня 2020 року та пiзнiших перiодах. Банк не застосовував цi
стандарти та тлумачення до початку їх обов'язкового застосування.
Новий стандарт МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" був випущений в 2017 роцi i набуває чинностi 1
сiчня 2021 року, але Рада по МСФЗ вже робить кроки для того, щоб вiдкласти його застосування до 2022
року.
Стандарт МСФЗ (IFRS) 17 замiнить МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти".
Поправка в МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу".
Нова поправка вводить нове визначення бiзнесу.
Важливо для практики застосування названого стандарту розрiзняти ситуацiї, коли iнвестор придбаває
бiзнес або лише групу активiв, якi не утворюють бiзнес.
Вiдповiдно до нового визначення пiд бiзнесом розумiється дiяльнiсть з продажу товарiв чи послуг
покупцям.
Метод облiку такого нового придбання буде залежить вiд наступного:
- якщо суб'єкт купує бiзнес, то в цьому випадку застосовуєте метод повної консолiдацiї згiдно з МСФЗ
(IFRS) 3;
- якщо суб'єкт купує групу активiв, то застосовується зовсiм iнший метод облiку, наприклад, вiдповiдно
до IAS 16 "Основнi засоби" або вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" або iншим стандартам.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 змiнила тiльки Додаток A з основними визначеннями, керiвництвом до
застосування i iлюстративними прикладами. Нiяких змiн в самих статтях стандарту не вiдбулося.
Змiни роз'яснюють вимоги до класифiкацiї придбання як бiзнесу, доповнюють iнструктивнi матерiали

щодо застосування i розширюють кiлькiсть iлюстративних прикладiв.
Ця змiна набуває чинностi з 1 сiчня 2020 р
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8.
Поправка стосується визначення суттєвої iнформацiї.
Згiдно з новим визначенням iнформацiя є суттєвою, якщо її пропуск, викривлення або приховування дає
пiдставу припускати, що це може вплинути на рiшення, що приймаються основними користувачами
фiнансової звiтностi загального призначення на основi фiнансових звiтiв, якi надають фiнансову
iнформацiю про конкретну органiзацiю, що звiтує за МСФЗ.
6. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000.
Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019

31 грудня 2018

1

Готiвковi кошти

86 877 120 247

2

Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 97 482 82 336

3

Кореспондентськi рахунки у банках 34 257 140 053

3.1

України

4

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв

34 117 140 032
218 616342 636

7. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1030.
Примiтка 7 Кошти в iнших банках
Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть у банках
(тис. грн)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019

31 грудня 2018

1

Кредити овернайт , якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю

2

Резерви за кредитами овернайт

3

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 13 343 -

(6 680) -

8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1040.

20 023 -

Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2018

31 грудня 2018

1
Кредити в поточну дiяльнiсть, що наданi суб'єктам господарювання, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 336 334350 488
2
Придбанi знецiненi кредити в поточну дiяльнiсть суб'єктiв господарювання, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 1 570 1 525
3
Кредити в поточну дiяльнiсть, наданi фiзичним особам-пiдприємцям, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю 4
Придбанi знецiненi кредити в поточну дiяльнiсть фiзичних осiб -пiдприємцiв, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю
2 823
5

2 778

Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
55 741 46 147

6
Кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю 7 565 7 676
7

Придбанi знецiненi кредити фiзичних осiб, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
28 496 29 601

8

Кредити овердрафт

9

Резерв пiд знецiнення кредитiв

10

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 378 270366 350

1 481

1 455
(55 740)

(73 320)

Станом на 31 березня 2019 року цiннi папери, якi є забезпеченням кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за
операцiями репо вiдсутнi.
Станом на 31 березня 2019 року нарахованi доходи, що включенi до даної примiтки склали 21 269 тис. грн.
Станом на 31 березня 2019 року максимальний кредитний ризик за кредитами, наданими клiєнтам
становив 50 660 тис. грн.
Таблиця 8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 1 квартал 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам в поточну дiяльнiсть
Кредити,
наданi
фiзичним особам- пiдприємцям
Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю Кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються

за амортизованою собiвартiстю
амортизованою собiвартiстю
Кредити овердрафт
iншi

Придбанi знецiненi кредити фiзичних осiб, якi облiковуються за

Усього

придбанi знецiненi кредити

iншi

Придбанi знецiненi кредити

1
372)

