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ПРИМІТКИ Д О П РОМІЖНОЇ СКОРОЧЕНОЇ Ф ІН АНСОВ ОЇ ЗВ ІТНОСТІ ЗА ТРИ  МІСЯЦІ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ 31 Б ЕРЕЗНЯ  2017 РОКУ  

Примітка 1 Інформація про банк 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» (далі – «Банк») було засноване згідно законодавства 
України 21 жовтня 1991 року. Банк змінював акціонерів, юридичну форму і назву у наступному порядку: 

- з 1991 року Банк діяв як Товариство з обмеженою відповідальністю «АвтоЗАЗбанк»;  

- у 2008 році «Bank of Cyprus Public Company Limited» (Нікосія, Кіпр) отримав 99,7065% непрямої частки у 
статутному капіталі Банку і Банк змінив назву на Відкрите акціонерне товариство «БАНК КІПРУ»; 

- у 2010 році юридична форма «БАНК КІПРУ» була змінена з відкритого акціонерного товариства на 
публічне акціонерне товариство; 

- у 2014 році юридичні компанії-нерезиденти отримали 99.9129% участі у статутному капіталі Банку 
шляхом викупу акцій у «Bank of Cyprus Public Company Limited». Найменування Банку було змінено на 
ПАТ «НЕОС БАНК»; 

- у 2015 році Банк входив до банківської групи у складі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» і ПАТ «НЕОС БАНК» за 
ознакою спільного контролера з вищезазначеними компаніями-нерезидентами; 

- у 2016 року ABH Ukraine Limited став власником контрольного пакета акцій Банку в розмірі 99.9129 %, 
шляхом придбання акцій у компаній нерезидентів і здійснив продаж Банку фізичним особам 
п. Артюху С.К., п. Дегоді А.О., п. Волоху І.О., п. Стольнікову Л.О., та п. Шуптару О.В. Банк припинив 
участь у банківській групі; 

- 18 листопада 2016 року у Державному реєстрі банків здійснено запис про зміну назви Банку з 
ПАТ «НЕОС БАНК» на АТ «АЛЬТБАНК».  

Банк знаходиться за адресою: Україна, 03037, місто Київ, вулиця Вузівська, будинок № 5. 

Банк здійснює свою діяльність згідно з генеральною банківською ліцензією №106, виданою Національним банком 
України 24 листопада 2016 року, яка надає Банку право на здійснення банківських операцій, включаючи валютні 
операції (Генеральна ліцензія №106-3 від 05 грудня 2016 року). Банк має ліцензії на професійну діяльність на 
фондовому ринку (брокерська і дилерська діяльність, діяльність депозитарної установи і діяльність із зберігання 
активів інститутів спільного інвестування), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам. Стратегічним 
напрямком розвитку для Банку є комплексна робота з корпоративними та приватними клієнтами на базі 
інноваційних банківських технологій. 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційний №005, дата реєстрації: 2 вересня 
1999 року). 

На 31 березня 2017 року банк має 1 зареєстроване відділення. Загальна чисельність співробітників Банку на 
31 березня 2017 року складала 80 осіб, а на на 31 грудня 2016 року - 75 осіб. 

Пряма істотна участь в статутному капіталі Банку складає:  

- п. Артюх С.К. – 23.3097%; 

- п. Дегода А.О. - 23.3097%; 

- п. Стольніков Л.О. – 23.3097%; 

- п. Волох І.О. – 19.9839 %; 

- п. Шуптар О.В. – 10.0000%. 

Частка керівництва в акціях Банку складає 19.9839 % і належить Голові Правління п. Волоху І.О. 

Протягом першого кварталу 2017 року відповідно до Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку 
(Протокол №57 від 01 листопада 2016 року) про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного 
розміщення простих іменних акцій, була здійснена оплата акцій додаткової емісії в сумі 78 884 тисяч гривень.  

Примітка 2 Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність 

Протягом першого кварталу 2017 року умови економічного середовища залишались складними. Серед 
негативних факторів залишались: розрив міжрегіональних зв’язків внаслідок збройного конфлікту у деяких 
районах Луганської та Донецької областей; торгівельна блокада, низький рівень залучень грошових ресурсів на 
міжнародному ринку; зниження купівельної спроможності внаслідок зменшення реальних доходів населення; 
погіршення фінансових результатів підприємств, зменшення кредитної активності, скорочення державного 
фінансування та високий рівень невизначеності. 

У лютому 2017 року прискорилися споживча загальна та базова інфляція, відповідно до 14.2% та 6.4%. 
Прискорення відбулося за більшістю основних складових споживчого кошика на тлі збільшення виробничих 
витрат. 



