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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2018 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 19358784 

4. Місцезнаходження 

 03037 м. Київ, Вузiвська, 5 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0443644111, 0445942859 

6. Електронна поштова адреса 

 contact@altbank.ua 

 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 31.07.2018 

 (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці www.altbank.ua в мережі Інтернет 31.07.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1.  Основні відомості про емітента X 

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

3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

    4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

    5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів X 

    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

10. Інформація про конвертацію цінних паперів  

11. Інформація про заміну управителя  

12. Інформація про керуючого іпотекою  

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

15. 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   

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

19. Квартальна (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, 

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

об'єкта) житлового будівництва)  

21. Примітки: 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки її не заповнюють емiтенти - 

акцiонернi товариства. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не 

надається, оскiльки емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного 

кварталу. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки в штатному 

розписi емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя про облiгацiї емiтента 

не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних 

паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що 

класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами 

дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересванiсть не надається, оскiльки такi рiшення емiтентом не 

приймались. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, 

оскiльки емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв. Промiжну скорочену 

фiнансову звiтнiсть за шiсть мiсяцiв, що закiнчились 30 червня 2018 р., Банк склав згiдно з 

МСФЗ. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що 

здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) вiдсутня. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск цiльових облiгацiй.



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

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

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 21.10.1991 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 205000000,02 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 55 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

  

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 

 32004108001026 

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

рахунком в іноземній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" 

5) МФО банку 

 322313 

6) поточний рахунок 

 16007012113412 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 106 24.11.2016 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть". 

Валютнi операцiї 106-3 05.12.2016 Нацiональний банк України  

Опис 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (на право 

здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком).  



Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку (ринку цiнних 

паперiв) - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами Брокерська 

дiяльнiсть 

- 25.09.2012 Нацiональна  комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №825 вiд 25.09.2012. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку (ринку цiнних 

паперiв) - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами Дилерська 

дiяльнiсть 

- 25.09.2012 Нацiональна  комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №825 вiд 25.09.2012. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної 

установи 

- 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №1954 вiд 24.09.2013. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв iнститутiв 

спiльного iнвестування 

- 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №1954 вiд 24.09.2013. Термiн дiї не 

обмежено. 

 

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Волох Iгор Олегович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1967 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "АЛЬТБАНК", В.о. Голови Правлiння. 

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про Правлiння та Статутом емiтента.  

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння, Операцiйний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Воробйова Надiя Леонiдiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Унiверсал Банк", директор департаменту операцiйного управлiння. 

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про Правлiння та Статутом емiтента. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння, Директор з правових питань 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Сорока Арсен Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 22 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Унiверсал Банк", директор юридичного департаменту. 

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про Правлiння та Статутом емiтента. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Iзмайлова Iрина Дамирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1970 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 24 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  АТ "АЛЬТБАНК", начальник центру фiнансової аналiтики та звiтностi. 

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашених судимостей 



за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 

особою не надано. 

 

1. Посада 

 Голова Спостережної ради, незалежний член 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Горбачов Вiктор Михайлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1960 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 31 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", заступник Голови Правлiння. 

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки  визначенi договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Спостережної ради, незалежний член 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коноваленко Надiя Костянтинiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1954 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 39 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Ернст енд Янг", головний фахiвець з бухгалтерського облiку. 

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Спостережної ради, незалежний член 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кораблiн Сергiй Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1958 



5. Освіта 

 Доктор економiчних наук 

6. Стаж роботи (років) 

 33 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнститут економiки та прогнозування НАН України, заступник директора з наукової 

роботи.  

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Член Спостережної ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Рицький Сергiй Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1980 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 12 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Пiдприємство зi 100% iноземною iнвестицiєю "МОНБЛАН", юрист.  

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Рицький Сергiй 

Володимирович є представником акцiонера Дегоди Андрiя Сергiйовича, якому належить 

24,592346% статутного капiталу емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою 

особою не надано.  

 

1. Посада 

 Член Спостережної ради, незалежний член 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Саналатiй Вiктор Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1966 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 35 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "Реiлтранс", заступник директора; ТОВ "Юнионтранс", директор. 

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки  визначенi договором, укладеним мiж посадовою особою та 

емiтентом на умовах, затверджених Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Непогашеної 



судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бойко Олександр Борисович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1971 

5. Освіта 

 Вища 

6. Стаж роботи (років) 

 25 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 АТ "АЛЬТБАНК", радник Голови Правлiння.  

8. Опис 

 Повноваження та обов'язки визначенi Положенням про Правлiння та Статутом емiтента. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано. 

 

 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 20033533 

4. Місцезнаходження 

 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 70-А 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АE №293982 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 07.08.2014 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0442256000 0442256003 

8. Вид діяльності 

 Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

 Добровiльне медичне страхування, згiдно договору № 011173/1100/0000209 вiд 

30.10.2017. 

 

 

 

1. Найменування 

 Адвокатське об'єднання  "ЕЛ СI ЕФ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Інші організаційно-правові форми 

3. Код за ЄДРПОУ 



 39162160 

4. Місцезнаходження 

 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 47, оф.3 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 - 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

  

7. Міжміський код та телефон/факс 

 - - 

8. Вид діяльності 

 Надання юридичних послуг 

9. Опис 

 Послуги надаються на пiдставi Договору про надання юридичних послуг вiд 06.11.2017. 

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на 

фiнансових ринках" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 35917889 

4. Місцезнаходження 

 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 AЕ №263463 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 03.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0445854241 0445854240 

8. Вид діяльності 

 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - клiрингова дiяльнiсть 

9. Опис 

 Послуги надаються на пiдставi Договору про клiрингове обслуговування вiд 28.09.2016 

№0953/01/S. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 31752402 

4. Місцезнаходження 

 04080, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 72 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 Свiдоцтво №6 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 10.04.2012 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0444902550 0444902554 

8. Вид діяльності 

 Рейтингове агенство 



9. Опис 

 Оновлення довгострокового кредитного рейтингу банку. 

 

1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська страхова група" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 30859524 

4. Місцезнаходження 

 03038, м. Київ, вул. Федорова Iвана, буд. 32, лiт. А 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АВ №500328 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 13.01.2010 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0442066545 0445039993 

8. Вид діяльності 

 Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу). 

 

1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АХА Страхування" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 20474912 

4. Місцезнаходження 

 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, буд. 8 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АВ №483288 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 17.09.2009 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0444992499 0444958799 

8. Вид діяльності 

 Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу). 

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 20113829 



4. Місцезнаходження 

 01133, м. Київ, бул. Лесi Українки, буд.9 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АГ №569719 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 23.03.2011 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0442816150 0442816150 

8. Вид діяльності 

 Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу). 

 

1. Найменування 

  Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 21672206 

4. Місцезнаходження 

 01004, м. Київ, вул. Шовковична,42-44 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АД №034421 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 11.06.2012 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0442775000 0442775001 

8. Вид діяльності 

 Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 

фондовому ринку 

9. Опис 

 Послуги надаються на пiдставi Договору про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 

26.12.2011. 

 

1. Найменування 

 Нацiональний банк України 

2. Організаційно-правова форма 

 Орган державної влади 

3. Код за ЄДРПОУ 

 00032106 

4. Місцезнаходження 

 01601, м. Київ, вул. Iнститутська,9 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 - 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

  

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0442540616 0442540616 

8. Вид діяльності 



 Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України 

9. Опис 

 Послуги надаються на пiдставi Депозитарного договору №50/410/75/58 вiд 29.09.2016. 

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 30370711 

4. Місцезнаходження 

 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 - 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

  

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0445910404 - 

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

9. Опис 

 Послуги надаються на пiдставi Договору №ОВ-77 про обслуговування випускiв цiнних 

паперiв вiд 15.10.2013, Депозитарного договору №Д-229/ц вiд 24.10.2013. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"РСМ УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 21500646 

4. Місцезнаходження 

 03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 0084 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 26.01.2001 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 0445015934 0445015934 

8. Вид діяльності 

 Аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 

 Послуги з проведення погоджених процедур з питань встановлення вiдповiдностi 

англiйської версiї фiнансової звiтностi Банка станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 

року, згiдно договору №21-05/2017 В4400 про надання аудиторських послуг вiд 21.05.2018. 

 

1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Граве Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 



 19243047 

4. Місцезнаходження 

 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд. 65 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АЕ № 641844 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 20.08.2009 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 044 490 59 10 044 490 59 10 

8. Вид діяльності 

 Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу). 

 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.01.2017 09/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0800941009 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,18 1138888889 205000000,02 100 

Опис 
Акцiї емiтента допущенi до торгiв на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" в якостi позалiстингових цiнних паперiв. Торгiвля акцiями емiтента на зовнiшнiх 

ринках не здiйснюється.  

 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

кредити вiдсутнi 30.06.2018 0 0 30.06.2018 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 30.06.2018 0 0 30.06.2018 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 30.06.2018 0 0 30.06.2018 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 30.06.2018 0 0 30.06.2018 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 30.06.2018 0 0 30.06.2018 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

зобов'язання вiдсутнi 30.06.2018 0 X 30.06.2018 

Податкові зобов'язання X 74 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 251010 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 251084 X X 

Опис Iншi зобов'язання  та забезпеченна: кошти клiєнтiв 248012 тис.грн., iншi 

зобов'язання 2998 тис.грн. В полi "Дата виникнення" та "Дата 

погашення" (кредити банку у тому числi:) дата "30.06.2018" не 

вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю кредитiв. В полi "Дата 

виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за облiгацiями) дата 

"30.06.2018" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. 

В полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за 

iпотечними цiнними паперами) дата "30.06.2018" не вiдповiдає 

дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата виникнення" 

та "Дата погашення" (зобов'язання за сертифiкатами ФОН) дата 

"30.06.2018" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. 

В полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" (зобов'язання за iншими 

цiнними паперами) дата "30.06.2018" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз 

вiдсутнiстю зобов'язань. В полi "Дата виникнення" та "Дата погашення" 

(зобов'язання за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) дата 

"30.06.2018" не вiдповiдає дiйсностi, в зв'язку iз вiдсутнiстю зобов'язань. 

 

 



 

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02.05.2018 Спостережна рада 134 807 539 229 25 придбання та/або 

продаж депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України на 

первинному ринку 

та вторинному 

ринку цiнних 

паперiв  

03.05.2018 www.altbank.ua 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет 

правочину: придбання та/або продаж депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України на первинному ринку та вторинному ринку цiнних паперiв. Ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi емiтента. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 539229 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або 

послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв.  

2 02.05.2018 Спостережна рада 134 807 539 229 25 купiвля та/або 

продаж цiнних 

паперiв на 

первинному та 

вторинному ринку 

цiнних паперiв 

03.05.2018 www.altbank.ua 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет 

правочину: купiвля та/або продаж цiнних паперiв на первинному та вторинному ринку цiнних паперiв. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, 

визначена вiдповiдно до законодавства: до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi емiтента. Вартiсть активiв 



емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 539229 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв.  

3 02.05.2018 Спостережна рада 134 807 539 229 25 залучення вiд 

Нацiонального 

банку коштiв у 

виглядi кредитiв 

овернайт та на 

тендерах з 

пiдтримання 

лiквiдностi банкiв  

03.05.2018 www.altbank.ua 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет 

правочину: залучення вiд Нацiонального банку коштiв у виглядi кредитiв овернайт та на тендерах з пiдтримання лiквiдностi банкiв. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi емiтента. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 539229 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, 

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв. 

4 02.05.2018 Спостережна рада 134 807 539 229 25 купiвля або продаж 

безготiвкової 

iноземної валюти на 

аукцiонах/iнтервенц

iях Нацiонального 

банку України 

03.05.2018 www.altbank.ua 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет 

правочину: купiвля або продаж безготiвкової iноземної валюти на аукцiонах/iнтервенцiях Нацiонального банку України. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi емiтента. Вартiсть 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 539229 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв. 

5 02.05.2018 Спостережна рада 134 807 539 229 25 купiвля/продаж/кон

вертацiя (обмiн) 

безготiвкової 

iноземної валюти на 

мiжбанкiвському 

валютному ринку 

України  

03.05.2018 www.altbank.ua 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет 

правочину: купiвля/продаж/конвертацiя (обмiн) безготiвкової iноземної валюти на мiжбанкiвському валютному ринку України. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi емiтента. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 539229 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, 

до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв. 

6 02.05.2018 Спостережна рада 134 807 539 229 25 розмiщення коштiв 03.05.2018 www.altbank.ua 



на 

кореспондентських 

рахунках в iнших 

банках, розмiщення 

та/або залучення 

коштiв у формi 

кредитiв та/або 

депозитiв на 

мiжбанкiвському 

грошово-кредитном

у ринку 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 02.05.2018. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Спостережна рада. Предмет 

правочину: розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках, розмiщення та/або залучення коштiв у формi кредитiв та/або депозитiв на мiжбанкiвському 

грошово-кредитному ринку. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi емiтента. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 539229 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 

до 25 або перевищує 25 вiдсоткiв. 



Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 30.06.2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 0 0 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 0 0 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 0 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 0 0 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 0 0 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 0 0 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 0 0 

Кошти клієнтів 2010 0 0 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 0 0 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 0 0 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 0 0 

Емісійні різниці 3010 0 0 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 0 0 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 0 0 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 0 0 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 0 0 

Примітки: Примiтки: Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 

Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог 

МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог 

МСФЗ, наприклад шляхом: - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за 

операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi 

фiнансової звiтностi; - створення додаткових примiток; - об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi 

обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; - виключення 

статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди. У зв'язку з чим, 

в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до даних 

промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 

повною версiєю фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, можна ознайомитись на сайтi банку за посиланням: https://altbank.ua/about-altbank 

 

 

ПРОМIЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН (Баланс) 

СТАНОМ НА КIНЕЦЬ ДНЯ 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ 

(у тисячах гривень)  

 
Примітки 

30 червня 
2018 року 
(огляд не 

проводився) 

31 грудня 
2017 року         

(перераховано) 
(аудит не 

здійснювався)  

АКТИВИ       

Грошові кошти та їх еквіваленти  5, 6  297 156   344 899  
Кредити клієнтам 5, 7  95 263   87 089  
Інвестиції в цінні папери 5, 8  43 029   64 225  
Інвестиційна нерухомість 

 
 1 335   1 335  

Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток  

 1 333   1 333  

Відстрочений податковий актив 5, 20  10 649   12 718  
Основні засоби та нематеріальні активи 9  15 419   13 863  
Інші активи  5, 10  10 024   6 651  
Необоротні активи, утримувані для продажу 11  -   720  

Усього активів 
 

 474 208   532 833  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ       

Кошти банків 12  -   1 842  
Кошти клієнтів 13  248 012   309 223  
Інші зобов’язання  5, 14  3 072   7 343  

Усього зобов’язань     251 084   318 408  

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ       

Статутний капітал  
 

 205 000   205 000  



Емісійний дохід та інший дохід за операціями з 
акціонерами  

 41   27 445  

Резервні та інші фонди банку   449   
Резерви переоцінки 5, 15  (80)  242  
Нерозподілений прибуток/ (непокритий збиток) 5  17 714   (18 262) 

Усього власного капіталу     223 124   214 425  

Усього пасивів     474 208   532 833  
 

Затверджено до випуску керiвництвом Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬТБАНК" та пiдписано 

вiд його iменi: 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.07.2018 року Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2 квартал 2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 0 0 

Процентні витрати 1005 0 0 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 0 0 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 0 0 

Комісійні доходи 1040 0 0 

Комісійні витрати 1045 0 0 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 0 0 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 0 0 

Інші операційні доходи 1170 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 0 0 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 0 0 

Витрати на податок на прибуток 1510 0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 0 0 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2750 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 



Усього сукупного доходу за рік 2999 0 0 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 0 0 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 0 0 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0 0 

Примітки: Примiтки: Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 

Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог 

МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог 

МСФЗ, наприклад шляхом: - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за 

операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi 

фiнансової звiтностi; - створення додаткових примiток; - об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi 

обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; - виключення 

статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди. У зв'язку з чим, 

в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до даних 

промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 

повною версiєю фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, можна ознайомитись на сайтi банку за посиланням: https://altbank.ua/about-altbank 

 

 

ПРОМIЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВIТ ПРО ПРИБУТКИ I ЗБИТКИ ТА IНШI СУКУПНI ДОХОДИ 

(Звiт про фiнансовi результати) 

ШIСТЬ МIСЯЦIВ, ЩО ЗАКIНЧИЛИСЬ 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ  

(у тисячах гривень) 

Примітки 

За три місяця, що 
закінчились,         

30 червня 

За шість місяців, 
що закінчились, 30 

червня 
2018 2017 2018 2017 

Процентні доходи  16  12 138   9 348   25 014   20 516  
Процентні витрати  16  (1 333)  (1 018)  (3 480)  (3 876) 

Чистий процентний дохід   10 805  8 330  21 534 16 640 

Комісійні доходи 17  5 271   4 015   11 563   8 085  
Комісійні витрати 17  (1 276)  (326)  (2 429)  (569) 
Результат від операцій з борговими 

фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід 

 
 -  772  -   367  



Результат від операцій з іноземною 
валютою  

 194   176   447   559  

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

 (163)  (67)  (224)  (227) 
Чисті зміни від зменшення корисності 

фінансових активів 
  3 057  331  5 778   341  

Чисті зміни резервів за зобов’язаннями   (146) -  1 224  - 
Інші доходи 18  58   76   121   334  
Витрати на виплати працівникам   (7 636)  (5 437)  (15 092)  (10 719) 
Витрати зносу та амортизація   (523)  (297)  (989)  (623) 
Адміністративні та інші операційні витрати 19  (6 015)  (4 260)  (10 802)  (7 743) 

Прибуток/(збиток) до оподаткування    3 626   3 313   11 131   6 445  

Витрати на податок на прибуток  20  (400)  -   (2 110)  -  
Прибуток за період   3 226  3 313  9 021 6 445 

Інший сукупний дохід       

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В 
ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

 
  

  

Зміни результатів переоцінки боргових 
фінансових інструментів: 

 
  

  

чиста зміна справедливої вартості   (117)  -  (363)  -  
Податок на прибуток, пов’язаний із 

статтями іншого сукупного доходу, що 
буде рекласифікований у прибуток чи 
збиток 

  (3)  -  41   -  

Всього інший сукупний дохід після 
оподаткування за період 

  (120) -  (322)  -  

Усього сукупного доходу за період   3 106 3 313 8 699 6 445 

Прибуток на акцію, копійок  21 0.28 0.47 0.79 0.92 

Затверджено до випуску керівництвом Публічного акціонерного товариства «АЛЬТБАНК» та 
підписано від його імені: 
 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.07.2018 року Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2 квартал 2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітки: Примiтки: Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 Банк має право вносити змiни до форм фiнансової 

звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог МСФЗ, 

наприклад шляхом: - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi такий, що 

окреме надання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi фiнансової звiтностi; - 

створення додаткових примiток; - об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи 



функцiями; - виключення статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди. У зв'язку з чим, в Примiтцi наводиться 

форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до даних промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. З повною версiєю фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, можна ознайомитись на 

сайтi банку за посиланням: https://altbank.ua/about-altbank 

 

ПРОМIЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI (Звiт про власний капiтал) 

ШIСТЬ МIСЯЦIВ, ЩО ЗАКIНЧИЛИСЬ 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ  

 (у тисячах гривень) 

 

 
Статутний 

капітал 
 

Незареєстрова
ний 

статутний 
капітал 

Емісійний дохід та 
інший дохід за 
операціями з 
акціонерами 

Резерви та 
інші фонди 

Резерви пере- 
оцінки 

Нерозподілен
ий прибуток / 
(непокритий 

збиток) 

Усього 
власного 
капіталу 

Залишок на 31 грудня 2016 року 126 116 - 27 445  - (20 591) 132 970 
Незареєстровані внески в капітал - 78 884 - - - - 78 884 

Усього сукупного доходу - - - 
 

- -  6 445   6 445  

Залишок на 30 червня 2017 року 
(огляд не проводився) 

126 116 78 884  27 445  -   -  (14 146) 218 299  

Залишок на 31 грудня 2017 року  
(перераховано) (аудит не 
здійснювався) 

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

Розподіл доходу /прибутку 
минулих років 

- - (27 404) 449 - 26 955 - 

Прибуток за період - - - - - 9 021 9 021 
Інший сукупний дохід - - - - (322) - (322) 

Залишок на 30 червня 2018 року 205 000 -  41 449 (80) 17 714 223 124 
  

Затверджено до випуску керiвництвом Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬТБАНК" та пiдписано вiд його iменi: 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.07.2018 Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2 квартал 2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 0 0 

Процентні витрати, що сплачені 1015 0 0 

Комісійні доходи, що отримані 1020 0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Інші отримані операційні доходи 1100 0 0 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 0 0 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

Примітки: Примiтки: Вiдповiдно до п.2.7. Iнструкцiї Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. №373 

Банк має право вносити змiни до форм фiнансової звiтностi та примiток до них вiдповiдно до вимог 

МСФЗ з метою забезпечення доречною, достовiрною, зрозумiлою iнформацiєю вiдповiдно до вимог 

МСФЗ, наприклад шляхом: - уведення додаткових рядкiв, заголовкiв та промiжних пiдсумкiв за 

операцiями, розмiр яких згiдно з принципом суттєвостi такий, що окреме надання iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi пiдвищить її прозорiсть та якiсть; - розкриття суттєвої iнформацiї як окремої статтi 

фiнансової звiтностi; - створення додаткових примiток; - об'єднання окремих статей у разi несуттєвостi 

обсягу певних операцiй iз сумами, подiбними за економiчною сутнiстю чи функцiями; - виключення 



статей фiнансової звiтностi з нульовими показниками за поточний та попереднiй перiоди. У зв'язку з чим, 

в Примiтцi наводиться форма звiту, що вiдповiдає формi його представлення вiдповiдно до даних 

промiжної фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 

повною версiєю фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi, можна ознайомитись на сайтi банку за посиланням: https://altbank.ua/about-altbank 

 

 

ПРОМIЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (прямим методом) 

ЗА ШIСТЬ МIСЯЦIВ, ЩО ЗАКIНЧИЛИСЬ 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ  

(у тисячах гривень) 

 

 
Примітки 

За шість  
місяців, що 

закінчились, 
30 червня 
2018 року  

За шість  
місяців, що 

закінчились, 
30 червня 
2017 року 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ       
Процентні доходи, що отримані 

 
26 338 20 692 

Процентні витрати, що сплачені 
 

(3 290) (4 163) 
Комісійні доходи, що отримані 

 
11 519 8 541 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

(2 428) (569) 
Результат операцій з іноземною валютою 

 
447  559  

Інші грошові потоки від операційної діяльності 
 

695 447  
Виплати на утримання персоналу, сплачені 

 
(14 747) (10 860) 

Адміністративні та інші витрати, сплачені 
 

(10 808) (7 342) 
Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін 
в операційних активах та зобов’язаннях 

  7 726 7 305 

ЗМІНИ В ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВАХ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ:      

Чисті зміни обов'язкових резервів у Національному банку 
України  

- 
(3 031) 

Чисті зміни інвестицій у цінні папери 
 

20 597 (22 202) 
Чисті зміни кредитів  

 
(8 592) (13 243) 

Чисті зміни інших активів 
 

(2 706) 7 703 
Чисті зміни коштів банків 

 
(1 842) - 

Чисті зміни коштів клієнтів 
 

(57 764) (94 137) 
Чисті зміни інших зобов'язань 

 
(3 268) 139 

Чисті грошові кошти, (використані)/ отримані від 
операційної діяльності 

  (45 849)  (117 466) 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      

Чисті зміни в активах, утримуваних для продажу 
 

720  
Чисті зміни від операцій з основними засобами  

 
(759) (1 415) 

Придбання нематеріальних активів  (1 768) (1 813) 
Чисті грошові кошти, (використані)/ отримані від 
інвестиційної діяльності 

  (1 807) (3 228) 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    
Збільшення статутного капіталу  - 78 884 

Чисті грошові кошти, отримані від фінансової 
діяльності 

 - 78 884 

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти 
 

 (4 242) (756) 
Чисті зміни грошових коштів та їх еквівалентів   (51 898) (42 566) 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
(перераховано) (аудит не здійснювався) 

5 348 982 341 017 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду  6 297 084 298 451 



 

 

Затверджено до випуску керiвництвом Публiчного акцiонерного товариства "АЛЬТБАНК" та пiдписано 

вiд його iменi: 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.07.2018 року Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2 квартал 2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 0 0 

Нараховані витрати 1155 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 0 0 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв розраховується АТ "АЛЬТБАНК" прямим методом. 

 



Затверджено до випуску та підписано 

 

30.07.2018 року Керівник Волох I.О. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 Головний бухгалтер Iзмайлова I.Д. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2 квартал 2018 року 

 

1.  
 

1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть  

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТБАНК" (далi - "Банк") було засноване згiдно 

законодавства України 21 жовтня 1991 року. Банк змiнював акцiонерiв, юридичну форму i назву у 

наступному порядку: 

 

" з 1991 року Банк дiяв як Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АвтоЗАЗбанк";  

 

" у 2008 роцi "Bank of Cyprus Public Company Limited" (Нiкосiя, Кiпр) отримав 99,7065% непрямої 

частки у статутному капiталi Банку i Банк змiнив назву на Вiдкрите акцiонерне товариство "БАНК 

КIПРУ"; 

 

" у 2010 роцi юридична форма "БАНК КIПРУ" була змiнена з вiдкритого акцiонерного товариства 

на публiчне акцiонерне товариство; 

 

" у 2014 роцi юридичнi компанiї-нерезиденти отримали 99,9129% участi у статутному капiталi 

Банку шляхом викупу акцiй у "Bank of Cyprus Public Company Limited". Найменування Банку було 

змiнено на ПАТ "НЕОС БАНК"; 

 

" у 2015 роцi Банк входив до банкiвської групи у складi ПАТ "АЛЬФА-БАНК" i ПАТ "НЕОС 

БАНК" за ознакою спiльного контролера з вищезазначеними компанiями-нерезидентами; 

 

" у 2016 року ABH Ukraine Limited став власником контрольного пакета акцiй Банку в розмiрi 

99,9129 %, шляхом придбання акцiй у компанiй нерезидентiв i здiйснив продаж Банку фiзичним особам 

п. Артюху С.К., п. Дегодi А.C., п. Волоху I.О., п. Стольнiкову Л.О., та п. Шуптару О.В. Банк припинив 

участь у банкiвськiй групi; 

 

" 18 листопада 2016 року у Державному реєстрi банкiв здiйснено запис про змiну назви Банку з 

ПАТ "НЕОС БАНК" на АТ "АЛЬТБАНК".  

 

Юридична адреса та мiсцезнаходження Банку: Україна, 03037, мiсто Київ, вулиця Вузiвська, будинок № 

5. 

 

Банк у своїй дiяльностi керується Законами України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", "Про 

акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, iншим чинним 

законодавством України, а також нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та iнших 

органiв виконавчої влади. 

 

Учасники (акцiонери) Банку. Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року загальна пряма iстотна участь 

фiзичних осiб в капiталi Банку розподiлена 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. Стольнiков Л.О. 24,5923466 % 24,592346% 

 



п. Волох I.О. 20,0709676 % 20,017463% 

 

п. Шуптар О.В. 6,1519926 % 6,151992% 

 

Всього 100,00% 99,946493% 

 

У другому кварталi 2018 року в результатi застосування положень статтi 65-2 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" в порядку та на умовах, визначних пунктом 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi 

положення" Закону України вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння в акцiонерних 

товариствах", частка власника iстотної участi в банку п. Волоха I. О. збiльшилася з 20,017463 % до 

20,0709676 %, а склад остаточних ключових учасникiв у структурi власностi банку зменшився до п'яти 

акцiонерiв Банку. Волох Iгор Олегович як уповноважена особа в iнтересах групи осiб, якi дiють спiльно, 

(а саме, п'ять найбiльших акцiонерiв) придбав акцiї Банку у всiх iнших власникiв акцiй. Зазначенi особи 

дiють спiльно виключно для досягнення однiєї спiльної мети - застосувати положення статтi 65-2 Закону 

України "Про акцiонернi товариства". 