Залишок станом на 31 грудня 2018
(544) (73 320)

(66 245)

(17)

-

(14)

(1 042) (1 086) (4

2

Збiльшення/ (зменшення) резерву
19 199

19 278 (2)

-

3

(153)

(176)

105

3

Коригування процентних доходiв
(1 621)

(1 511) (2)

-

(5)

-

(26)

(77)

4

Курсовi рiзницi

-

-

-

-

-

2

5
344)

Залишок станом на 31 березня 2019
(400) (55 740)

(21)

-

(16)

(1 195) (1 288) (4

2

-

-

(48 476)

144

Таблиця 8.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам в поточну дiяльнiсть
Кредити,
наданi
фiзичним особам- пiдприємцям
Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються за
амортизованою собiвартiстю Кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам, якi облiковуються
за амортизованою собiвартiстю
Придбанi (створенi) знецiненi кредити фiзичних осiб, якi
облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Кредити овердрафт
iншi

Усього

придбанi знецiненi кредити

iншi

1
100)

Залишок станом на 31 грудня 2017 року
(350) (31 165)

2

Ретроспективне застосування вимог МСФЗ 9 (4 584)
114
1 754

3

Залишок станом на 1 сiчня 2018 року
(4 141) (10 071)

(236)

Придбанi знецiненi кредити

(10 179)

-

(200)

-

(14 763)

-

(9 336) (11

5 195

1 029

-

(7

(200)

(29 411)

4
067)

Збiльшення/ (зменшення) резерву
(308) (53 800)

(52 342)

(18)

20

(14)

2 424

3 505

5

Використання резерву 858

1

180

-

675

5 480

2 695

-

9 889

6

Вплив змiн курсу валют

2

-

-

-

-

-

-

-

2

7
372)

Залишок станом на 31 грудня 2018
(544) (73 320)

(66 245)

(17)

0

(14)

(1 042) (1 086) (4

9. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1050.
Примiтка 9. Iнвестицiї в цiннi папери
Таблиця 9.1. Iнвестицiї в цiннi папери
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019

31 грудня 2018

1

Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд

1.1

Борговi цiннi папери 122 459164 584

1.1.1

державнi облiгацiї

2

Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю

2.1

Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України

3

Усього iнвестицiй в цiннi папери за мiнусом резервiв 684 098530 465

122 459164 584

561 639365 881

Таблиця 9.2. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери за 1 квартал 2019 року
(тис. грн.)
Рядок
сертифiкати НБУ

Назва статтi

Державнi облiгацiї

Усього

1

Непростроченi та незнецiненi 122 459561 639684 098

1.1

державнi установи та пiдприємства

2

Усього iнвестицiй в цiннi папери за мiнусом резервiв 122 459561 639684 098

122 459561 639684 098

Таблиця 9.3. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери за 2018 рiк
Рядок Назва статтi

Державнi облiгацiї

Депозитнi сертифiкати НБУ

Усього

1

Непростроченi та незнецiненi 164 584365 881530 465

1.1

державнi установи та пiдприємства

2

Усього iнвестицiй в цiннi папери за мiнусом резервiв 164 584365 881530 465

164 584365 881530 465

Депозитнi

10. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1140.
Примiтка 10. Iншi активи
Таблиця 10.1. Iншi активи
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019

31 грудня 2018

1

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 69

2

Дебiторська заборгованiсть ПАТ"ТЕРРА БАНК"

41 268

3

Дебiторська заборгованiсть за переказами

-

1 393

208

4
Дебiторська заборгованiсть за операцiями, здiйсненими через програмно-технiчний комплекс
самообслуговування - банкомати
880
34
5

Iншi нарахованi доходи

6

Кошти, що є забезпеченням фiнансової безпеки операцiй з використання платiжних карток
2 167 2 176

7

Кошти в банку, що лiквiдується, згiдно кредиторської вимоги

8

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв

9

Передоплата за послуги

1 197

1 009

10

Витрати майбутнiх перiодiв

2 570

2 573

11

Активи утримуванi для продажу

12

Оренда 5 548

4 267

13

Iншi

487

14

Резерв пiд iншi активи, в т.ч. (48 208)

(5 555)