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» 

ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ СКОРОЧЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

ЗА ТРИ МІСЯЦІ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ 31 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 

(у тисячах українських гривень) 

6 

Банківське кредитування було стриманим через низьку платоспроможність населення, закредитованість 
корпорацій та усе ще жорсткі умови кредитування. Упродовж першого кварталу ситуація на валютному ринку 
залишалася відносно стабільною. При цьому збільшення пропозиції іноземної валюти та послаблення попиту на 
неї зумовили превалювання ревальваційного тиску на обмінний курс гривні.  

З огляду на сприятливу ситуацію, Національний банк України продовжив пом’якшувати тимчасові антикризові 
заходи, запроваджені ним раніше, зокрема: скасовано обов’язкове ліцензування операцій із розміщення 
фізичними особами на закордонних рахунках іноземної валюти, спрощено процедуру проведення операцій 
клієнтів банків із купівлі іноземної валюти, дозволено здійснювати купівлю іноземної валюти суб’єктам 
господарювання за кредитні кошти, та ряд інших заходів.  

На початку квітня 2017 року Радою директорів Міжнародного Валютного Фонду було прийнято рішення про 
виділення четвертого траншу фінансової допомоги в розмірі  1 млрд доларів США,  в рамках чотирирічної 
програми розширеного фінансування. 

На даний момент економічна ситуація значною мірою залежатиме як від зовнішніх факторів (співробітництво з 
МВФ), так і від  ефективності  економічних,  фінансових  та грошово-кредитних  заходів  Уряду,  разом  з  
запуском  реальних  економічних реформ  та поліпшенням  ситуації  в  податковій,  законодавчій,  нормативно–
правовій та політичних сферах. 

Примітка 3 Основи подання фінансової звітності 

Дана проміжна скорочена фінансова звітність, підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами 
фінансової звітності («МСФЗ (IAS)») 34 «Проміжна фінансова звітність».  

Проміжна скорочена фінансова звітність не містить всіх відомостей і даних, що підлягають розкриттю в річній 
фінансовій звітності, і повинна розглядатися у сукупності з річною фінансовою звітністю Банку станом на 31 
грудня 2016 . 

Облікова політика і методи обрахунку, що були використані під час складання цієї звітності, є співставними з 
обліковою політикою, яка використовувалась під час складання річної фінансової звітності за рік, що закінчився 
31 грудня 2016 року.  

Банк розкриває інформацію про операції з пов’язаними особами в примітці «Операції з пов’язаними особами», 
відповідно до  МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони». 

Функціональною валютою цієї звітності є гривня, звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено 
інше. 

Примітка 4 Грошові кошти 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
31 березня 2017  31 грудня 2016 

Готівкові кошти   11 075  3 615 

Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів)  37 044  14 651 

Кореспондентські рахунки   22 633  17 751 

Депозитні сертифікати Національного Банку України  255 464  305 431 

Усього грошових коштів та їх еквівалентів  326 216  341 448 

Таблиця 4.2. Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів 

 
31 березня 2017  31 грудня 2016 

Грошові кошти та їх еквіваленти   326 216  341 448 

Зменшення на суму нарахованих доходів  (464) (431) 

Усього грошових коштів та їх еквівалентів  325 752 341 017 

Примітка 5 Кредити клієнтів 

Таблиця 5.1. Кредити клієнтів 

 
31 березня 2017  31 грудня 2016 

Кредити, що надані юридичним особам  7 967   -  
Резерв під знецінення кредитів  -  -  

Усього кредитів за мінусом резервів  7 967   -  
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Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 березня 2017 року становив  7 967 тисяч гривень. 

У першому кварталі 2017 року було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках безнадійну 
заборгованість в сумі 2 тисячі гривень. 

Таблиця 5.2. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

Вид економічної діяльності 
31 березня 2017 31 грудня 2016 

сума % сума % 

Переробна промисловість 7 967 100.0 - - 

Усього кредитів  7 967 100 - - 

Примітка 6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 

 Вид діяльності 31 березня 2017 31 грудня 2016 

Акції підприємств, у тому числі    12 12 

ПАТ «Розрахунковий центр» Інші види грошового посередництва 2 2 

ПрАТ «УФБ» Управління фінансовими ринками 8 8 

ПрАТ «УМВБ» Управління фінансовими ринками 1 1 

ПАТ «СВІТ» Електрозв’язок 1 1 

Резерви під знецінення цінних 

паперів  

 
(1) (1) 

Усього цінних паперів за мінусом 

резервів 

 
11 11 

Примітка 7 Інші активи 

Таблиця 7.1. Інші активи 

 
31 березня 2017  31 грудня 2016 

ІНШІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
 

 