 

Частка керiвництва в акцiях Банку складає 20,0709676% i належить Головi Правлiння п. Волоху I.О. 

 

Органiзацiйна структура Банку. На 30 червня 2018 року банк має 1 вiддiлення (31 грудня 2017 року - 1 

вiддiлення). Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року кiлькiсть працiвникiв Банку становить 72 особи 

(31 грудня 2017 року - 72 особи). 

 

Лiцензiї та дозволи Банку. Банк здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з генеральною банкiвською лiцензiєю № 

106, виданою Нацiональним банком України 24 листопада 2016 року, яка надає Банку право на 

здiйснення банкiвських операцiй, включаючи валютнi операцiї (Генеральна лiцензiя № 106-3 вiд 05 

грудня 2016 року). 

 

Банк має лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку: 

 

  дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть), рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 825 вiд 25.09.2012; 

 

  дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть), рiшення Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку № 825 вiд 25.09.2012; 

 

  депозитарна дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи), рiшення Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1954 вiд 24.09.2013; 

 

  депозитарна дiяльнiсть (дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування), 

рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1954 вiд 24.09.2013. 

 

Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг юридичним i фiзичним особам. 

 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйний № 005, дата реєстрацiї: 02 

вересня 1999 року). 

 

2.  
 

2. Операцiйне середовище 

 

Протягом першого пiврiччя 2018 року умови економiчного середовища суттєво не змiнились. Серед 

негативних факторiв залишались: низький темп структурних реформ, повiльнi темпи зростання економiк 

торговельних партнерiв та затримки у спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, у першу 

чергу з МВФ. 



 

У першому пiврiччi 2018 року Нацiональний банк України двiчi пiдвищував облiкову ставку: у сiчнi 2018 

року до 16%, у березнi - до 17%. Результатом бiльш жорсткої монетарної полiтики стало подальше 

зростання дохiдностi гривневих фiнансових iнструментiв та збiльшення процентних ставок за операцiями 

банкiв. У червнi 2018 року споживча iнфляцiя незначно сповiльнилася до 9,9% у рiчному вимiрi. 

Насамперед, це вiдбулося завдяки вiдчутному збiльшенню пропозицiї продуктiв харчування внаслiдок 

бiльш сприятливих погодних умов i зростання iмпорту. Крiм того, на вартостi iмпортованих товарiв, а 

також цiнах на товари та послуги зi значною iмпортною складовою у собiвартостi сприятливо 

позначилося змiцнення обмiнного курсу гривнi, що зокрема було зумовлено жорсткою монетарною 

полiтикою Нацiонального банку. 

 

Пiдвищенню попиту, як зовнiшнього, так i внутрiшнього, на гривневi iнструменти, серед iнших 

чинникiв, сприяло проведення бiльш жорсткої монетарної полiтики. 

 

Нацiональний банк України прогнозує подальше прискорення зростання реального ВВП у 2018 роцi до 

3,4%. 

 

На даний момент економiчна ситуацiя значною мiрою залежатиме як вiд зовнiшнiх факторiв, так i вiд 

ефективностi економiчних, фiнансових та грошово-кредитних заходiв Уряду України, разом з запуском 

реальних економiчних реформ та полiпшенням ситуацiї в податковiй, законодавчiй, нормативно-правовiй 

та полiтичнiй сферах. 

 

3.  
 

3. Основи подання фiнансової звiтностi 

 

Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до МСБО 34 "Промiжна 

фiнансова звiтнiсть" i її необхiдно розглядати у сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2017 року, пiдготовленою у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi. Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не включає в себе всю iнформацiю, необхiдну для 

повного комплекту фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, а лише окремi примiтки для пояснення подiй та 

операцiй, якi є суттєвими для розумiння змiн у фiнансовому станi та результатах дiяльностi Банку з дати 

останньої фiнансової звiтностi. 

 

Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу оцiнки за iсторичною 

вартiстю, за винятком оцiнки окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" (далi - МСФЗ 9) за звiтний перiод та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" 

(далi - МСБО 39) за попереднiй перiод. Банк перший раз застосував МСФЗ 9 станом на 01 сiчня 2018 

року. За вибраними методами переходу порiвняльна iнформацiя не перераховується. В результатi 

застосування МСФЗ 9 Банк змiнив презентацiю певних статей, порiвняльна iнформацiя перевикладена 

вiдповiдно (Примiтка 4).  

 

В данiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi представлено розкриття iнформацiї щодо основних змiн в складi 

активiв та зобов'язань, доходiв, витрат та капiталу за перiод, що сталися вiд дати подання фiнансової 

звiтностi за попереднiй звiтний перiод. 

 

Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. 

 

4.  
 

4. Змiни в облiковiй полiтицi та розкриттi iнформацiї 

 

Змiни в класифiкацiях та оцiнках. МСФЗ 9 мiстить вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових 

активiв i фiнансових зобов'язань, знецiнення, облiку хеджування та припинення визнання. МСФЗ 9 

вимагає, щоб усi визнанi фiнансовi активи в подальшому оцiнювались за амортизованою вартiстю або за 



справедливою вартiстю (через прибуток чи збиток, або через iнший сукупний дохiд), в залежностi вiд їх 

класифiкацiї по вiдношенню до бiзнес-моделi компанiї щодо управлiння фiнансовими активами та 

характеристик контрактних грошових потокiв за фiнансовим активом. Для фiнансових зобов'язань 

найбiльш значний вплив застосування МСФЗ 9 стосується випадкiв, коли застосовується варiант оцiнки 

за справедливою вартiстю: сума змiни у справедливiй вартостi фiнансового зобов'язання, вiдображеного 

як визнане за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що спричинена змiнами в кредитному 

ризику цього зобов'язання, визнається в iншому сукупному доходi (а не у прибутку чи збитку), якщо це 

не створює невiдповiдностi у бухгалтерському облiку. Для знецiнення фiнансових активiв МСФЗ 9 

запроваджує модель "очiкуваного кредитного збитку", яка заснована на концепцiї забезпечення 

очiкуваних втрат при укладеннi контракту; бiльше не буде необхiдностi мати об'єктивнi докази 

знецiнення до визнання кредитного збитку. Для облiку хеджування МСФЗ 9 запроваджує досконалу 

перевiрку, яка дозволить фiнансовiй звiтностi краще вiдображати вплив здiйснення заходiв з управлiння 

ризиками при хеджуваннi фiнансових i нефiнансових ризикiв. Положення щодо припинення визнання 

перенесенi з МСБО 39 практично без змiн. 

 

Кiлькiсний вплив застосування МСФЗ 9 на 1 сiчня 2018 року наведено в Примiтцi 5. 

 

Суттєвi змiни облiкової полiтики 

 

Визначення категорiй та методiв оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань. 

 

З 1 сiчня 2018 року Банк класифiкує всi свої фiнансовi активи на основi бiзнес-моделi управлiння 

активами та умовами договорiв. 

 

Борговi фiнансовi активи (кредити, борговi цiннi папери) облiковуються в залежностi вiд обраної 

бiзнес-моделi та характеристик контрактних грошових потокiв: 

 

  за амортизованою собiвартiстю; 

 

  за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку; 

 

  за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi. 

 

Пайовi цiннi папери, придбанi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку чи збитку. 

 

Пайовi цiннi папери, придбанi для не торгiвлi, облiковуються залежно вiд рiшення, що було прийнято 

при первiсному визнаннi: 

 

  за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку; або 

 

  за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi. 

 

Борговi цiннi папери власної емiсiї при первiсному визнаннi оцiнюються та вiдображаються в облiку за 

справедливою вартiстю до якої додаються витрати, що безпосередньо пов'язанi з випуском фiнансового 

iнструменту, якi визнаються як складова фiнансового iнструменту (дисконт або премiя) при первинному 

визнаннi. В подальшому борговi цiннi папери облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 

 

Похiднi фiнансовi активи та зобов'язання облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки. 

 

До 1 сiчня 2018 року Банк оцiнював кредити та дебiторську заборгованiсть - за амортизованою 

собiвартiстю; борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком - за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

 



Фiнансовi зобов'язання, крiм позикових зобов'язань та фiнансових гарантiй, оцiнювались за 

амортизованою вартiстю. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

До 1 сiчня 2018 р. Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про фiнансовий стан 

включали готiвку у касi, залишки на кореспондентських та строкових депозитних рахунках у 

Нацiональному банку України, в тому числi депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, 

залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках, крiм гарантiйних депозитiв та залишкiв на 

кореспондентських рахунках в iнших банках, за якими визнано зменшення корисностi у виглядi резервiв, 

якi були розрахованi на iндивiдуальнiй основi. Грошове покриття, розмiщене в iнших банках, та залишки 

на кореспондентських рахунках в iнших банках, за якими визнано зменшення корисностi у виглядi 

резервiв були розкритi в складi iнших фiнансових активiв. 