14.1

Резерв пiд iншi нарахованi доходи

(594)

14.2

Резерв пiд кошти в банку, що лiквiдується, згiдно кредиторської вимоги

14.3

Резерв пiд передоплату за послуги

14.4

Резерв пiд дебiторську заборгованiсть з придбання активiв

14.5

Резерв пiд нарахованi доходи по орендi

14.6

Резерв пiд дебiторську заборгованiсть ПАТ"ТЕРРА БАНК" (41 269)

15

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв

565

850

902

1 767

387

387

1 490

100 14496 348

(639)

(108)

(387)

(186)
(257)

(121)

(5 548) (4 267)

110 597104 326

-

(387)

Таблиця 10.1.1 Активи утримуванi для продажу
(тис. грн.)
Квартири
Обладнання

Житловi будинки
Товари в оборотi

Вартiсть на 31 грудня 2018

Земельнi дiлянки
Всього

Нежитловi

2 410

18 306 6 826

47 524 11 141 10 141 96 348

примiщення

Надходження
-

-

4 172

1 488

-

-

5 660

-

(66)

(1 488) -

-

(1 864)

Продаж
(310)

Вартiсть на 31 березня 2019

2 100

18 306 10 932 47 524 11 141 10 141 100 144

Таблиця 10.2 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 1 квартал 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Iншi нарахованi доходи
Кошти в банку, що лiквiдується, згiдно
кредиторської вимоги Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передоплата за послуги
Оренда Дебiторська заборгованiсть ПАТ"ТЕРРА БАНК"
Усього
1
555)

Залишок

2
3

станом на 31 грудня 2018 року

(186)

(4 267) -

(5

Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду
(1 281) (41 269)
(42 653)

(45)

-

78

Залишок
(48 208)

(108)

(5 548) (41

станом на 31 грудня 2018 року

(594)

(639)

11. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2010.
Примiтка 11. Кошти клiєнтiв
Таблиця 11.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019

1

Юридичнi особи

851 802707 490

1.1

поточнi рахунки

806 721568 221

1.2

строковi кошти

45 081 139 269

31 грудня 2018

(387)

(387)

(121)

(257)

(136)

269)

2

Фiзичнi особи 286 267370 080

2.1

поточнi рахунки

2.2

Кошти за недiючими рахунками

2.3

строковi кошти

3

Усього коштiв клiєнтiв

98 353 170 093
22 097 22 097

165 817177 890
1 138 069

1 077 570

12. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2090.
Примiтка 12. Iншi зобов'язання
Таблиця 12.1. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019 року 31 грудня 2018 року

1

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 608

2

Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi

3

Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток

4

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 6 224

5

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв

226

4 174

1 010
387

397

6

Доходи майбутнiх перiодiв

7

Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
482

656

8

Кредиторська заборгованiсть за послуги

9

Суми до з'ясування

10

Iншi

11

Усього 12 672 14 243

1 357

82

279

2 462

5 192

1 178

286

391

652

65

807

13. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1000, номер за порядком додаткової статті - 1005.
Примiтка 13. Процентнi доходи та витрати
Таблиця 13.1. Процентнi доходи та витрати
(тис. грн.)

Рядок Назва статтi

31 березня 2019

31 березня 2018

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ЗА ФIНАНСОВИМИ
АМОРТИЗОВАНОЮ СОБIВАРТIСТЮ

АКТИВАМИ,

ЯКI

ОБЛIКОВУЮТЬСЯ

1

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв

2

Процентнi доходи за депозитними сертифiкатами Нацiонального банку України

3

Кошти в iнших банках 1 134

4

Кореспондентськi рахунки в iнших банках

ЗА

17 483 16 274
19 867 17 381

153
24

5

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ ЗА ФIНАНСОВИМИ АКТИВАМИ,
СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ ЧЕРЕЗ IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД

ЯКI

ОБЛIКОВУЮТЬСЯ

ЗА

5
Процентнi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком
України
2 312 1 745
6

Усього процентних доходiв

40 820 35 558

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ ЗА ФIНАНСОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, ЯКI ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЗА
АМОРТИЗОВАНОЮ СОБIВАРТIСТЮ
7

Строковi кошти юридичних осiб

(1 083) (1 374)

8

Строковi кошти фiзичних осiб (3 903) (3 316)