Кошти в інших банках в забезпеченні  5 917  13 220 

Нараховані доходи за банківськими операціями  2 515  2 506 

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами  36  38 

Дорожні чеки в касі банку   27  27 

Інші фінансові активи  13  16 

Резерв під знецінення інших фінансових активів  (2 535) (2 534) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів  5 973  13 273 

ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 
 

 

Дебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за 
послуги  

 759  804 

Витрати майбутніх періодів та розрахунки за податками і зборами  571  618 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  1  1 

Резерв під знецінення інших нефінансових активів  (758) (767) 

Усього інших нефінансових активів за мінусом резервів  573  656 

Усього резервів під знецінення інших активів  (3 293) (3 301) 

Усього інших активів за мінусом резервів  6 546  13 929 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 березня 2017 року складає 5 917 тисяч гривень, і на 
31 грудня 2016 року складає 13 220 тисяч гривень. 
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Таблиця 7.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів на 31 березня 2017 року 

 

Дебіторська 
заборгованість 

за 
банківськими 

операціями 

Нараховані 
доходи за 

банківськими 
операціями 

Дебіторська 
заборгованість 

з придбання 
активів та 

передплата за 
послуги 

Інші 
фінансові 

активи 
Усього 

Залишок на 31 грудня 2016 року  (36)  (2 486)  (767)  (12)  (3 301) 

Зміни резерву протягом періоду  -   -   9   (1)  8  

Залишок на 31 березня 2017 
року 

 (36)  (2 486)  (758)  (13)  (3 293) 

Таблиця 7.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів на 31 березня 2016 року 

 Дебіторська 

заборгованість 

за банківськими 

операціями 

Нараховані 

доходи за 

банківським

и операціями 

Дебіторська 

заборгованість з 

придбання активів 

та передплата за 

послуги 

Усього 

Залишок на 31 грудня 2015 року (34) (2 523) (894) (3 451) 

Зміни резерву протягом періоду (3) 22 36 55 

Курсові різниці 1 (1) - - 

Списання безнадійної заборгованості - - 70 70 

Залишок на 31 березня 2016 року (36) (2 502) (788) (3 326) 

Примітка 8 Кошти клієнтів 

 31 березня 2017 31 грудня 2016 

Юридичні особи:  102 623  137 834 

кошти на вимогу та поточні рахунки  50 719  121 715 

строкові кошти  1 322  1 332 

кошти за недіючими рахунками  2  2 

інші кошти клієнтів    50 580  14 785 

Фізичні особи:  82 467  132 544 

кошти на вимогу та поточні рахунки  80 793  131 481 

строкові кошти   1 455  844 

кошти за недіючими рахунками   219  219 

Усього коштів клієнтів  185 090  270 378 

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:  

 
31 березня 2017 31 грудня 2016 

  сума % сума % 

Оптова та роздрібна торгівля   80 935  43.7  69 921  25.9 

Фізичні особи – резиденти   62 839  34.0  118 121  43.7 

Фізичні особи – нерезиденти   19 628  10.6  14 423  5.3 

Будівництво   6 856  3.7  5 782  2.1 

Операції з нерухомим майном   5 811  3.1  3 503  1.3 

Юридичні особи – нерезиденти    2 442  1.3  2 474  0.9 
Переробна промисловість   2 153  1.2  54 576  20.2 

Інші   4 426   2.4   1 578   0.6  

Усього коштів клієнтів   185 090   100   270 378   100  
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Примітка 9 Процентні доходи та витрати 

 31 березня 2017 31 березня 2016 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ за 
  

Цінними паперами, емітованими Національним банком України, у 
портфелі банку до погашення 

 9 625   -  

Цінними паперам, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

 888   -  

Коштами в інших банках  383   2 608  

Кредитами клієнтів, у тому числі:   272   290  

 процентні доходи по знеціненим кредитам   -   290  

Усього процентних доходів  11 168   2 898  

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ за 
  

Коштами на вимогу суб’єктів господарювання  (1 456)  (2) 

Коштами на вимогу фізичних осіб  (1 389)  (13) 

Строковими коштами фізичних осіб  (8)  (1) 

Строковими коштами юридичних осіб  (5)  (28) 

Строковими коштами інших банків  -   (4 341) 

Кореспондентськими рахунками та коштами на вимогу інших банків  -   (3) 

Строковими коштами небанківських фінансових установ  -   696  

Усього процентних витрат  (2 858)  (3 692) 

Чисті процентні доходи/(витрати)  8 310   (794) 

Примітка 10 Комісійні доходи та витрати 

 31 березня 2017 31 березня 2016 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ     

За операціями на валютному ринку   2 113  1 

Розрахунково-касові операції  1 923  135 

Гарантії надані та позабалансові операції  6  - 

За операціями з цінними паперами для клієнтів   -  119 

Інші 28 31 

Усього комісійних доходів  4 070   286  

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ 
  

Комісійні витрати за операціями з банками   (180)  (31) 

