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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

1. Загальна інформація про діяльність  

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.C., 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».  

Юридична адреса та місцезнаходження Банку: Україна, 03037, місто Київ, вулиця Вузівська, 
будинок № 5. 

Банк у своїй діяльності керується Законами України «Про банки та банківську діяльність», 
«Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським 
кодексом України, іншим чинним законодавством України, а також нормативно-правовими 
актами Національного банку України та інших органів виконавчої влади. 

Учасники (акціонери) Банку. Станом на кінець дня 30 червня 2018 року загальна пряма 
істотна участь фізичних осіб в капіталі Банку розподілена наступним чином:  

 30 червня 
2018 року 

31 грудня 
2017 року 

п. Артюх С.К. 24,5923466 % 24,592346% 
п. Дегода А.C. 24,5923466 % 24,592346% 
п. Стольніков Л.О. 24,5923466 % 24,592346% 
п. Волох І.О. 20,0709676 % 20,017463% 
п. Шуптар О.В. 6,1519926 % 6,151992% 
Всього 100,00% 99,946493% 
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У другому кварталі 2018 року в результаті застосування положень статті 65-2 Закону України 
"Про акціонерні товариства" в порядку та на умовах, визначних пунктом 2 розділу II 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 
корпоративного управління в акціонерних товариствах", частка власника істотної участі в 
банку п. Волоха І. О. збільшилася з 20,017463 % до 20,0709676 %, а склад остаточних 
ключових учасників у структурі власності банку зменшився до п’яти акціонерів Банку. Волох 
Ігор Олегович як уповноважена особа в інтересах групи осіб, які діють спільно, (а саме, п’ять 
найбільших акціонерів) придбав акції Банку у всіх інших власників акцій. Зазначені особи 
діють спільно виключно для досягнення однієї спільної мети – застосувати положення статті 
65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Частка керівництва в акціях Банку складає 20,0709676% і належить Голові Правління 
п. Волоху І.О. 

Організаційна структура Банку. На 30 червня 2018 року банк має 1 відділення 
(31 грудня 2017 року – 1 відділення). Станом на кінець дня 30 червня 2018 року кількість 
працівників Банку становить 72 особи (31 грудня 2017 року – 72 особи). 

Ліцензії та дозволи Банку. 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 здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: 

 діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність), рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку № 825 від 25.09.2012; 

 діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку № 825 від 25.09.2012; 

 депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи), рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1954 від 24.09.2013; 

 депозитарна діяльність (діяльність із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 
1954 від 24.09.2013. 

Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним 
особам. 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційний № 005, дата 
реєстрації: 02 вересня 1999 року). 

2. Операційне середовище 

Протягом першого півріччя 2018 року умови економічного середовища суттєво не змінились. 
Серед негативних факторів залишались: низький темп структурних реформ, повільні темпи 
зростання економік торговельних партнерів та затримки у співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями, у першу чергу з МВФ. 
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У першому півріччі 2018 року Національний банк України двічі підвищував облікову ставку: у 
січні 2018 року до 16%, у березні - до 17%. Результатом більш жорсткої монетарної політики 
стало подальше зростання дохідності гривневих фінансових інструментів та збільшення 
процентних ставок за операціями банків. У червні 2018 року споживча інфляція незначно 
сповільнилася до 9,9% у річному вимірі. Насамперед, це відбулося завдяки відчутному 
збільшенню пропозиції продуктів харчування внаслідок більш сприятливих погодних умов і 
зростання імпорту. Крім того, на вартості імпортованих товарів, а також цінах на товари та 
послуги зі значною імпортною складовою у собівартості сприятливо позначилося зміцнення 
обмінного курсу гривні, що зокрема було зумовлено жорсткою монетарною політикою 
Національного банку. 

Підвищенню попиту, як зовнішнього, так і внутрішнього, на гривневі інструменти, серед 
інших чинників, сприяло проведення більш жорсткої монетарної політики. 

Національний банк України прогнозує подальше прискорення зростання реального ВВП у 
2018 році до 3,4%. 

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

3. Основи подання фінансової звітності 

Ця проміжна скорочена фінансова звітність підготовлена у відповідності до МСБО 34 
«Проміжна фінансова звітність» і її необхідно розглядати у сукупності з річною фінансовою 
звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, підготовленою у відповідності з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності. Ця проміжна скорочена фінансова звітність 
не включає в себе всю інформацію, необхідну для повного комплекту фінансової звітності 
згідно з МСФЗ, а лише окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для 
розуміння змін у фінансовому стані та результатах діяльності Банку з дати останньої 
фінансової звітності. 

Ця проміжна скорочена фінансова звітність підготовлена на основі принципу оцінки за 
історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів у відповідності до 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі – МСФЗ 9) за звітний період та МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка» (далі – МСБО 39) за попередній період. Банк перший раз 
застосував МСФЗ 9 станом на 01 січня 2018 року. За вибраними методами переходу 
порівняльна інформація не перераховується. В результаті застосування МСФЗ 9 Банк змінив 
презентацію певних статей, порівняльна інформація перевикладена відповідно (Примітка 4).  

В даній проміжній фінансовій звітності представлено розкриття інформації щодо основних 
змін в складі активів та зобов’язань, доходів, витрат та капіталу за період, що сталися від дати 
подання фінансової звітності за попередній звітний період. 

Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено інше. 
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4. Зміни в обліковій політиці та розкритті інформації 

Зміни в класифікаціях та оцінках. МСФЗ 9 містить вимоги щодо класифікації та оцінки 
фінансових активів і фінансових зобов'язань, знецінення, обліку хеджування та припинення 
визнання. МСФЗ 9 вимагає, щоб усі визнані фінансові активи в подальшому оцінювались за 
амортизованою вартістю або за справедливою вартістю (через прибуток чи збиток, або через 
інший сукупний дохід), в залежності від їх класифікації по відношенню до бізнес-моделі 
компанії щодо управління фінансовими активами та характеристик контрактних грошових 
потоків за фінансовим активом. Для фінансових зобов'язань найбільш значний вплив 
застосування МСФЗ 9 стосується випадків, коли застосовується варіант оцінки за 
справедливою вартістю: сума зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, 
відображеного як визнане за справедливою вартістю через прибуток або збиток, що 
спричинена змінами в кредитному ризику цього зобов'язання, визнається в іншому 
сукупному доході (а не у прибутку чи збитку), якщо це не створює невідповідності у 
бухгалтерському обліку. Для знецінення фінансових активів МСФЗ 9 запроваджує модель 
«очікуваного кредитного збитку», яка заснована на концепції забезпечення очікуваних втрат 
при укладенні контракту; більше не буде необхідності мати об'єктивні докази знецінення до 
визнання кредитного збитку. Для обліку хеджування МСФЗ 9 запроваджує досконалу 
перевірку, яка дозволить фінансовій звітності краще відображати вплив здійснення заходів з 
управління ризиками при хеджуванні фінансових і нефінансових ризиків. Положення щодо 
припинення визнання перенесені з МСБО 39 практично без змін. 

Кількісний вплив застосування МСФЗ 9 на 1 січня 2018 року наведено в Примітці 5. 

Суттєві зміни облікової політики 

Визначення категорій та методів оцінки фінансових активів та зобов'язань. 

З 1 січня 2018 року Банк класифікує всі свої фінансові активи на основі бізнес-моделі 
управління активами та умовами договорів. 

Боргові фінансові активи (кредити, боргові цінні папери) обліковуються в залежності від 
обраної бізнес-моделі та характеристик контрактних грошових потоків: 

 за амортизованою собівартістю; 

 за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку чи 
збитку; 

 за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому 
сукупному доході. 

Пайові цінні папери, придбані для торгівлі, обліковуються за справедливою вартістю з 
відображенням результату переоцінки у прибутку чи збитку. 

Пайові цінні папери, придбані для не торгівлі, обліковуються залежно від рішення, що було 
прийнято при первісному визнанні: 

 за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку чи 
збитку; або 

 за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому 
сукупному доході. 
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Боргові цінні папери власної емісії при первісному визнанні оцінюються та відображаються в 
обліку за справедливою вартістю до якої додаються витрати, що безпосередньо пов‘язані з 
випуском фінансового інструменту, які визнаються як складова фінансового інструменту 
(дисконт або премія) при первинному визнанні. В подальшому боргові цінні папери 
обліковуються за амортизованою собівартістю. 

Похідні фінансові активи та зобов’язання обліковуються за справедливою вартістю через 
прибутки/збитки. 

До 1 січня 2018 року Банк оцінював кредити та дебіторську заборгованість - за 
амортизованою собівартістю; боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим 
прибутком - за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові зобов'язання, крім позикових зобов'язань та фінансових гарантій, оцінювались за 
амортизованою вартістю. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

До 1 січня 2018 р. Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання звіту про фінансовий 
стан включали готівку у касі, залишки на кореспондентських та строкових депозитних 
рахунках у Національному банку України, в тому числі депозитні сертифікати Національного 
банку України, залишки на кореспондентських рахунках в інших банках, крім гарантійних 
депозитів та залишків на кореспондентських рахунках в інших банках, за якими визнано 
зменшення корисності у вигляді резервів, які були розраховані на індивідуальній основі. 
Грошове покриття, розміщене в інших банках, та залишки на кореспондентських рахунках в 
інших банках, за якими визнано зменшення корисності у вигляді резервів були розкриті в 
складі інших фінансових активів. 

З 1 січня 2018 р. Банк у складі Грошових коштів та їх еквівалентів для цілей складання звіту 
про фінансовий стан включає готівку у касі, залишки на кореспондентських та строкових 
депозитних рахунках у Національному банку України, в тому числі депозитні сертифікати 
Національного банку України, залишки на кореспондентських рахунках в інших банках за 
вирахуванням зменшення корисності у вигляді резервів, крім гарантійних депозитів та 
визнаного зменшення корисності у вигляді резервів під такі депозити. Грошове покриття у 
вигляді гарантійних депозитів, розміщених в інших банках розкриті в складі інших 
фінансових активів. 

5. Ефект змін облікової політики і змін у форматі представлення інформації 

Зміни в обліковій політиці в результаті застосування МСФЗ 9 були застосовані 
ретроспективно, за винятком ситуацій, зазначених нижче: 

 Порівняльні дані за попередні періоди не були перераховані. Різниці між колишньою 
балансовою вартістю інструментів і їх балансовою вартістю відповідно до МСФЗ 9, 
були визнані в складі нерозподіленого прибутку станом на 01 січня 2018 року. 
Відповідно, інформація, представлена за шість місяців 2017 року та станом на 31 
грудня 2017 року не відображає вимоги МСФЗ 9, і тому не може бути порівняною з 
інформацією, представленою за шість місяців, що закінчились 30 червня 2018 року 
згідно з МСФЗ 9. 

 Визначення бізнес-моделей, у рамках якої утримуються фінансові активи, були 
зроблені виходячи з фактів і обставин, що існували на дату першого застосування. 
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Нижче наведено результати впровадження МСФЗ 9 у звіті про фінансовий стан та вплив на 
прибуток минулих років, включаючи ефект зміни зменшення корисності фінансових активів у 
зв’язку із застосуванням МСФЗ 9.  

Ефект змін облікової політики між балансовою вартістю згідно з МСБО 39 до залишків, 
відображених у відповідності до МСФЗ 9, станом на 1 січня 2018 є таким: 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2017 року 

 

31 грудня 
2017 року Перерахунок 

31 грудня 
2017 року 

(перераховано) 

АКТИВИ      

Грошові кошти та їх еквіваленти   350 114   (5 215)  344 899  
Цінні папери, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

 64 214   (64 214) - 

Кредити клієнтам  87 137   (48)  87 089  
Інвестиції в цінні папери -  64 225   64 225  
Цінні папери в портфелі банку на продаж  11   (11) - 
Інвестиційна нерухомість  1 335  -  1 335  
Дебіторська заборгованість щодо поточного 

податку на прибуток 
 1 333  -  1 333  

Відстрочений податковий актив  12 771   (53)  12 718  
Основні засоби та нематеріальні активи  13 863    13 863  
Інші активи   7 731   (1 080)  6 651  
Необоротні активи, утримувані для продажу  720     720  