9

Поточнi рахунки

10

Кредити овернайт, що отриманi вiд банкiв

11

Фiнансовий лiзинг (оренда)

(340)

12

Усього процентних витрат

(8 276) (7 202)

13

Чистий процентний дохiд/(витрати)

(2 950) (2 506)
-

(6)

-

32 544 28 356

14. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1040, номер за порядком додаткової статті - 1045.
Примiтка 14. Комiсiйнi доходи та витрати
Таблиця 14.1. Комiсiйнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019

31 березня 2018

КОМIСIЙНI ДОХОДИ
1

Розрахунково-касовi операцiї 13 981 7 086

2

Операцiї з цiнними паперами -

3

3

Операцiї на валютному ринку 440

765

4

Iншi

5

Гарантiї наданi

6

Усього комiсiйних доходiв

339

261
420

279
15 180 8 394

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ
7

Розрахунково-касовi операцiї (1 242) (1 105)

8

Iншi

9

Усього комiсiйних витрат

10

Чистий комiсiйний дохiд/витрати

(359)

(214)
(1 601) (1 319)
13 579 7 075

15. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1170.
Примiтка 15. Iншi операцiйнi доходи
Таблиця 15.1. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019
27

31 березня 2018

1

Доходи вiд штрафiв, пенi

368

2

Дохiд вiд перерахованих процентiв по вкладах

3

Дохiд за кредитними операцiями

4

Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди)

6 627

102

4

6 510
1 104

1 088

5
Врегулювання збитку першого дня в зв'язку iз розiрванням договору продажу активу з вiдсрочкою
плптежу
5 504
6

Дохiд вiд продажу заставного майна 103

7

Iншi

8

Усього операцiйних доходiв 7 978

15

41

13 515

Дохiд за кредитними операцiями включає суми погашення :
"
за кредитними договорами, у випадку придбаних знецiнених кредитiв коли надходження коштiв
вiд клiєнтiв перевищують суму придбання, по договорам вiдступлення прав вимог;

"
при оприбуткуваннi на баланс заставного майна за придбаними знецiненими кредитами коли
вартiсть застави перевищує суму придбання.

16. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1180.
Примiтка 16. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Таблиця 16.1. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019

31 березня 2018

1
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi
експлуатацiйнi послуги
(3 605) (3 138)
2

Витрати на оперативний лiзинг (оренду)

3

Професiйнi послуги

4

Витрати на маркетинг та рекламу

(215)

5

Витрати iз страхування

(479)

6

Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток(1 732) (1 158)

7

Iншi

8
671)

Витрати в зв'язку iз розiрванням договору продажу активу з вiдстрочкою платежу -

9

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат

(492)

(2 468) (2 713)

(242)

(333)

(55)

(1 475) (1 248)

(10 320)

(1

(10 704)

17. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1510.
9

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат

Примiтка 17. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 17.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019

31 березня 2018

1

Поточний податок на прибуток

(762)

2

Змiна вiдстроченого податку на прибуток

(1 871)
63

(6)

(10 320)

(10 704)

3

Усього витрати податку на прибуток (699)

(1 877)

Таблиця 17.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

31 березня 2019
3881

31 березня 2018

1

Прибуток до оподаткування

8 547

2

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (699)

(1 538)

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
3
Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але
визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (176) (64)
3.1

Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв (128)

(69)

3.2
Сума залишкової вартостi окремого об'єкта основних засобiв або нематерiальних активiв у разi
лiквiдацiї або продажу такого активу (4)
3.3

Сума витрат на формування резерву сумнiвних боргiв

(48)

9

3.4

Сума заборгованостi, списана за рахунок резерву, що не є безнадiйною згiдно ПКУ -

-

4
Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не
визнаються в бухгалтерському облiку, в т.ч.: 113
(253)
4.1

Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв 113

62

4.2
Сума залишкової вартостi окремого об'єкта основних засобiв або нематерiальних активiв у разi
лiквiдацiї або продажу такого об'єкта 4
4.3
Сума коригування страхових резервiв згiдно п.49 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ "Перехiднi положення"
Податкового кодексу України (319)
5
Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до
облiкового прибутку (збитку), в т.ч.: (21)
5.1

Дохiд вiд операцiї купiвлi-продажу ЦП

-

(21)