 

З 1 сiчня 2018 р. Банк у складi Грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання звiту про 

фiнансовий стан включає готiвку у касi, залишки на кореспондентських та строкових депозитних 

рахунках у Нацiональному банку України, в тому числi депозитнi сертифiкати Нацiонального банку 

України, залишки на кореспондентських рахунках в iнших банках за вирахуванням зменшення 

корисностi у виглядi резервiв, крiм гарантiйних депозитiв та визнаного зменшення корисностi у виглядi 

резервiв пiд такi депозити. Грошове покриття у виглядi гарантiйних депозитiв, розмiщених в iнших 

банках розкритi в складi iнших фiнансових активiв. 

 

5.  
 

5. Ефект змiн облiкової полiтики i змiн у форматi представлення iнформацiї 

 

Змiни в облiковiй полiтицi в результатi застосування МСФЗ 9 були застосованi ретроспективно, за 

винятком ситуацiй, зазначених нижче: 

 

  Порiвняльнi данi за попереднi перiоди не були перерахованi. Рiзницi мiж колишньою балансовою 

вартiстю iнструментiв i їх балансовою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9, були визнанi в складi 

нерозподiленого прибутку станом на 01 сiчня 2018 року. Вiдповiдно, iнформацiя, представлена за шiсть 

мiсяцiв 2017 року та станом на 31 грудня 2017 року не вiдображає вимоги МСФЗ 9, i тому не може бути 

порiвняною з iнформацiєю, представленою за шiсть мiсяцiв, що закiнчились 30 червня 2018 року згiдно з 

МСФЗ 9. 

 

  Визначення бiзнес-моделей, у рамках якої утримуються фiнансовi активи, були зробленi 

виходячи з фактiв i обставин, що iснували на дату першого застосування. 

 

Нижче наведено результати впровадження МСФЗ 9 у звiтi про фiнансовий стан та вплив на прибуток 

минулих рокiв, включаючи ефект змiни зменшення корисностi фiнансових активiв у зв'язку iз 

застосуванням МСФЗ 9.  

 

Ефект змiн облiкової полiтики мiж балансовою вартiстю згiдно з МСБО 39 до залишкiв, вiдображених у 

вiдповiдностi до МСФЗ 9, станом на 1 сiчня 2018 є таким: 

 

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2017 року 

 

 31 грудня 

 

2017 року Перерахунок 31 грудня 

 

2017 року (перераховано) 

 

АКТИВИ      



 

Грошовi кошти та їх еквiваленти   350 114   (5 215)  344 899  

 

Цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток  64 214 

  (64 214) - 

 

Кредити клiєнтам  87 137   (48)  87 089  

 

Iнвестицiї в цiннi папери -  64 225   64 225  

 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж  11   (11) - 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  1 335  -  1 335  

 

Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток  1 333  -  1 333  

 

Вiдстрочений податковий актив  12 771   (53)  12 718  

 

Основнi засоби та нематерiальнi активи  13 863    13 863  

 

Iншi активи   7 731   (1 080)  6 651  

 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу  720     720  

 

Усього активiв  539 229   (6 396)  532 833  

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

 

Кошти банкiв  1 842  -  1 842  

 

Кошти клiєнтiв  309 223  -  309 223  

 

Iншi зобов'язання   7 330   13   7 343  

 

Усього зобов'язань   318 395   13   318 408  

 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ     

 

Статутний капiтал   205 000  -  205 000  

 

Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами  27 445  -  27 445  

 

Резерви переоцiнки - 242 242 

 

Непокритий збиток  (11 611)  (6 651)  (18 262) 

 

Усього власного капiталу   220 834   (6 409)  214 425  

 

Усього пасивiв   539 229   (6 396)  532 833  

 

Звiт про змiни у власному капiталу (Звiт про власний капiтал) на 31 грудня 2018 року 

 

 Статут-ний капiтал  

 

 Незареєс-трований  



 

статутний капiтал Емiсiйний дохiд та iнший дохiд за операцiями з акцiонерами Резерви переоцiнки 

 Накопи-чений дефiцит Усього влас-ного капiталу 

 

       

 

Залишок на 31 грудня 2017 року 205 000 - 27 445  -   (11 611) 220 834 

 

Змiни вiд застосування МСФЗ 9 - - -  242   (6 651)  (6 409) 

 

Залишок на 31 грудня 2017 року (перераховано) 205 000 - 27 445 242  (18 262)  214 

425  

 

Примiтка   Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

   31 грудня 2017 року  Перерахунок  31 грудня                  2017 року (перераховано) 

 

Готiвковi кошти  12 505 - 12 505 

 

Кошти в Нацiональному банку України  13 869 - 13 869 

 

Кореспондентськi рахунки  57 739 4 57 743 

 

  України 57 739  57 739 

 

  Iнших країн  -  4 4 

 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України 266 001 - 266 001 

 

Резерв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв  -   (5 219)  (5 219) 

 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 350 114  (5 215) 344 899 

 

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

 

  Кореспондентськi рахунки  Усього 

 

Залишок на 01 сiчня 2018 року  -   -  

 

Змiни вiд застосування МСФЗ 9  (5 219)  (5 219) 

 

Залишок на 01 сiчня 2018 року (перераховано)  (5 219)  (5 219) 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв 

 

  31 грудня 2017 року  Перерахунок 31 грудня               2017 року (перераховано) 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  350 114 (5 215) 344 899 

 

Зменшення на суму обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України  -  -  -  

 

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

 

Збiльшення на суму резервiв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв -  5 219 5 219 

 



Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  348 978 4 348 982 

 

Примiтка Кредити клiєнтiв 

 

   31 грудня 2017 року  Перерахунок  31 грудня 

 

 2017 року (перераховано) 

 

Кредити, що наданi юридичним особам 86 926 - 86 926 

 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 211 - 211 

 

Резерв пiд знецiнення кредитiв -   (48)  (48) 

 

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 87 137 (48)  87 089 

 

Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами 

 

 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам  Усього 

 

Залишок на 1 сiчня 2018 року  -  -  - 

 

Змiна резерву протягом перiоду - (48) (48) 

 

Залишок на  1 сiчня 2018 року 

 

(перераховано)  -   (48)  (48) 

 

Примiтка Iнвестицiї в цiннi папери 

 

   31 грудня 2017 року  Перерахунок  31 грудня  

 

2017 року (перераховано) 

 

Державнi облiгацiї номiнованi в гривнях 49 575   - 49 575   

 

Державнi облiгацiї номiнованi в доларах США 14 639   - 14 639   

 

Акцiї пiдприємств 12    (1) 11   

 

Резерви пiд знецiнення цiнних паперiв   (1) 1  -  

 

Усього цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 64 225

  64 225 

 

 Примiтка Iншi активи  

 

   31 грудня 2017 року  Перерахунок  31 грудня 

 

 2017 року (перераховано) 

 

IНШI ФIНАНСОВI АКТИВИ    

 

Кошти в iнших банках в забезпеченнi  6 970  -  6 970  

 



Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями  136  -  136  

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами  40  -  40  

 

Iншi фiнансовi активи  8   (4)  4  

 

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв  (113)  (990)  (1 103) 

 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  7 041   (994)  6 047  

 

IНШI НЕФIНАНСОВI АКТИВИ    -  

 

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги   231  -  231  

 

Витрати майбутнiх перiодiв та розрахунки за податками i зборами  456  -  456  

 

Запаси матерiальних цiнностей  3  -  3  

 

Резерв пiд знецiнення  нефiнансових активiв  -   (86)  (86) 

 

Усього iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв  690   (86)  604  

 

Усього резервiв пiд знецiнення iнших активiв  (113)  (1 076)  (1 189) 

 

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв  7 731   (1 080)  6 651  

 

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв 

 

  Кошти в iнших банках в забезпеченнi Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями

 Дебiторська заборго-ванiсть з придбання активiв та передплата за послуги Iншi фiнансовi 

активи Усього 

 

Залишок на 1 сiчня 2018 року  -   (109)  -   (4)  (113) 

 

Змiни вiд застосування МСФЗ 9  (962)  (32)  (86)  4  (1 076) 

 

Залишок на 1 сiчня 2018 року (перераховано)  (962)  (141)  (86)  -  (1 189) 

 

Примiтка Iншi зобов'язання 

 

   31 грудня 2017 року  Перерахунок  31 грудня  

 

2017 року (перераховано) 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання    

 

Кредиторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями  -  -  -  

 

Кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов'язаннями 2 822 - 2 822 

 

Усього iнших фiнансових зобов'язань 2 822 - 2 822 

 

Iншi нефiнансовi зобов'язання    

 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку  1 117 - 1 117 



 

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв та з оплати за послуги  444 - 444 

 

Доходи майбутнiх перiодiв  487 - 487 

 

Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами крiм податку на прибуток  379 

 -  379  

 

Забезпечення пiд судовi позови i зобов'язання кредитного характеру  1 361   13   1 374  

 

Кредиторська заборгованiсть з продажу активiв  720  -  720  

 

Усього iнших нефiнансових зобов'язань 4 508 13 4 521 

 

Усього iнших зобов'язань 7 330 13 7 343 

 

Примiтка Резерви переоцiнки  

 

  31 грудня 2017 року  Перерахунок  31 грудня 

 

 2017 року (перераховано) 

 

Залишок на початок перiоду  - - - 

 

Змiни результатiв переоцiнки iнструментiв капiталу  - (1) (1) 

 

Змiни результатiв переоцiнки боргових фiнансових iнструментiв - 296 296 

 

Податок на прибуток пов'язаний iз змiною переоцiнки боргових фiнансових iнструментiв - (53)

 (53) 

 

Залишок на кiнець перiоду  (перераховано) - 242 242 

 

Примiтка Витрати з податку на прибуток 

 

 Залишок на 31 грудня 2017 Перерахунок Залишок на          31 грудня 2017 (перераховано) 

 

Податковий вплив тимчасових рiзниць 12 771 (53) 12 718 

 

Перенесенi невикористанi податковi збитки на майбутнi перiоди 12 771 (53) 12 718 

 

Чистий вiдстрочений податковий актив  12 771 (53) 12 718 

 

Визнаний вiдстрочений податковий актив  12 771 (53) 12 718 

 

Вплив основних змiн у поданнi промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iншого 

сукупного доходу за шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2017 року, є таким: 

 

- Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку був презентований як 

результат вiд операцiй з борговими фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

 

- Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються 

проценти та чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв були об'єднанi у статтю чистi змiни вiд 

зменшення корисностi фiнансових активiв. 