Усього активів  539 229   (6 396)  532 833  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 

   

Кошти банків  1 842  -  1 842  
Кошти клієнтів  309 223  -  309 223  
Інші зобов’язання   7 330   13   7 343  

Усього зобов’язань   318 395   13   318 408  
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

 
   

Статутний капітал   205 000  -  205 000  
Емісійний дохід та інший дохід за операціями 

з акціонерами 
 27 445  -  27 445  

Резерви переоцінки - 242 242 
Непокритий збиток  (11 611)  (6 651)  (18 262) 

Усього власного капіталу   220 834   (6 409)  214 425  

Усього пасивів   539 229   (6 396)  532 833  
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Звіт про зміни у власному капіталу (Звіт про власний капітал) на 31 грудня 2018 року 

 

Статут-
ний 

капітал  
 

Незареєс-
трований  
статутний 

капітал 

Емісійний 
дохід та 

інший дохід 
за 

операціями з 
акціонерами 

Резерви 
переоцінки  

Накопи-
чений 

дефіцит 

Усього 
влас-
ного 

капіталу 

       

Залишок на 31 
грудня 2017 
року 

205 000 - 27 445  -   (11 611) 220 834 

Зміни від 
застосування 
МСФЗ 9 

- - - 
 242   (6 651)  (6 409) 

Залишок на 31 
грудня 2017 
року 
(перераховано) 

205 000 - 27 445 242  (18 262)  214 425  

Примітка   Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

 31 
грудня 

2017 
року  

Перерахуно
к 

 31 грудня                  
2017 року 

(перерахован
о) 

Готівкові кошти  12 505 - 12 505 
Кошти в Національному банку України  13 869 - 13 869 
Кореспондентські рахунки  57 739 4 57 743 

  України 57 739 
 

57 739 
  Інших країн  -  4 4 

Депозитні сертифікати Національного Банку 
України 

266 001 - 266 001 

Резерв під знецінення грошових коштів та їх 
еквівалентів 

 -   (5 219)  (5 219) 

Усього грошових коштів та їх еквівалентів 350 114  (5 215) 344 899 

Аналіз зміни резерву під знецінення грошових коштів та їх еквівалентів 

  
Кореспондентські 

рахунки  
Усього 

Залишок на 01 січня 2018 року  -   -  
Зміни від застосування МСФЗ 9  (5 219)  (5 219) 

Залишок на 01 січня 2018 року (перераховано)  (5 219)  (5 219) 
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Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів 

  
31 грудня 
2017 року  

Перерахунок 
31 грудня               
2017 року 

(перераховано) 

Грошові кошти та їх еквіваленти  350 114 (5 215) 344 899 

Зменшення на суму обов’язкових резервів 
банку в Національному банку України 

 -  -  -  

Зменшення на суму нарахованих доходів  (1 136) -  (1 136) 

Збільшення на суму резервів під знецінення 
грошових коштів та їх еквівалентів 

-  5 219 5 219 

Усього грошових коштів та їх 
еквівалентів  

348 978 4 348 982 

Примітка Кредити клієнтів 

  
 31 грудня 
2017 року  

Перерахунок 
 31 грудня 
 2017 року 

(перераховано) 

Кредити, що надані юридичним особам 86 926 - 86 926 

Кредити, що надані фізичним особам на 
поточні потреби 

211 - 211 

Резерв під знецінення кредитів -   (48)  (48) 

Усього кредитів за мінусом резервів 87 137 (48)  87 089 

Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами 

 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити 
фізичним особам  

Усього 

Залишок на 1 січня 2018 року  -  -  - 
Зміна резерву протягом періоду - (48) (48) 

Залишок на  1 січня 2018 року 
(перераховано) 

 -   (48)  (48) 
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Примітка Інвестиції в цінні папери 

  
 31 грудня 
2017 року  

Перерахунок 
 31 грудня  
2017 року 

(перераховано) 

Державні облігації номіновані в гривнях 49 575   - 49 575   
Державні облігації номіновані в доларах США 14 639   - 14 639   

Акції підприємств 12    (1) 11   

Резерви під знецінення цінних паперів   (1) 1  -  

Усього цінних паперів, що обліковуються 
за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 

64 225 

 

64 225 

 Примітка Інші активи  

  
 31 грудня 
2017 року  

Перерахунок 
 31 грудня 
 2017 року 

(перераховано) 

ІНШІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
   Кошти в інших банках в забезпеченні  6 970  -  6 970  

Нараховані доходи за банківськими 
операціями 

 136  -  136  

Дебіторська заборгованість за операціями з 
клієнтами 

 40  -  40  

Інші фінансові активи  8   (4)  4  
Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 
 (113)  (990)  (1 103) 

Усього інших фінансових активів за 
мінусом резервів 

 7 041   (994)  6 047  

ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 
  

 -  

Дебіторська заборгованість з придбання 
активів та передплата за послуги  

 231  -  231  

Витрати майбутніх періодів та розрахунки за 
податками і зборами 

 456  -  456  

Запаси матеріальних цінностей  3  -  3  
Резерв під знецінення  нефінансових активів  -   (86)  (86) 

Усього інших нефінансових активів за 
мінусом резервів 

 690   (86)  604  

Усього резервів під знецінення інших активів  (113)  (1 076)  (1 189) 

Усього інших активів за мінусом резервів  7 731   (1 080)  6 651  
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Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів 

  

Кошти в 
інших 

банках в 
забезпеченні 

Нараховані 
доходи за 

банківськими 
операціями 

Дебіторська 
заборго-
ваність з 

придбання 
активів та 

передплата 
за послуги 

Інші 
фінансові 

активи 
Усього 

Залишок на 1 січня 
2018 року 

 -   (109)  -   (4)  (113) 

Зміни від застосування 
МСФЗ 9 

 (962)  (32)  (86)  4  (1 076) 

Залишок на 1 січня 
2018 року 
(перераховано) 

 (962)  (141)  (86)  -  (1 189) 

Примітка Інші зобов’язання 

  
 31 грудня 
2017 року  

Перерахунок 
 31 грудня  
2017 року 

(перераховано) 

