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Примітки до проміжної скороченої фінансової звітності 

 

Примітка 1. Інформація про банк 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», (надалі – 

Банк), був зареєстрований 03 червня 2008 року. Скорочена назва ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».  

Банк зареєстровано Національним банком України 04 червня 2008 року за реєстраційним номером 

324 в Державному реєстрі банків. 

Організаційно-правова форма – Публічне акціонерне товариство. 

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» є універсальною банківською установою. 

Основними контрагентами Банку є небанківські установи, підприємства малого та середнього 

бізнесу, фізичні особи. Банк залучає кошти від населення та суб’єктів господарювання, видає кредити, 

здійснює перекази платежів в Україні та за кордон, проводить операції  з валютними коштами, надає 

банківські послуги своїм комерційним та роздрібним клієнтам. 

Станом на 31 березня 2016 року ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» представлений 17 точками продажу – 

Головний офіс і 7 відділень  у м.Києві,  2 відділення у м.Дніпропетровську, 2 відділення у м.Кривому Розі, 2 

відділення у м.Одесі та по одному  відділенню у м. Запоріжжі,  м.Львові, м. Херсоні. 

 Юридична адреса Банку: Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6. 

 Стратегічною метою Банку є збільшення ринкової вартості банківської установи в інтересах 

акціонерів. Основною метою для менеджменту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» є створення та надійне 

функціонування конкурентоспроможного фінансово стійкого кредитного закладу з розвинутими 

технологіями взаємодії з клієнтами, здатного задовольнити вимоги і надавати широкий спектр банківських 

послуг юридичним особам та приватним клієнтам на рівні міжнародних банків. 

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво 

учасника Фонду № 198, дата реєстрації 14.08.2008 р.). 

Банк здійснює банківські операції відповідно до банківської ліцензії № 245, виданої Національним 

банком України 07 листопада 2011 року та генеральної ліцензії і додатка на здійснення валютних операцій 

№ 245, виданої Національним банком України 07 листопада 2011 року. 

 

 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» має наступні ліценції на здійснення діяльності на фондовому ринку: 

- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263225 від 

29.08.2013  "Професійна діяльність на фондовому  ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами 

(Брокерська діяльність)". Строк дії  ліцензії з 29.08.2013 необмежений; 

- Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263226 від 

29.08.2013  "Професійна діяльність на фондовому  ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами 

(Дилерська діяльність)". Строк дії  ліцензії з 29.08.2013 необмежений; 

-  Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263227 від 

29.08.2013  "Професійна діяльність на фондовому  ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами 

(Андеррайтинг)". Строк дії  ліцензії з 29.08.2013 необмежений. 

-  Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263389 від 

24.09.2013 "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність (Депозитарна 

діяльність депозитарної установи)". Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений. 

-  Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263388 від 

24.09.2013 "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність (Діяльність із 

зберігання активів інститутів спільного інвестування)". Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений. 

 

Членство в міжнародних платіжних системах: 

Банк є Афілійованим членом МПС MasterCard WorldWide. Послуги по операціям з картками 

міжнародної платіжної системи MasterCard здійснюються згідно з договором Принципового члена МПС 

MasterCard, банком - спонсором ПАТ «ПУМБ». 

 Банк володіє такими ліцензіями: 

• ліцензією на емісію карток платіжної системи Mastercard, 

• ліцензією на здійснення cash-еквайрінга в рамках Mastercard, 

• ліцензією на здійснення торгівельного еквайрінга в рамках Mastercard. 

 

 

Членство в міжбанківських об’єднаннях, біржах, асоціаціях: 

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» є членом: 

 Асоціації «Українські фондові торговці»; 

 Профессійної асоціації реєстраторів і  депозитаріїв (ПАРД); 

 Київської торгово–промислової палати; 
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 Незалежної асоціації банків України (НАБУ); 

 Асоціації Українських Банків (АУБ); 

 Асоціації  "Український Кредитно-Банківський Союз"  (УКБС); 

 Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА». 

 

Керівництво ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не володіє часткою у акціях. 

 

Станом на 31 березня 2016 року істотною участю (більше 10 процентів) у Банку володіють наступні 

учасники: 

Волинець Данило Мефодійович (дозвіл Національного банку України  

на  придбання істотної участі у банку від 01 березня  2012 року №127) 43,115% 

Фесенко Світлана  Іллівна ( дозвіл Національного банку України на  

придбання істотної участі у банку від 01 березня  2012 року №128) 

 

28,984% 
  

Гулей Анатолій Іванович ( дозвіл Національного банку України на  

придбання істотної участі у банку від 30 квітня 2014 року) 

 

10,463%  

 

Іноземні інвестори не мають часток в статутному капіталі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». 