 

- Також зi статтi адмiнiстративнi та iншi витрати окремо видiленi витрати на виплати працiвникам 

та витрати зносу та амортизацiю. 

 

- Статтi iншi доходи та доходи / (витрати) вiд продажу необоротних активiв об'єднано у статтю 

iншi доходи. 

 

Вплив наведених змiн на промiжний скорочений звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 

наведений у таблицi нижче: 

 

 30 червня 2017 (попередня звiтнiсть) Вплив змiн класифiкацiї 30 червня 2017 

 

 (перекласи-фiковано) 

 

Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку 367 (367) - 

 

Результат вiд операцiй з борговими фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд. - 367 367 

 

Iншi доходи 86 248 334 

 

Доходи / (Витрати) вiд продажу необоротних активiв  248 (248) - 

 

Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти 354

 (354) - 

 

Чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв (13) 13 - 

 

Чистi змiни вiд зменшення корисностi фiнансових активiв - 341 341 

 

Витрати на виплати працiвникам - (10 719) (10 719) 

 

Витрати зносу та амортизацiя - (623) (623) 

 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (19 085) 11 342 (7 743) 

 

 

6.  
 

6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання звiту про фiнансовий стан представленi таким 

чином: 

 

  30 червня 2018 року 31 грудня                2017 року (перераховано) 

 

Готiвковi кошти  13 459 12 505 

 

Кошти в Нацiональному банку України  41 210 13 869 

 

Кореспондентськi рахунки у банках: 92 536 57 743 

 

України 92 528 57 739 

 

iнших країн 8 4 



 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України 150 367 266 001 

 

Резерв пiд знецiнення   (416)  (5 219) 

 

Усього грошових коштiв  297 156 344 899 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв представленi таким 

чином: 

 

  30 червня 2018 року 31 грудня                 2017 року (перераховано) 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  297 156 344 899 

 

Зменшення на суму нарахованих доходiв  (488)  (1 136) 

 

Збiльшення на суму резервiв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 416  5 219  

 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  297 084 348 982 

 

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

 

  Кореспондентськi рахунки  Усього 

 

Залишок на 01 сiчня 2018 року (перераховано)  (5 219)  (5 219) 

 

Змiни резерву протягом перiоду  4 803   4 803  

 

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

 

 

7.  
 

7. Кредити клiєнтам 

 

Кредити клiєнтам представленi таким чином: 

 

  30 червня 2018 року  31 грудня   2017 року (перераховано) 

 

Кредити, що наданi юридичним особам 94 386 86 926 

 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 1 155 211 

 

Резерв пiд знецiнення кредитiв  (278)  (48) 

 

Усього кредитiв за мiнусом резервiв 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.  

 

Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 30 червня 2018 року 

 

 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам  Усього 

 

Залишок на 1 сiчня 2018 року 



 

(перераховано)  -   (48)  (48) 

 

Змiна резерву протягом перiоду  (77)  (153)  (230) 

 

Залишок на 30 червня 2018 року  (77)  (201)  (278) 

 

У першому пiврiччi 2018 року було погашено ранiше списану за рахунок резервiв у минулих роках 

безнадiйну заборгованiсть у сумi 591 тисячу гривень. 

 

Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi: 

 

Вид економiчної дiяльностi 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 

 сума % сума % 

 

Операцiї з нерухомим майном 50 240 52.6   40 614 46.6 

 

Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування 35 858 37.5   40 156 46.1 

 

Переробна промисловiсть 6 796   7.1   5 597 6.4 

 

Оптова та роздрiбна торгiвля 1 492   1.6   559 0.6 

 

Фiзичнi особи 1 155   1.2   211 0.2 

 

Усього кредитiв  95 541 100 87 137 100 

 

 

8.  
 

8. Iнвестицiї в цiннi папери 

 

  30 червня 2018 року  31 грудня 

 

 2017 року (перераховано) 

 

Державнi облiгацiї номiнованi в гривнях  29 684   49 575   

 

Державнi облiгацiї номiнованi в доларах США  13 334   14 639   

 

Акцiї пiдприємств  11   11   

 

Усього цiнних паперiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 43 029

 64 225 

 

Iнвестицiї в акцiї пiдприємств представлено наступним чином: 

 

 Вид дiяльностi 30 червня 2018 року 31 грудня  

 

2017 року (перераховано) 

 

Акцiї пiдприємств, у тому числi:    

 

ПАТ "Розрахунковий центр" Iншi види грошового посередництва 2 2 



 

ПрАТ "УФБ" Управлiння фiнансовими ринками 8 8 

 

ПрАТ "УМВБ" Управлiння фiнансовими ринками 1 1 

 

ПрАТ "СВIТ" Електрозв'язок - - 

 

Усього акцiй пiдприємств  11 11 

 

 

9.  
 

9. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 

 Машини та обладнання Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi вкладення

 Нематерiальнi активи Усього 

 

На 31 грудня 2016 року:   2 089   1 053   3 970   541   7 653  

 

первiсна вартiсть  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) 

 

Амортизацiйнi вiдрахування   (333)  (205) -   (85)  (623) 

 

На 30 червня 2017 року:   3 284   978   5 211   1 034   10 507  

 

первiсна вартiсть   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  

 

первiсна вартiсть   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) 

 

Амортизацiйнi вiдрахування   (440)  (217)  -   (332)  (989) 

 

На 30 червня 2018 року:   4 050   961   5 456   4 952   15 419  

 

первiсна вартiсть   8 312   3 884   5 456   6 630   24 282  

 

знос  (4 262)  (2 923)  -   (1 678)  (8 863) 

 



 

10.  
 

10. Iншi активи 

 

Iншi активи представленi наступним чином: 

 

  30 червня 2018 року  31 грудня 

 

 2017 року (перераховано) 

 

IНШI ФIНАНСОВI АКТИВИ   

 

Кошти в iнших банках в забезпеченнi  9 385   6 970  

 

Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями  173   136  

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами  121   40  

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками   23   -  

 

Iншi фiнансовi активи  2   4  

 

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв  (360)  (1 103) 

 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  9 344   6 047  

 

IНШI НЕФIНАНСОВI АКТИВИ   

 

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги   404   231  

 

Витрати майбутнiх перiодiв та розрахунки за податками i зборами  488   456  

 

Запаси матерiальних цiнностей  2   3  

 

Резерв пiд знецiнення iнших нефiнансових активiв  (214)  (86) 

 

Усього iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв  680   604  

 

Усього резервiв пiд знецiнення iнших активiв  (574)  (1 189) 

 

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв  10 024   6 651  

 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 30 червня 2018 року складає 9 385 тисяч гривень, i 

на 31 грудня 2017 року 6 970 тисяч гривень. 

 

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на 30 червня 2018 року: 

 

  Кошти в iнших банках в забезпеченнi Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями

 Нарахованi доходи за банкiвськими операцiями Дебiторська заборгованiсть з придбання 

активiв та передплата за послуги Усього 

 

Залишок на 1 сiчня 2018 року (перераховано)  (962)  -   (141)  (86)  (1 189) 

 

Змiни резерву протягом перiоду  802   (36)  (23)  (128)  615  



 

Залишок на 30 червня 2018 року  (160)  (36)  (164)  (214)  (574) 

 

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на 30 червня 2017 року: 

 

 Дебiторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями Нарахованi доходи за банкiвськими 

операцiями Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв та передплата за послуги Iншi 

фiнансовi активи Усього 

 

Залишок на 1 сiчня 2017 року  (36)  (2 486)  (767)  (12)  (3 301) 

 

Змiни резерву протягом перiоду  -   (34)  10   11   (13) 

 

Списання безнадiйної заборгованостi  34   464   377  -   875  

 

Залишок на 30 червня 2017 року  (2)  (2 056)  (380)  (1)  (2 439) 

 

11.  
 

11.  Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

 

 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 

Справедлива вартiсть на початок перiоду 720 - 

 

Переведення з/до iнвестицiйної нерухомостi  - 2 000 

 

Вибуття (720) (1 280) 

 

Справедлива вартiсть на кiнець перiоду - 720 

 

Станом на 31 грудня 2017 року вартiсть необоротних активiв, утримуваних для продажу, що розташованi 

у АР Крим складає 720 тисяч гривень, згiдно пiдписаних попереднiх договорiв з потенцiйними 

покупцями отримано аванс в розмiрi 100%. 23 лютого 2018 року Банком було пiдписано договори 

купiвлi-продажу нерухомого майна,  та зараховано в оплату отриманi аванси. 