Інші фінансові зобов’язання 
   

Кредиторська заборгованість за 
банківськими операціями 

 -  -  -  

Кредиторська заборгованість за іншими 
фінансовими зобов’язаннями 

2 822 - 2 822 

Усього інших фінансових зобов’язань 2 822 - 2 822 

Інші нефінансові зобов’язання 
   

Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з працівниками банку  

1 117 - 1 117 

Кредиторська заборгованість з придбання 
активів та з оплати за послуги  

444 - 444 

Доходи майбутніх періодів  487 - 
487 

Кредиторська заборгованість за податками та 
обов'язковими платежами крім податку на 
прибуток 

 379  -  379  

Забезпечення під судові позови і зобов’язання 
кредитного характеру 

 1 361   13   1 374  

Кредиторська заборгованість з продажу 
активів 

 720  -  720  

Усього інших нефінансових зобов’язань 4 508 13 4 521 

Усього інших зобов’язань 7 330 13 7 343 
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Примітка Резерви переоцінки  

 
 31 грудня 
2017 року  

Перерахунок 
 31 грудня 
 2017 року 

(перераховано) 

Залишок на початок періоду  - - - 

Зміни результатів переоцінки 
інструментів капіталу  

- (1) (1) 

Зміни результатів переоцінки боргових 
фінансових інструментів 

- 296 296 

Податок на прибуток пов’язаний iз 
зміною переоцінки боргових 
фінансових інструментів 

- (53) (53) 

Залишок на кінець періоду  
(перераховано) 

- 242 242 

Примітка Витрати з податку на прибуток 

 

Залишок 
на 31 

грудня 
2017 

Перерахунок 
Залишок на          

31 грудня 2017 
(перераховано) 

Податковий вплив тимчасових різниць 12 771 (53) 12 718 
Перенесені невикористані податкові збитки 

на майбутні періоди 
12 771 (53) 12 718 

Чистий відстрочений податковий актив  12 771 (53) 12 718 

Визнаний відстрочений податковий актив  12 771 (53) 12 718 

Вплив основних змін у поданні проміжного скороченого звіту про прибутки і збитки 
та іншого сукупного доходу за шестимісячний період, що закінчився 30 червня 2017 
року, є таким: 

- Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку був 
презентований як результат від операцій з борговими фінансовими 
інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід. 

- Чисті зміни резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими 
нараховуються проценти та чисті зміни резервів під знецінення інших активів 
були об’єднані у статтю чисті зміни від зменшення корисності фінансових 
активів. 

- Також зі статті адміністративні та інші витрати окремо виділені витрати на 
виплати працівникам та витрати зносу та амортизацію. 

- Статті інші доходи та доходи / (витрати) від продажу необоротних активів 
об’єднано у статтю інші доходи. 
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Вплив наведених змін на проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід наведений у таблиці нижче: 

 

30 червня 2017 
(попередня 

звітність) 

Вплив змін 
класифікації 

30 червня 2017 
 (перекласи-

фіковано) 

Результат від операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі 
банку 

367 (367) - 

Результат від операцій з борговими 
фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід. 

- 367 367 

Інші доходи 86 248 334 
Доходи / (Витрати) від продажу 

необоротних активів  
248 (248) - 

Чисті зміни резерву на покриття збитків 
від знецінення активів, за якими 
нараховуються проценти 

354 (354) - 

Чисті зміни резервів під знецінення 
інших активів 

(13) 13 - 

Чисті зміни від зменшення корисності 
фінансових активів 

- 341 341 

Витрати на виплати працівникам - (10 719) (10 719) 
Витрати зносу та амортизація - (623) (623) 
Інші адміністративні та операційні 

витрати 
(19 085) 11 342 (7 743) 

6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання звіту про фінансовий стан представлені 
таким чином: 

  
30 червня 
2018 року 

31 грудня                
2017 року 

(перераховано) 

Готівкові кошти  13 459 12 505 
Кошти в Національному банку України  41 210 13 869 
Кореспондентські рахунки у банках: 92 536 57 743 

України 92 528 57 739 
інших країн 8 4 

Депозитні сертифікати Національного Банку України 150 367 266 001 
Резерв під знецінення   (416)  (5 219) 

Усього грошових коштів  297 156 344 899 
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Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів 
представлені таким чином: 

  
30 червня 
2018 року 

31 грудня                 
2017 року 

(перераховано) 

Грошові кошти та їх еквіваленти  297 156 344 899 
Зменшення на суму нарахованих доходів  (488)  (1 136) 

Збільшення на суму резервів під знецінення грошових 
коштів та їх еквівалентів 

416  5 219  

Усього грошових коштів та їх еквівалентів  297 084 348 982 

Аналіз зміни резерву під знецінення грошових коштів та їх еквівалентів 

  
Кореспондентські 

рахунки  
Усього 

Залишок на 01 січня 2018 року (перераховано)  (5 219)  (5 219) 
Зміни резерву протягом періоду  4 803   4 803  

Залишок на 30 червня 2018 року  (416)  (416) 

7. Кредити клієнтам 

Кредити клієнтам представлені таким чином: 

  
30 червня 
2018 року 

 31 грудня   
2017 року 

(перераховано) 

Кредити, що надані юридичним особам 94 386 86 926 

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 1 155 211 

Резерв під знецінення кредитів  (278)  (48) 

Усього кредитів за мінусом резервів 95 263 87 089 

Максимальний ризик на одного контрагента станом 31 грудня 2017 року становив 40 614 тисяч 
гривень, на 30 червня 2018 року  - 40 585 тисяч гривень.  

Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами на 30 червня 2018 року 

 

Кредити 
юридичним 

особам 

Кредити 
фізичним особам  

Усього 

Залишок на 1 січня 2018 року 
(перераховано) 

 -   (48)  (48) 

Зміна резерву протягом періоду  (77)  (153)  (230) 
Залишок на 30 червня 2018 року  (77)  (201)  (278) 

У першому півріччі 2018 року було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках 
безнадійну заборгованість у сумі 591 тисячу гривень. 
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Структура кредитів за видами економічної діяльності: 

Вид економічної діяльності 

30 червня 2018 
року 

31 грудня 2017 
року 

сума % сума % 

Операції з нерухомим майном 50 240 52.6   40 614 46.6 
Тимчасове розміщування й організація харчування 35 858 37.5   40 156 46.1 

Переробна промисловість 6 796   7.1   5 597 6.4 

Оптова та роздрібна торгівля 1 492   1.6   559 0.6 
Фізичні особи 1 155   1.2   211 0.2 

Усього кредитів  95 541 100 87 137 100 

8. Інвестиції в цінні папери 

  
30 червня 
2018 року 

 31 грудня 
 2017 року 

(перераховано) 

Державні облігації номіновані в гривнях  29 684   49 575   
Державні облігації номіновані в доларах США  13 334   14 639   
Акції підприємств  11   11   

Усього цінних паперів, що обліковуються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

43 029 64 225 

Інвестиції в акції підприємств представлено наступним чином: 

 Вид діяльності 
30 червня 
2018 року 

31 грудня  
2017 року 

(перераховано) 
Акції підприємств, у тому числі:    

ПАТ «Розрахунковий 

центр» 

Інші види грошового 

посередництва 

2 2 

ПрАТ «УФБ» 
Управління фінансовими 

ринками 

8 8 

ПрАТ «УМВБ» 
Управління фінансовими 

ринками 

1 1 

ПрАТ «СВІТ» Електрозв’язок - - 

Усього акцій підприємств  11 11 
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9. Основні засоби та нематеріальні активи 

 
Машини та 

обладнання 

Інші 
основні 

засоби 

Незавершені 
капітальні 
вкладення 

Нематеріальні 
активи 

Усього 

На 31 грудня 2016 
року:  

 2 089   1 053   3 970   541   7 653  

первісна вартість  5 833   4 047   3 970   1 883   15 733  
знос  (3 744)  (2 994)  -   (1 342)  (8 080) 

Надходження   1 529   305   1 241   578   3 653  
Вибуття   (1)  (175) -  -   (176) 
Амортизаційні 

відрахування  
 (333)  (205) -   (85)  (623) 

На 30 червня 2017 
року:  

 3 284   978   5 211   1 034   10 507  

первісна вартість   7 347   3 904   5 211   2 261   18 723  
знос  (4 063)  (2 926)  -   (1 227)  (8 216) 

      
На 31 грудня 2017 
року:  

 3 563   1 173   6 304   2 823   13 863  

первісна вартість   7 396   3 951   6 304   4 168   21 819  
знос  (3 833)  (2 778)  -   (1 345)  (7 956) 

Надходження   927   5   2 545   2 461   5 938  
Вибуття   -   -   (3 393)  -   (3 393) 
Амортизаційні 

відрахування  
 (440)  (217)  -   (332)  (989) 

На 30 червня 2018 
року:  

 4 050   961   5 456   4 952   15 419  

первісна вартість   8 312   3 884   5 456   6 630   24 282  
знос  (4 262)  (2 923)  -   (1 678)  (8 863) 
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10. Інші активи 

Інші активи представлені наступним чином: 

  
30 червня 
2018 року 

 31 грудня 
 2017 року 

(перераховано) 

ІНШІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
  

Кошти в інших банках в забезпеченні  9 385   6 970  
Нараховані доходи за банківськими операціями  173   136  
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами  121   40  
Дебіторська заборгованість за операціями з банками   23   -  
Інші фінансові активи  2   4  
Резерв під знецінення інших фінансових активів  (360)  (1 103) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів  9 344   6 047  

ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 
  

Дебіторська заборгованість з придбання активів та 
передплата за послуги  

 404   231  

Витрати майбутніх періодів та розрахунки за податками і 
зборами 

 488   456  

Запаси матеріальних цінностей  2   3  
Резерв під знецінення інших нефінансових активів  (214)  (86) 

Усього інших нефінансових активів за мінусом резервів  680   604  

Усього резервів під знецінення інших активів  (574)  (1 189) 

Усього інших активів за мінусом резервів  10 024   6 651  

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 червня 2018 року складає 9 385 
тисяч гривень, і на 31 грудня 2017 року 6 970 тисяч гривень. 

Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів на 30 червня 2018 року: 

  

Кошти в 
інших 

банках в 
забезпече

нні 

Дебіторська 
заборгованість 

за 
банківськими 

операціями 

Нараховані 
доходи за 

банківськи
ми 

операціями 

Дебіторська 
заборгованість 

з придбання 
активів та 

передплата за 
послуги 

Усього 

Залишок на 1 
січня 2018 року 
(перераховано) 

 (962)  -   (141)  (86)  (1 189) 

Зміни резерву 
протягом 
періоду 

 802   (36)  (23)  (128)  615  

Залишок на 30 
червня 2018 
року 

 (160)  (36)  (164)  (214)  (574) 
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Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів на 30 червня 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 1 
січня 2017 року 

 (36)  (2 486)  (767)  (12)  (3 301) 

Зміни резерву 
протягом 
періоду 

 -   (34)  10   11   (13) 

Списання 
безнадійної 
заборгованості 

 34   464   377  -   875  

Залишок на 30 
червня 2017 року 

 (2)  (2 056)  (380)  (1)  (2 439) 

11.  Необоротні активи, утримувані для продажу 

 
30 червня 
2018 року 

31 грудня 
2017 року 

Справедлива вартість на початок періоду 720 - 
Переведення з/до інвестиційної нерухомості  - 2 000 
Вибуття (720) (1 280) 

Справедлива вартість на кінець періоду - 720 

Станом на 31 грудня 2017 року вартість необоротних активів, утримуваних для продажу, що 
розташовані у АР Крим складає 720 тисяч гривень, згідно підписаних попередніх договорів з 
потенційними покупцями отримано аванс в розмірі 100%. 23 лютого 2018 року Банком було 
підписано договори купівлі-продажу нерухомого майна,  та зараховано в оплату отримані 
аванси. 