6
Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському
облiку, в т.ч.: 5
6.1

Дохiд вiд операцiї купiвлi-продажу цiнних паперiв

7

Не вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу 63

8

Витрати на податок на прибуток

(699)

-

5
(6)

(1 877)

Таблиця 17.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов'язань за 1 квартал 2019 року

(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
березня 2019

Залишок на 31 грудня 2018

Визнанi в прибутках/ збитках Залишок

на

31

1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди
83
63
146
1.1

Основнi засоби

(14)

15

1

1.2

Резерви сумнiвних боргiв

97

48

2

Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)

83

3

Визнаний вiдстрочений податковий актив

49

146

4

Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (14)

14

0

145

97

63

146

Таблиця 17.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов'язань за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
2018

Залишок на 31 грудня 2017

Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на 31 грудня

1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди
13
70
83
1.1

Основнi засоби

(51)

37

(14)

1.2

Резерви сумнiвних боргiв

64

33

2

Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)

13

3

Визнаний вiдстрочений податковий актив

33

97

4

Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання (51)

37

(14)

97

64

70

83

18.
Примiтка 18. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 18.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 березня 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони
1

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 32%)
85

-

-

38

2

Резерв пiд заборгованiсть за кредитами

3

Iншi активи

4

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4,25%-10%)

5

Резерви за зобов'язаннями

-

-

-

6

Iншi зобов'язання

-

1 349

196

1

-

812

-

-

-

(6)

(58)

3
49 786 -

1 017

58 230

-

Таблиця 18.2. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони

1

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 32%)
55

2

Резерв пiд заборгованiсть за кредитами

3

Iншi активи

4

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4,25%-10%)

5

Резерви за зобов'язаннями

-

-

-

6

Iншi зобов'язання

-

1 349

199

1

-

813

-

-

-

(8)

-

-

330

72 842

54

(55)

3
49 054 6 386

-

Таблиця 18.3. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 1 квартал 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони

1

Процентнi доходи

-

-

3

4

2

Процентнi витрати

(105)

-

(21)

(432)

3

Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках

4

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках
(19)

5

Комiсiйнi доходи

6

Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями -

-

-

-

7

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 7 029

-

4 294

2 511

10

-

5

-

42

(1)

(19)

-

(1)

Таблиця 18.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2018 рiк
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Компанiї пiд спiльним контролем
Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони

1

Процентнi доходи

-

2

Процентнi витрати

(2 097) (20)

3

Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках

4

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (36)

5

Комiсiйнi доходи

6

Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями -

-

-

7

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (27 510)

-

37

-

6

12

28

(10)

(716)

14

-

-

(7)

(36)

-

(7)

85

(17 411)

(5 565)

Таблиця 18.5. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 31 березня
2019 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
1

Провiдний управлiнський персонал

Iншi зобов'язання

603

Iншi пов'язанi сторони

2

Таблиця 18.6. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня
2018 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
1

Провiдний управлiнський персонал

Iншi зобов'язання

287

Iншi пов'язанi сторони

301

Таблиця 18.7. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами
протягом 1 кварталу 2019 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

Провiдний управлiнський персонал

Iншi пов'язанi сторони

1

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам

111

31

2

Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами

127

33

Таблиця 18.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами

протягом 2018 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

Провiдний управлiнський персонал

Iншi пов'язанi сторони

1

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам

819

331

2

Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами

814

262

Таблиця 18.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

2019 рiк

витрати

2018 рiк

нараховане зобов'язання

витрати

1

Поточнi виплати працiвникам 4 223

1 349

17 411 1 349

2

Виплати пiд час звiльнення

-

-

71

нараховане зобов'язання

-

19.
Примiтка 19. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати випуску звiту Банк не мав суттєвих подiй, якi б потребували коригування фiнансової звiтностi.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Протягом 1 кварталу 2019 року не вiдбулось суттєвих змiн в дiяльностi банку.
Неiдентифiкованих ризикiв та невизначеностей немає. Особи, що пiдписали цей звiт стверджують
що, наскiльки це їм вiдомо, промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок".

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
"Фiнансова звiтнiсть Банку була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та вимогами Нацiонального банку України щодо
складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України за 1 квартал 2019 року.
Фiнансова звiтнiсть Банку мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента."