 

12.  
 

12. Кошти банкiв 

 

 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 

Кореспондентськi рахунки банкiв України - 1 842 

 

Усього коштiв банкiв - 1 842 

 

 

13.  
 

13. Кошти клiєнтiв 

 

 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 

Юридичнi особи: 132 189 107 533 

 



кошти на вимогу та поточнi рахунки 109 861 103 888 

 

строковi кошти 19 696 3 642 

 

кошти за недiючими рахунками 3 3 

 

iншi кошти клiєнтiв   2 629 - 

 

Фiзичнi особи: 115 823 201 690 

 

кошти на вимогу та поточнi рахунки 84 832 192 400 

 

строковi кошти  30 763 9 062 

 

кошти за недiючими рахунками  228 228 

 

Усього коштiв клiєнтiв 248 012 309 223 

 

Банком в якостi покриття кредитного ризику за гарантiями на кiнець дня 31 грудня 2017 року були 

отриманi кошти у розмiрi 122 тисячi гривень, на 30 червня 2018 такi кошти  вiдсутнi.  

 

Розподiл коштiв клiєнтiв за галузями економiки наведено нижче:  

 

 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 

 сума % сума % 

 

Оптова та роздрiбна торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв   104 428   42.1 

 76 280 24.7 

 

Фiзичнi особи - резиденти   60 421   24.4  147 416 47.6 

 

Фiзичнi особи - нерезиденти   55 402   22.3  54 277 17.6 

 

Переробна промисловiсть   6 535   2.6  6 439 2.1 

 

Iнформацiя та телекомунiкацiї   4 608   1.9  7 878 2.5 

 

Будiвництво   2 652   1.1  4 246 1.4 

 

Юридичнi особи - нерезиденти    2 554   1.0  2 478 0.8 

 

Операцiї з нерухомим майном   2 508   1.0  7 280 2.4 

 

Iншi   8 904   3.6  2 929 0.9 

 

Усього коштiв клiєнтiв   248 012   100  309 223 100  

 

 

14.  
 

14. Iншi зобов'язання 

 

 30 червня 2018 року 31 грудня          2017 року (перераховано) 

 



Iншi фiнансовi зобов'язання   

 

Кредиторська заборгованiсть за банкiвськими операцiями -  -  

 

Кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими зобов'язаннями 225 2 822 

 

Усього iнших фiнансових зобов'язань 225 2 822 

 

Iншi нефiнансовi зобов'язання   

 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку  1 462 1 117 

 

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв та з оплати за послуги  526 444 

 

Доходи майбутнiх перiодiв  375 487 

 

Кредиторська заборгованiсть за податками та обов'язковими платежами крiм податку на прибуток  334 

 379 

 

Забезпечення пiд судовi позови i зобов'язання кредитного характеру   150   1 374  

 

Кредиторська заборгованiсть з продажу активiв  -   720  

 

Усього iнших нефiнансових зобов'язань 2 847 4 521 

 

Усього iнших зобов'язань 3 072 7 343 

 

 

15.  
 

15. Резерви переоцiнки  

 

 30 червня 2018 року 31 грудня   2017 року (перераховано) 

 

Залишок на початок перiоду (перераховано) 242 0 

 

Змiни результатiв переоцiнки iнструментiв капiталу  - (1) 

 

Змiни результатiв переоцiнки боргових фiнансових iнструментiв (363) 296 

 

Податок на прибуток пов'язаний зi змiною переоцiнки боргових фiнансових iнструментiв 41 (53) 

 

Залишок на кiнець перiоду  (80) 242 

 

 

16.  
 

16. Процентнi доходи та витрати 

 

 30 червня 2018 року 30 червня 2017 року 

 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ  за   

 

Депозитними сертифiкатами, випущеними Нацiональним банком України 10 340 17 466 

 



Кредитами клiєнтiв  8 577 703 

 

Цiнними паперам, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 3 647

 1 477 

 

Коштами в iнших банках 2 450 870 

 

Усього процентних доходiв 25 014 20 516 

 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ за   

 

Коштами на вимогу суб'єктiв господарювання  (1 775)  (1 813) 

 

Коштами на вимогу фiзичних осiб  (604)  (1 964) 

 

Строковими коштами фiзичних осiб  (569)  (88) 

 

Строковими коштами юридичних осiб  (526)  (11) 

 

Коштами на вимогу небанкiвських фiнансових установ  (6) - 

 

Усього процентних витрат  (3 480)  (3 876) 

 

Чистi процентнi доходи  21 534   16 640  

 

 

17.  
 

17. Комiсiйнi доходи та витрати 

 

 30 червня 2018 року 30 червня 2017 року 

 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ   

 

За операцiями на валютному ринку   6 048   3 777  

 

Розрахунково-касовi операцiї  5 195   4 210  

 

Гарантiї наданi та позабалансовi операцiї  76   35  

 

За операцiями з цiнними паперами для клiєнтiв   69  - 

 

Кредитне обслуговування   36  - 

 

Iншi  139   63  

 

Усього комiсiйних доходiв 11 563 8 085 

 

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ   

 

Комiсiйнi витрати за операцiями з банками   (1 484)  (386) 

 

Розрахунково-касовi операцiї  (894)  (152) 

 

Iншi  (51)  (31) 



 

Усього комiсiйних витрат   (2 429)  (569) 

 

 

18.  
 

18. Iншi доходи 

 

 30 червня 2018 року 30 червня 2017 року 

 

Дохiд вiд продажу необоротних активiв  18 248 

 

Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди), суборенди - 31 

 

Iншi операцiйнi доходи 103 55 

 

Усього iнших  доходiв 121 334 

 

 

19.  
 

19. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

 

 30 червня 2018 року 31 березня 2017 року 

 

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi 

експлуатацiйнi послуги  (3 733)  (2 181) 

 

Витрати на оперативний лiзинг (оренду)  (2 369)  (2 243) 

 

Обслуговування операцiй за платiжними картками  (1 426)  (1 129) 

 

Витрати на маркетинг i рекламу   (657)  (23) 

 

Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб  (553)  (332) 

 

Представницькi витрати  (338)  (14) 

 

Витрати на участь у конференцiях i семiнарах  (150)  -  

 

Витрати на охорону  (147)  (99) 

 

Витрати на медичне страхування  (120)  -  

 

Витрати на аудит  (122)  (60) 

 

Членськi внески  (102)  (73) 

 

Витрати на iнкассацiю  та перевезення цiнностей  (18)  (494) 

 

Витрати на оплату за цивiльно-правовими договорами -   (409) 

 

Iншi витрати  (1 067)  (686) 

 

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат   (10 802)  (7 743) 



20.  
 

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) - 

 

Змiна вiдстроченого податку на прибуток   

 

Виникнення тимчасових рiзниць - - 

 

Усього вiдшкодування з податку на прибуток (2 110) - 

 

Банк розраховує податок на прибуток на пiдставi даних податкового облiку, якi ведуться та готуються 

вiдповiдно до вимог податкового законодавства України, i якi можуть вiдрiзнятися вiд Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Банк зазнає впливу певних постiйних податкових рiзниць внаслiдок того, 

що певнi витрати не оподатковуються, а також через режим звiльнення певної категорiї доходiв вiд 

оподаткування. 

 

Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий вплив тимчасових рiзниць мiж балансовою 

вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi та сумою, яка використовується для цiлей 

оподатковування.  

 

Податковий кодекс України встановлює ставку податку на прибуток на рiвнi 18% для оподаткування 

доходiв у 2017 та 2018 роках.  

 

Узгодження витрат з податку на прибуток та облiкового прибутку за перiод: 

 

 30 червня 2018 року 30 червня 2017 року 

 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 11 132 6 445 

 

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (2 004) (1 160) 

 

Коригування облiкового прибутку:   

 

Податковий вплив постiйних рiзниць (9)  

 

Перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди (97) 1 160 

 

Витрати з податку на прибуток (2 110) - 

 

Нижче наведенi податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за 30 червня 2018 року. 

 

 Залишок на початок перiоду (перераховано) Визнанi у прибутках /збитках Визнанi у власному 

капiталi Залишок на кiнець перiоду 

 

Податковий вплив тимчасових рiзниць 12 718 (2 110) 41 10 649 

 

Перенесенi невикористанi податковi збитки на майбутнi перiоди 12 718 (2 110) 41 10 649 

 



Чистий вiдстрочений податковий актив  12 718 (2 110) 41 10 649 

 

Визнаний вiдстрочений податковий актив  12 718 (2 110) 41 10 649 

 

Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 

зобов'язань за 30 червня 2017 року. 

 

 Залишок на початок перiоду Визнанi у прибутках/збитках Залишок на кiнець перiоду 

 

Податковий вплив тимчасових рiзниць 8 807 - 8 807 

 

Перенесенi невикористанi податковi збитки на майбутнi перiоди 8 807 - 8 807 

 

Чистий вiдстрочений податковий актив  8 807 - 8 807 

 

Визнаний вiдстрочений податковий актив  8 807 - 8 807 

 

21.  
 

21. Прибуток на одну просту акцiю  

 

 30 червня 2018 року 30 червня 2017 року 

 

Прибуток за перiод 9 021  6 445  

 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тисяч штук) 1 138 889  700 644  

 

Чистий прибуток  на одну просту акцiю (копiйок) 0.79  0.92  

 

22.  
 