        Проміжна скорочена  фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  за три місяці, що закінчилися 
31 березня 2016 року  (аудит не проводився) затверджена до випуску рішенням Правління Банку від 29 

квітня 2016 року. 

 

 

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

 

Економічне середовище, в якому Банк здійснював свою діяльність у 1 кварталі 2016 р., крім 

поглиблення кризових явищ в економічному розвитку, високих геополітичних ризиків та виняткової 

залежності країни від зовнішніх запозичень, характеризувалось подальшим скороченням кількості діючих 

платоспроможних банків (за 1 квартал 2016 р. кількість банків з  ліцензією Національного банку України на 

здійснення банківських операцій скоротилась зі 117 до 113 банків, у стані ліквідації перебуває 69 банків). В 

результаті - довіра клієнтів та кредиторів до банківської системи мінімальна. Економічні негаразди та 

девальвація гривні впливали на якість банківських активів, не дозволяючи банкам розширювати 

кредитування. Недоліки монетарної політики обмежували обсяги доступних фінансових ресурсів та сприяли 

суттєвим коливанням відсоткових ставок. 

Вплив описаного становища на результати діяльності Банку був мінімізований завдяки ефективним 

злагодженим діям менеджменту та управлінського персоналу, спрямованим на оптимізацію впливу 

зовнішніх та внутрішніх ризиків на фінансову стабільність та платоспроможність Банку.   

Обсяги кредитної заборгованості позичальників Банку у 1 кварталі 2016 р. з врахуванням курсових 

різниць зросли на 2,8 %, девальвація національної валюти, зокрема, спричинила зростання кредитних 

ризиків Банку за розміщеними у іноземній валюті кредитами, що призвело до збільшення резервів під 

можливі втрати за кредитними операціями.  

Введені регулятором валютні обмеження на обсяги зняття коштів фізичних осіб в іноземній валюті 

стримували відтік строкових та поточних коштів у доларах США та Євро, при цьому, строковість та обсяги 

залучених від фізичних осіб коштів продовжували скорочуватись.  Незважаючи на вказані фактори впливу, 

фінансовий результат Банку у 1 кварталі 2016 р. склав 1232 тис. грн., рентабельність активів становила 

1,19 % (у банківській системі в цілому «     0,89 %»), рентабельність капіталу складала 4,71 % (у банківській 

системі «     10,28 %»). Чиста процентна маржа Банку стабільно зростає та станом на 01.04.2016 р. становила 

5,92 % річних завдяки зваженій процентній політиці та політиці управління активами і пасивами. Ефективне 

управління відкритою валютною позицією Банку в умовах високої волатильності офіційного курсу 

іноземних валют дозволило отримати торговий результат у сумі 2756 тис. грн. 

У 1 кварталі 2016 року акціонерами Банку ухвалено рішення про збільшення статутного капіталу на 

21,22 млн.грн. до 120,03 млн.грн. Банк продовжує ділові перемовини щодо залучення нових інвесторів з 

метою диверсифікації джерел фінансування діяльності через оптимізацію співвідношення зобов’язань і 

власного капіталу за рахунок зростання статутного капіталу.   
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Примітка 3. Основи подання фінансової звітності 

 

Заява про відповідність 

Дана проміжна скорочена фінансова звітність  була підготовлена   відповідно Міждународного 

стандарту бухгалтерського обсліку 34 «Проміжна фінансова звітність» (МСБО 34), на виконання вимог 

параграфу 8.2.розділу III Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності  банків 

України,затвердженої Постановою Правління Національного банку України №373,10 листопада 2011р.із 

змінами та доповненнями. 

Таким чином, вона не містить всю інформацію, необхідну відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ). 

Банк надає примітки до Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан та Проміжного 

скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід лише за статтями, за якими відбулися 

суттєві зміни. Суттєвими банк вважає зміни не менше ніж на 10% порівняно з даними тих самих статей 

річної фінансової звітності банку за 2015 рік. 

 

Інші критерії вибору принципів представлення  

 

          Дана проміжна скорочена  фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної 

собівартості, за винятком оцінки фінансових інструментів, які оцінюються за переоціненою або 

справедливою вартістю на кінець кожного звітного періоду. 