12. Кошти банків 

 30 червня 
2018 року 

31 грудня 
2017 року 

Кореспондентські рахунки банків України - 1 842 

Усього коштів банків - 1 842 
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13. Кошти клієнтів 

 
30 червня 
2018 року 

31 грудня 
2017 року 

Юридичні особи: 132 189 107 533 
кошти на вимогу та поточні рахунки 109 861 103 888 
строкові кошти 19 696 3 642 
кошти за недіючими рахунками 3 3 
інші кошти клієнтів   2 629 - 

Фізичні особи: 115 823 201 690 
кошти на вимогу та поточні рахунки 84 832 192 400 
строкові кошти  30 763 9 062 
кошти за недіючими рахунками  228 228 

Усього коштів клієнтів 248 012 309 223 

Банком в якості покриття кредитного ризику за гарантіями на кінець дня 31 грудня 2017 
року були отримані кошти у розмірі 122 тисячі гривень, на 30 червня 2018 такі кошти  
відсутні.  

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:  

 

30 червня 2018 
року 

31 грудня 2017 
року 

сума % сума % 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів  

 104 428   42.1  76 280 24.7 

Фізичні особи – резиденти   60 421   24.4  147 416 47.6 
Фізичні особи – нерезиденти   55 402   22.3  54 277 17.6 
Переробна промисловість   6 535   2.6  6 439 2.1 
Інформація та телекомунікації   4 608   1.9  7 878 2.5 
Будівництво   2 652   1.1  4 246 1.4 
Юридичні особи – нерезиденти    2 554   1.0  2 478 0.8 
Операції з нерухомим майном   2 508   1.0  7 280 2.4 
Інші   8 904   3.6  2 929 0.9 

Усього коштів клієнтів   248 012   100  309 223 100  
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14. Інші зобов’язання 

 

30 червня 
2018 року 

31 грудня          
2017 року 

(перераховано) 

Інші фінансові зобов’язання 
  

Кредиторська заборгованість за банківськими операціями -  -  
Кредиторська заборгованість за іншими фінансовими 

зобов’язаннями 
225 2 822 

Усього інших фінансових зобов’язань 225 2 822 

Інші нефінансові зобов’язання 
  

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
працівниками банку  

1 462 1 117 

Кредиторська заборгованість з придбання активів та з 
оплати за послуги  

526 444 

Доходи майбутніх періодів  375 487 
Кредиторська заборгованість за податками та 

обов'язковими платежами крім податку на прибуток 
 334  379 

Забезпечення під судові позови і зобов’язання кредитного 
характеру  

 150   1 374  

Кредиторська заборгованість з продажу активів  -   720  

Усього інших нефінансових зобов’язань 2 847 4 521 

Усього інших зобов’язань 3 072 7 343 

15. Резерви переоцінки  

 
30 червня 
2018 року 

31 грудня   
2017 року 

(перераховано) 

Залишок на початок періоду (перераховано) 242 0 

Зміни результатів переоцінки інструментів капіталу  - (1) 
Зміни результатів переоцінки боргових фінансових 

інструментів 
(363) 296 

Податок на прибуток пов’язаний зі зміною переоцінки 
боргових фінансових інструментів 

41 (53) 

Залишок на кінець періоду  (80) 242 
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16. Процентні доходи та витрати 

 
30 червня 
2018 року 

30 червня 
2017 року 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ  за 
  

Депозитними сертифікатами, випущеними Національним 
банком України 

10 340 17 466 

Кредитами клієнтів  8 577 703 
Цінними паперам, що обліковуються за справедливою 

вартістю через інший сукупний дохід 
3 647 1 477 

Коштами в інших банках 2 450 870 
Усього процентних доходів 25 014 20 516 
ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ за 

  
Коштами на вимогу суб’єктів господарювання  (1 775)  (1 813) 
Коштами на вимогу фізичних осіб  (604)  (1 964) 
Строковими коштами фізичних осіб  (569)  (88) 
Строковими коштами юридичних осіб  (526)  (11) 
Коштами на вимогу небанківських фінансових установ  (6) - 

Усього процентних витрат  (3 480)  (3 876) 

Чисті процентні доходи  21 534   16 640  

17. Комісійні доходи та витрати 

 
30 червня 
2018 року 

30 червня 
2017 року 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ 
  

За операціями на валютному ринку   6 048   3 777  
Розрахунково-касові операції  5 195   4 210  
Гарантії надані та позабалансові операції  76   35  
За операціями з цінними паперами для клієнтів   69  - 
Кредитне обслуговування   36  - 
Інші  139   63  

Усього комісійних доходів 11 563 8 085 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ 
  

Комісійні витрати за операціями з банками   (1 484)  (386) 
Розрахунково-касові операції  (894)  (152) 
Інші  (51)  (31) 

Усього комісійних витрат   (2 429)  (569) 
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18. Інші доходи 

 
30 червня 
2018 року 

30 червня 
2017 року 

Дохід від продажу необоротних активів  18 248 
Дохід від оперативного лізингу (оренди), суборенди - 31 
Інші операційні доходи 103 55 

Усього інших  доходів 121 334 

19. Адміністративні та інші операційні витрати 

 

30 червня 
2018 року 

31 березня 
2017 року 

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

 (3 733)  (2 181) 

Витрати на оперативний лізинг (оренду)  (2 369)  (2 243) 
Обслуговування операцій за платіжними картками  (1 426)  (1 129) 
Витрати на маркетинг і рекламу   (657)  (23) 
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  (553)  (332) 
Представницькі витрати  (338)  (14) 
Витрати на участь у конференціях і семінарах  (150)  -  
Витрати на охорону  (147)  (99) 
Витрати на медичне страхування  (120)  -  
Витрати на аудит  (122)  (60) 
Членські внески  (102)  (73) 
Витрати на інкассацію  та перевезення цінностей  (18)  (494) 
Витрати на оплату за цивільно-правовими договорами -   (409) 
Інші витрати  (1 067)  (686) 

Усього адміністративних та інших операційних витрат   (10 802)  (7 743) 

20. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток: 

 

30 червня 
2018 року 

30 червня 
2017 року 

Витрати з поточного податку на прибуток (2 110) - 
Зміна відстроченого податку на прибуток   

Виникнення тимчасових різниць - - 

Усього відшкодування з податку на прибуток (2 110) - 

Банк розраховує податок на прибуток на підставі даних податкового обліку, які ведуться та 
готуються відповідно до вимог податкового законодавства України, і які можуть відрізнятися 
від Міжнародних стандартів фінансової звітності. Банк зазнає впливу певних постійних 
податкових різниць внаслідок того, що певні витрати не оподатковуються, а також через 
режим звільнення певної категорії доходів від оподаткування. 
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Відстрочені податки відображають чистий податковий вплив тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності та сумою, яка 
використовується для цілей оподатковування.  