22. Операцiйнi сегменти 

 

Iнформацiя по звiтним сегментам Банку за перший квартал 2018 рiк наведена нижче. 

 

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв на 30 червня 2018 року: 

 

 Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi 

банкiвськi операцiї Усього  

 

Активи звiтного сегменту 6 906 108 679 358 622 474 208 

 

Зобов?язання звiтного сегменту 117 662 133 422 0 251 084 

 

Капiтальнi iнвестицiї 383 952 1 211 2 545 

 

Амортизацiя (149) (370) (470) (989) 

 

Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 30 червня 2018 року: 

 

 Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi 

банкiвськi операцiї Вилучення Усього  

 

Зовнiшнi доходи           

 



процентнi доходи  91   12 133   12 790   -   25 014  

 

комiсiйнi доходи   1 362   7 028   3 173   -   11 563  

 

Мiжсегментнi доходи  4 063   3 825   11 792   (19 680)  -  

 

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

 

Процентнi витрати  (1 173)  (2 307)  -   -   (3 480) 

 

Чистi змiни вiд зменшення корисностi фiнансових активiв   514   (201)  5 465   -   5 778  

 

Чистi змiни резервiв за зобов'язаннями  1 361   (137)  -   -   1 224  

 

Комiсiйнi витрати  (945)  -   (1 484)   (2 429) 

 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою  34   83   106   -   223  

 

Iншi доходи та адмiнiстративнi та iншi витрати  (4 024)  (10 008)  (12 730)  - 

  (26 762) 

 

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

 

Вiдшкодування з податку на прибуток  (317)  (789)  (1 004)  -   (2 110) 

 

Iнший сукупний дохiд  -   -   (322) -  (322) 

 

Разом сукупний дохiд сегменту з урахуванням податкiв  904   3 733   4 062   -   8 699  

 

Нижче наведена звiрка сукупного доходу звiтних сегментiв з сукупним доходом Банку на 30 червня 2018 

року: 

 

  Разом по звiтним сегментам Коригування Разом по Банку 

 

Зовнiшнi доходи       

 

  процентнi доходи  25 014   -   25 014  

 

  комiсiйнi доходи   11 563   -   11 563  

 

Мiжсегментнi доходи  -   -   -  

 

Разом доходи  36 577   -   36 577  

 

Процентнi витрати  (3 480)  -   (3 480) 

 

Чистi змiни вiд зменшення корисностi фiнансових активiв   5 778   -   5 778  

 

Чистi змiни резервiв за зобов'язаннями  1 224   -   1 224  

 

Комiсiйнi витрати  (2 429)  -   (2 429) 

 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою  223   -   223  

 

Iншi доходи та адмiнiстративнi та iншi витрати  (26 762)  -   (26 762) 



 

Мiжсегментнi витрати  -   -   -  

 

Вiдшкодування з податку на прибуток  (2 110)  -   (2 110) 

 

Iнший сукупний дохiд  (322) -   (322) 

 

Разом сукупний дохiд сегменту з урахуванням податкiв  8 699   -   8 699  

 

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 31 грудня 2017 рiк: 

 

 Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi 

банкiвськi операцiї Усього  

 

Активи звiтного сегменту 7 649 94 714 436 866 539 229 

 

Зобов?язання звiтного сегменту 206 223 110 330 1 842 318 395 

 

Капiтальнi iнвестицiї 2 341 2 451 7 091 11 883 

 

Амортизацiя (288) (301) (872) (1 461) 

 

Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 30 червня 2017 року: 

 

  Послуги фiзичним особам Послуги корпоративним клiєнтам Централiзованi казначейськi 

банкiвськi операцiї Вилучення Усього  

 

Зовнiшнi доходи           

 

процентнi доходи  2   701   19 813   -   20 516  

 

комiсiйнi доходи   1 578   2 310   4 197   -   8 085  

 

Мiжсегментнi  доходи  4 777   4 499   11 374   (20 650)  -  

 

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

 

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

 

Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти  354 

  -   -   -   354  

 

Чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв  -   -   (13)  -   (13) 

 

Комiсiйнi витрати  (64)  (83)  (421)   (569) 

 

Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток  -   -   367   -   367  

 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою  65   68   198   -   332  

 

Iншi доходи та адмiнiстративнi та iншi витрати  (3 694)  (2 868)  (12 189)  - 

  (18 751) 

 

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



 

Разом сукупний дохiд сегменту з урахуванням податкiв  962   344   5 139   -   6 445  

 

Нижче наведена звiрка сукупного доходу звiтних сегментiв з сукупним доходом Банку за 30 червня 2017 

року: 

 

  Разом по звiтним сегментам Коригування Разом по Банку 

 

Зовнiшнi доходи       

 

процентнi доходи  20 516   -   20 516  

 

комiсiйнi доходи   8 085   -   8 085  

 

Мiжсегментнi доходи  -   -   -  

 

Разом доходи  28 601   -   28 601  

 

Процентнi витрати  (3 876)  -   (3 876) 

 

Чистi змiни резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти  354 

  -   354  

 

Чистi змiни резервiв пiд знецiнення iнших активiв  (13)  -   (13) 

 

Комiсiйнi витрати  (569)  -   (569) 

 

Результат вiд операцiй з цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток  367   -   367  

 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою  332   -   332  

 

Iншi доходи та адмiнiстративнi та iншi витрати  (18 751)  -   (18 751) 

 

Мiжсегментнi витрати  -   -   -  

 

Разом сукупний дохiд сегменту з урахуванням податкiв  6 445   -   6 445  

 

23.  
 

23. Потенцiйнi зобов'язання банку 

 

Розгляд справ у судi. Станом на 30 червня 2018 року розглядаються 6 позовiв Банку до контрагентiв на 

загальну суму 18 879 тисяч гривень, з яких 4 - позови про стягнення заборгованостi на загальну суму 12 

530 тисяч гривень, 2 - справи про банкрутство на загальну суму 6 349 тисяч гривень. Також станом на 

звiтну дату судами розглядаються 2 майнових позови на загальну суму 8 779 тисяч гривень та 11 позовiв 

немайнового характеру, в яких вiдповiдачем є Банк. 

 

Зобов'язання з кредитування. Структура зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, представлена 

наступним чином:  

 

 30 червня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 

Гарантiї виданi  3 010 4 376 

 



Зобов'язання з кредитування 123 807 85 988 

 

Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням  126 817 90 364 

 

24.  
 

24. Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здiйснює контроль над 

iншою, або має суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. 

Iнформацiю про акцiонерiв i власникiв iстотної участi розкрито в примiтцi 1. Провiдний управлiнський 

персонал - персонал, вiдповiдальний за керiвництво, планування та контролювання дiяльностi Банку, 

зокрема Голова та члени Спостережної ради, Голова Правлiння та члени Правлiння, Головний бухгалтер. 

Голова Правлiння є одним iз акцiонерiв Банку, тому залишки за операцiями i доходи та витрати у 

таблицях нижче включенi до колонки "Провiдний управлiнський персонал". 

 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на 30 червня 2018 року 

 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 50 - 

 

контрактна ставка (%) - 0.001 - 36.0 - 

 

Кошти клiєнтiв 1 742 20 440 3 825 

 

контрактна ставка (%) 4.5 1.0 - 7.5 1.0 - 6.0 

 

Iншi зобов'язання - 9 8 

 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 30 червня 2018 року 

 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

 

Процентнi доходи   -   8   -  

 

Процентнi витрати   (70)  (351)  (48) 

 

Комiсiйнi доходи  197   21   65  

 

Чистi змiни резервiв за зобов'язаннями  (7)  (7)  -  

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати  -   (2 937)  (58) 

 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами на 30 червня 

2018 року 

 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

 

Кредити наданi   283 - 

 

Кредити погашенi   (318) - 



 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 30 червня 2018 року 

 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

 

Гарантiї отриманi - - - 

 

Iншi потенцiйнi зобов'язання, що наданi клiєнтам 200 300 - 

 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець 2017 року 

 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 79 - 

 

контрактна ставка (%) - 0.001 - 36.0 - 

 

Кошти клiєнтiв 92 531 19 797 54 850 

 

контрактна ставка (%) 7.5 1.5 - 7.5 1.5 - 7.0 

 

Iншi зобов'язання - - 4 

 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 30 червня 2017 року  

 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

 

Процентнi доходи  - - 18 

 

Процентнi витрати  (1 598) (79) (1 580) 

 

Комiсiйнi доходи 4   3 4 894 

 

Iншi доходи   2 

 

Адмiнiстративнi та iншi витрати - (2 569) (1 063) 

 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2017 року   

 

 Найбiльшi учасники (акцiонери) банку  Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

особи 

 

Гарантiї отриманi - - - 

 

Iншi потенцiйнi зобов'язання, що наданi клiєнтам 300 175 - 

 

Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 

 30 червня 2018 30 червня 2017 

 

 Витрати Витрати 

 



Поточнi виплати працiвникам (2 908) (2 569) 

 

Усього (2 908) (2 569) 

 

25.  
 

25. Подiї пiсля дати балансу 

 

Протягом перiоду до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi не вiдбувалося: 

 

  об'єднання бiзнесу; 

 

  припинення, або прийняття рiшення про припинення дiяльностi; 

 

  реструктуризацiї; 

 

  прийняття судових рiшень на користь позивачiв, що могли б спричинити виникнення суттєвих 

фiнансових зобов'язань Банку. 

 

 

 

 