          Історична собівартість  визначається на основі справедливої вартості компенсації, оплаченої в обмін 

на товари та послуги. 

         Дана  проміжна скорочена  фінансова звітність не включає всю інформацію та розкриття, які могли б 

істотно дублювати інформацію, включену у фінансову звітність за рік, що закінчився 21 грудня 2015 року, 

підготовлену  відповідно до МСФЗ, таку, як облікові політики. 

          Керівництво вважає , що проміжна скорочена  фінансова звітність відображає всі 

коригування,необхідні для достовірності  подання фінансового стану Банку, результатів діяльності,звіту 

про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за проміжний звітний період. 

  

     Оцінки та судження, що використовуються при складанні фінансової звітності 

 

          Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від керівництва Банку використовувати оцінки і 

припущення, які можуть вплинути на відображені суми активів і зобов'язань, розкриття умовних активів і 

зобов'язань на дату фінансової звітності, а також враховані суми прибутку за звітний період. Дані оцінки та 

припущення ґрунтуються на інформації, наявній на дату випуску фінансової звітності. Хоча ці оцінки 

ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати 

можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок та припущень.  

         При підготовці проміжної скороченої  фінансової звітністі , критичні судження,зроблені керівництвом 

при застосуванні облікової політики Банку та ключові джерела невизначеності в оцінках були такими ж , як 

і ті, що застосовувались до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, підготовленої за 

МСФЗ. 

 

Інформація про зміни в припущеннях про безперервність діяльності 

       

      При складанні  даної проміжної скороченої  фінансової звітністі Банк керувався принципом обліку  

безперервності діяльності, тобто відсутністю у Банку наміру суттєво скоротити обсяги своєї діяльності або 

самоліквідуватися. 

      В 1 кварталі 2016 року Банк продовжував розширювати свою регіональну мережу і за даний  період часу 

не припиняв ведення банківських операцій відповідних ліцензії Національного банку України.  

 

Функціональна валюта та валюта подання 

Банк веде свої бухгалтерські записи у гривні, як того вимагають національні правила 

бухгалтерського обліку. Основуючись на економічній сутності операцій та обставин діяльності, Банк 

визначив гривню в якості функціональної валюти. Виходячи з цього, операції в інших валютах, ніж гривня, 

розглядаються як операції в іноземних валютах. Валютою подання фінансової звітності також визначена 

гривня. Всі суми в даній фінансовій звітності представлені в тисячах гривень, (якщо не вказано інше).  
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Примітка 4. Принципи облікової політики 

 

Проміжна фінансова звітність станом на 31 березня 2016 року підготовлена на основі таких самих 

положень облікової політики і методів обчислення, що і річна фінансова звітність за 2015 рік. 

 

Станом на 31 березня 2016 року та 31 грудня 2015 року основні офіційні обмінні курси, встановлені 

Національним банком України, що використовувалися для переоцінки в гривню залишків рахунків в 

іноземній валюті, були наступними: 

 31.03.2016 31.12.2015 

Долар США 26.218056 24.000667 

Євро 29.689327 26.223129 

Російські рублі 0.3878 0.32931 

 

 

Примітка 5. Цінні папери в портфелі банку на продаж 

 

Таблиця 5.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж 

(тис. грн.) 

 

  
31.03.2016 31.12.2015 

1 Боргові цінні папери:  - 15 016 

1.1 депозитні сертифікати Національного банку України  - 15 016 

2 
Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим 

прибутком: 
60 60 

2.1 
за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо) 
60 60 

3 Усього цінних паперів на продаж за мінусом 

резервів 
60 15 076 

 

Протягом 1 кварталу 2016 року факти перекласифікації цінних паперів у портфелі банку на продаж відсутні. 

 

Таблиця 5.2. Основні інвестиції в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на 

продаж 

 (тис. грн.) 

 

Найменування 

компанії 
Вид діяльності 

Країна 

реєстрації 

Справедлива вартість 

31.03.2016 31.12.2015 

1 
 ПАТ «ФБ 

«ПФТС» 

 Біржові операції з 

фондовими цінностями   
  Україна 60 60 

 
Усього    60 60 

 

Пайові цінні папери в портфелі банку на продаж обліковуються за собівартістю, яка станом на 31 

березня 2016 року становить 60 тис. грн. 
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Примітка 6. Інші активи 

 

Таблиця 6.1. Інші активи 

(тис. грн.) 