Податковий кодекс України встановлює ставку податку на прибуток на рівні 18% для 
оподаткування доходів у 2017 та 2018 роках.  

Узгодження витрат з податку на прибуток та облікового прибутку за період: 

 30 червня 
2018 року 

30 червня 
2017 року 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 11 132 6 445 

Теоретичні податкові відрахування за відповідною 
ставкою оподаткування (2 004) (1 160) 

Коригування облікового прибутку:   
Податковий вплив постійних різниць (9)  
Перенесення невикористаних податкових збитків на 

майбутні періоди (97) 1 160 

Витрати з податку на прибуток (2 110) - 

Нижче наведені податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів 
та відстрочених податкових зобов'язань за 30 червня 2018 року. 

 

Залишок на 
початок 
періоду 

(перераховано) 

Визнані у 

прибутках 

/збитках 

Визнані у 

власному 

капіталі 

Залишок 

на 

кінець 

періоду 

Податковий вплив тимчасових різниць 12 718 (2 110) 41 10 649 
Перенесені невикористані податкові 

збитки на майбутні періоди 
12 718 (2 110) 41 10 649 

Чистий відстрочений податковий 
актив  

12 718 (2 110) 41 10 649 

Визнаний відстрочений податковий 
актив  

12 718 (2 110) 41 10 649 

Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 
податкових зобов'язань за 30 червня 2017 року. 

 

Залишок 
на початок 

періоду 

Визнані у 
прибутках/збитках 

Залишок 
на кінець 

періоду 

Податковий вплив тимчасових різниць 8 807 - 8 807 
Перенесені невикористані податкові 

збитки на майбутні періоди 
8 807 - 8 807 

Чистий відстрочений податковий актив  8 807 - 8 807 
Визнаний відстрочений податковий 
актив  

8 807 - 8 807 
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21. Прибуток на одну просту акцію  

 30 червня 
2018 року 

30 червня 
2017 року 

Прибуток за період 9 021  6 445  
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук) 1 138 889  700 644  

Чистий прибуток  на одну просту акцію (копійок) 0.79  0.92  

22. Операційні сегменти 

Інформація по звітним сегментам Банку за перший квартал 2018 рік наведена нижче. 

Активи та зобов'язання звітних сегментів на 30 червня 2018 року: 

 

Послуги 
фізичним 

особам 

Послуги 
корпоративним 

клієнтам 

Централізовані 
казначейські 

банківські 
операції 

Усього  

Активи звітного сегменту 6 906 108 679 358 622 474 208 
Зобов´язання звітного 
сегменту 

117 662 133 422 0 251 084 

Капітальні інвестиції 383 952 1 211 2 545 
Амортизація (149) (370) (470) (989) 
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Доходи, витрати та результати звітних сегментів на 30 червня 2018 року: 

 

Послуги 
фізичним 

особам 

Послуги 
корпоративним 

клієнтам 

Централізовані 
казначейські 

банківські 
операції 

Вилучення Усього  

Зовнішні доходи           

процентні доходи  91   12 133   12 790   -   25 014  
комісійні доходи   1 362   7 028   3 173   -   11 563  
Міжсегментні доходи  4 063   3 825   11 792   (19 680)  -  

Разом доходи  5 516   22 986   27 755   (19 680)  36 577  

Процентні витрати  (1 173)  (2 307)  -   -   (3 480) 
Чисті зміни від 
зменшення 
корисності 
фінансових активів  

 514   (201)  5 465   -   5 778  

Чисті зміни резервів 
за зобов’язаннями 

 1 361   (137)  -   -   1 224  

Комісійні витрати  (945)  -   (1 484)   (2 429) 
Результат від 
операцій з іноземною 
валютою 

 34   83   106   -   223  

Інші доходи та 
адміністративні та 
інші витрати 

 (4 024)  (10 008)  (12 730)  -   (26 762) 

Міжсегментні 
витрати 

 (62)  (5 894)  (13 724)  19 680   -  

Відшкодування з 
податку на прибуток 

 (317)  (789)  (1 004)  -   (2 110) 

Інший сукупний дохід  -   -   (322) -  (322) 

Разом сукупний 
дохід сегменту з 
урахуванням 
податків 

 904   3 733   4 062   -   8 699  
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Нижче наведена звірка сукупного доходу звітних сегментів з сукупним доходом Банку на 
30 червня 2018 року: 

  
Разом по 

звітним 
сегментам 

Коригування 
Разом по 

Банку 

Зовнішні доходи       

  процентні доходи  25 014   -   25 014  
  комісійні доходи   11 563   -   11 563  
Міжсегментні доходи  -   -   -  

Разом доходи  36 577   -   36 577  

Процентні витрати  (3 480)  -   (3 480) 
Чисті зміни від зменшення корисності 
фінансових активів  

 5 778   -   5 778  

Чисті зміни резервів за зобов’язаннями  1 224   -   1 224  

Комісійні витрати  (2 429)  -   (2 429) 
Результат від операцій з іноземною 
валютою 

 223   -   223  

Інші доходи та адміністративні та інші 
витрати 

 (26 762)  -   (26 762) 

Міжсегментні витрати  -   -   -  

Відшкодування з податку на прибуток  (2 110)  -   (2 110) 
Інший сукупний дохід  (322) -   (322) 
Разом сукупний дохід сегменту з 
урахуванням податків 

 8 699   -   8 699  

Активи та зобов'язання звітних сегментів за 31 грудня 2017 рік: 

 

Послуги 
фізичним 

особам 

Послуги 
корпоративним 

клієнтам 

Централізовані 
казначейські 

банківські 
операції 

Усього  

Активи звітного сегменту 7 649 94 714 436 866 539 229 
Зобов´язання звітного 
сегменту 