Розрахунково-касові операції  (49)  (1) 

Інші  (14)  (5) 

Усього комісійних витрат   (243)  (37) 

Примітка 11 Інші доходи 

 31 березня 2017 31 березня 2016 

Дохід від оперативного лізингу (оренди), суборенди  9   1 581  

Інші операційні доходи 2 181 

Усього операційних доходів  11   1 762  
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Примітка 12 Адміністративні та інші витрати 

 
31 березня 2017 31 березня 2016 

Витрати на утримання персоналу  (5 282)  (2 652) 

Витрати на оперативний лізинг (оренду)  (1 133)  (1 187) 

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, 
телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги 

 (973)  (1 325) 

Обслуговування операцій за платіжними картками  (428)  (87) 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів  (326)  (346) 

Витрати на оплату за цивільно-правовими договорами  (155)  (80) 

Витрати на охорону  (52)  (203) 

Юридичні та консультаційні послуги  -   (2) 

Інші витрати  (742)  (351) 

Усього адміністративних та інших операційних витрат   (9 091)  (6 233) 

Примітка 13 Прибуток на одну просту акцію 

 
31 березня 2017 31 березня 2016 

Прибуток/ (Збиток) за період  3 132   (6 170) 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук)  700 644  700 644 

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (копійок)  0.45   (0.88) 

Примітка 14 Потенційні зобов’язання банку 

Розгляд справ у суді. Станом на 31 березня 2017 року в суді розглядаються 28 позовів Банку про стягнення 
заборгованості на загальну суму 80 401 тисяча гривень. Також, станом на звітну дату судами розглядаються                  
2 позови на суму 8 789 тисяч гривень та 1 позов немайнового характеру, в яких відповідачем є Банк. 

Зобов'язання оперативного лізингу (оренди). За невідмовною орендою або суборендою у звітному та 
попередньому періодах угод не укладалось. 

Зобов’язання з кредитування. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, представлена наступним 
чином:  

 
31 березня 2017 31 грудня 2016 

Гарантії видані  844 211 

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням  844 211 

Усі зобов’язання представлені в гривні. 

Примітка 15 Операції з пов’язаними сторонами 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою, 
або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Інформацію про 
акціонерів і власників істотної участі розкрито в примітці 1. Провідний управлінський персонал – персонал, 
відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності Банку, зокрема Голова та члени 
Спостережної ради, Голова Правління та члени Правління, Головний бухгалтер. Голова Правління є одним із 
акціонерів Банку, тому залишки за операціями і доходи та витрати у таблицях 15.1 і 15.2 і 15.4  включені до 
колонки «Провідний управлінський персонал». 

Таблиця 15.1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на 31 березня 2017 року 

 Найбільші учасники 
(акціонери) банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані особи 

Кошти клієнтів 27 729 15 163 82 381 
контрактна ставка (%) 9.0 1.5-6.0 1.5-8.5 

Інші зобов’язання 3 850 1 100 14 
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Таблиця 15.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 1 квартал 2017 року 

 Найбільші учасники 
(акціонери) банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані особи 

Процентні доходи  - - 1 

Процентні витрати  (1 246) (13) (1 294) 

Комісійні доходи 2 1 2 445 

Адміністративні та інші витрати - (1 203) (478) 

Таблиця 15.3.Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на 31 березня 2017 року   

 
Найбільші учасники 

(акціонери) банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані особи 

Гарантії отримані - - 1800 
Інші потенційні зобов'язання, що 
надані клієнтам 

-  - 600 

Таблиця 15.4. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на 31 грудня 2016 року   

 Найбільші учасники 
(акціонери) банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані особи 

Інші активи - - 24 
Кошти клієнтів 82 109 12 234 113 715 

контрактна ставка (%) - 1.5-6.0 8.5 
Інші зобов’язання 3 850 1 100 - 

Таблиця 15.5. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 1 квартал 2016 року 

 Материнська компанія 
 

Провідний управлінський 
персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Процентні доходи  - - 2 608 

Процентні витрати  (28) - (3 648) 

Комісійні доходи - - 1 

Комісійні витрати  - - (2) 

Результат від операцій з іноземною 
валютою 

  
(2) 

Інші операційні доходи - - 36 

Адміністративні та інші витрати - (1 055) (36) 

Таблиця 15.6. Виплати провідному управлінському персоналу 

 1 квартал 2017 1 квартал 2016 

Витрати Витрати 

Поточні виплати працівникам (1 203) (1 046) 

Усього (1 203) (1 046) 
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