206 223 110 330 1 842 318 395 

Капітальні інвестиції 2 341 2 451 7 091 11 883 
Амортизація (288) (301) (872) (1 461) 
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Доходи, витрати та результати звітних сегментів на 30 червня 2017 року: 

  
Послуги 

фізичним 
особам 

Послуги 
корпоративним 

клієнтам 

Централізовані 
казначейські 

банківські 
операції 

Вилучення Усього  

Зовнішні доходи           

процентні доходи  2   701   19 813   -   20 516  
комісійні доходи   1 578   2 310   4 197   -   8 085  
Міжсегментні  доходи  4 777   4 499   11 374   (20 650)  -  

Разом доходи  6 357   7 510   35 384   (20 650)  28 601  

Процентні витрати  (2 052)  (1 824)  -   -   (3 876) 

Чисті зміни резерву на 
покриття збитків від 
знецінення активів, за 
якими нараховуються 
проценти 

 354   -   -   -   354  

Чисті зміни резервів 
під знецінення інших 
активів 

 -   -   (13)  -   (13) 

Комісійні витрати  (64)  (83)  (421)   (569) 
Результат від операцій 
з цінними паперами, 
що обліковуються за 
справедливою 
вартістю через 
прибуток або збиток 

 -   -   367   -   367  

Результат від операцій 
з іноземною валютою 

 65   68   198   -   332  

Інші доходи та 
адміністративні та 
інші витрати 

 (3 694)  (2 868)  (12 189)  -   (18 
751) 

Міжсегментні витрати  (4)  (2 459)  (18 187)  20 650   -  

Разом сукупний дохід 
сегменту з 
урахуванням 
податків 

 962   344   5 139   -   6 445  
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Нижче наведена звірка сукупного доходу звітних сегментів з сукупним доходом Банку за 30 
червня 2017 року: 

  
Разом по 

звітним 
сегментам 

Коригування Разом по Банку 

Зовнішні доходи       

процентні доходи  20 516   -   20 516  

комісійні доходи   8 085   -   8 085  
Міжсегментні доходи  -   -   -  

Разом доходи  28 601   -   28 601  

Процентні витрати  (3 876)  -   (3 876) 

Чисті зміни резерву на покриття 
збитків від знецінення активів, за 
якими нараховуються проценти 

 354   -   354  

Чисті зміни резервів під знецінення 
інших активів 

 (13)  -   (13) 

Комісійні витрати  (569)  -   (569) 
Результат від операцій з цінними 
паперами, що обліковуються за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

 367   -   367  

Результат від операцій з іноземною 
валютою 

 332   -   332  

Інші доходи та адміністративні та 
інші витрати 

 (18 751)  -   (18 751) 

Міжсегментні витрати  -   -   -  

Разом сукупний дохід сегменту з 
урахуванням податків 

 6 445   -   6 445  

23. Потенційні зобов’язання банку 

Розгляд справ у суді. Станом на 30 червня 2018 року розглядаються 6 позовів Банку до 
контрагентів на загальну суму 18 879 тисяч гривень, з яких 4 - позови про стягнення 
заборгованості на загальну суму 12 530 тисяч гривень, 2 - справи про банкрутство на загальну 
суму 6 349 тисяч гривень. Також станом на звітну дату судами розглядаються 2 майнових 
позови на загальну суму 8 779 тисяч гривень та 11 позовів немайнового характеру, в яких 
відповідачем є Банк. 

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

 
30 червня 
2018 року 

31 грудня 
2017 року 

Гарантії видані  3 010 4 376 
Зобов'язання з кредитування 123 807 85 988 

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням  126 817 90 364 
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24. 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 нижче включені до 
колонки «Провідний управлінський персонал». 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на 30 червня 2018 року 

 

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Кредити та заборгованість 
клієнтів 

- 50 - 

контрактна ставка (%) - 0.001 - 36.0 - 
Кошти клієнтів 1 742 20 440 3 825 
контрактна ставка (%) 4.5 1.0 - 7.5 1.0 - 6.0 
Інші зобов'язання - 9 8 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами на 30 червня 2018 року 

 

Найбільші 
учасники 

(акціонери) банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Процентні доходи   -   8   -  
Процентні витрати   (70)  (351)  (48) 
Комісійні доходи  197   21   65  
Чисті зміни резервів за 
зобов’язаннями 

 (7)  (7)  -  

Адміністративні та інші 
операційні витрати 

 -   (2 937)  (58) 

Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами 
на 30 червня 2018 року 

 
Найбільші 

учасники 
(акціонери) 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Кредити надані  

 

283 - 
Кредити погашені  

 
(318) - 



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ  

 (у тисячах гривень) 

 

33 

Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на 30 червня 2018 року 

 
Найбільші 

учасники 
(акціонери) 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Гарантії отримані - - - 
Інші потенційні зобов'язання, 
що надані клієнтам 200 300 - 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2017 року 

 

Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Кредити та заборгованість 
клієнтів 

- 79 - 

контрактна ставка (%) - 0.001 - 36.0 - 
Кошти клієнтів 92 531 19 797 54 850 
контрактна ставка (%) 7.5 1.5 - 7.5 1.5 - 7.0 
Інші зобов'язання - - 4 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами на 30 червня 2017 року  

 Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані особи 

Процентні доходи  - - 18 
Процентні витрати  (1 598) (79) (1 580) 
Комісійні доходи 4   3 4 894 
Інші доходи   2 
Адміністративні та інші 
витрати 

- 
(2 569) (1 063) 

Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на 31 грудня 2017 року   

 Найбільші 
учасники 

(акціонери) 
банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Гарантії отримані - - - 
Інші потенційні зобов'язання, 
що надані клієнтам 300 175 - 

Виплати провідному управлінському персоналу 

 30 червня 2018 30 червня 2017 
Витрати Витрати 

Поточні виплати працівникам (2 908) (2 569) 

Усього (2 908) (2 569) 
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25. Події після дати балансу 

Протягом періоду до дати затвердження цієї фінансової звітності не відбувалося: 

 об’єднання бізнесу; 

 припинення, або прийняття рішення про припинення діяльності; 

 реструктуризації; 

 прийняття судових рішень на користь позивачів, що могли б спричинити виникнення 
суттєвих фінансових зобов’язань Банку. 
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