  Примітки 31.03.2016 31.12.2015 

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів  104 33 

2 Передоплата за послуги   373 154 

3 Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 

 
7 182 11 058 

4 Інші активи   300 228 

4.1 Відпускні, що відносяться до наступного звітного 

періоду  

 
9 19 

4.2 Запаси матеріальних цінностей у підзвіті   135 51 

4.3 Дебіторська заборгованість за податками і 

обов’язковими платежами, крім податку на 

прибуток  

 

156 158 

5 Резерв під інші активи  (10) - 

6 Усього інших активів за мінусом резервів   7 949 11 473 

 

 

Примітка 7. Кошти клієнтів 

 

Таблиця 7.1. Кошти клієнтів 

(тис. грн.) 

  31.03.2016 31.12.2015 

1 Інші юридичні особи 31 461 49 170 

1.1 Поточні рахунки 24 288 38 614 

1.2 Строкові кошти 7 173 10 556 

2 Фізичні особи: 145 624 153 628 

2.1 Поточні рахунки 41 193 41 932 

2.2 Строкові кошти 104 431 111 696 

3 Усього коштів клієнтів 177 085 202 798 

 

В складі заборгованості перед клієнтами обліковуються нараховані витрати за процентами за 

поточними рахунками та строковими депозитами юридичних осіб в сумі 39 тис. грн. (31.12.2015р: 52 тис. 

грн.), та фізичних осіб в сумі 762 тис. грн. (31.12.2015р: 826 тис. грн.).  
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Таблиця 7.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

                                                                               (тис. грн.) 

 Вид економічної діяльності 31.03.2016 31.12.2015 

сума % сума % 

1 Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води  
6 0,01% 4  0,01% 

2 

 

Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 

послуг 

835 0,47% 7 521 3,71% 

3 Виробництво інших транспортних 

засобів 
518 0,29% 1 186 0,58% 

4 Торгівля, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку 

3 287 1,86% 8 806 4,34% 

5 Сільське господарство, 

мисливство, лісове господарство 
398 0,22% 96 0,05% 

6 Фізичні особи 145 624 82,24% 153 628 75,76% 

7 Фінансові послуги,крім 

страхування  
4 542 2,56% 4 126 2,03% 

8 Страхування  4 095 2,31% 3 047 1,50% 

9 Виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
3 565 2,01% 13 291 6,55% 

10 Інші 14 215 8,03% 11 093 5,47% 

11 Усього коштів клієнтів:  177 085 100% 202 798 100% 

 

 

Таблиця 7.3. Кошти на рахунках клієнтів, що надані в забезпечення зобов’язань за кредитними операціями  

(тис. грн.) 

  31.03.2016 31.12.2015 

1 Кредитування: 18 508 11 507 

1.1 кошти юридичних осыб 3 000  - 

1.2 кошти фізичних осіб  15 508 11 507 

3 Усього  18 508 11 507 

 

Примітка 8. Інші фінансові зобов'язання 

 

Таблиця 8.1. Інші фінансові зобов'язання 

(тис. грн.) 

  Примітка 31.03.2016 31.12.2015 

1 Кредиторська заборгованість   3 149 403 

2 Кредиторська заборгованість за 

операціями з платіжними картками 

  
197 305 

3 Інші фінансові зобов'язання   55 4 

4 Усього інших фінансових зобов'язань   3 401 712 
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Примітка 9. Інші зобов'язання 

(тис. грн.) 

  Примітка 31.03.2016 31.12.2015 

1 Кредиторська заборгованість за 

податками та зборами, крім податку на 

прибуток 

  

961 813 

2 Кредиторська заборгованість за 

розрахунками з працівниками банку 

  
1 872 818 

3 Доходи майбутніх періодів    280 292 

4 Інша заборгованість   7 2 

5 Усього   3 120 1 925 

 

Примітка 10. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

 

Зареєстрований та сплачений акціонерний капітал Банку станом на 31 березня 2016 року становить 

98810 тис. грн. (31.12.2015: 96400 тис. грн.), він розподілений на прості іменні акції в кількості 96400 штук 

номінальною вартістю 1025 гривень кожна (31.12.2015: 96400 штук номінальною вартістю 1000 гривень). 

Зміни, що відбулись в акціонерному капіталі Банку протягом звітних періодів, представлені 

наступним чином:  

(тис. грн.) 

  

Кількість акцій 

в обігу (тис. шт.) 

Прості акції Усього 

1 Залишок на 01 січня 2016 року 96 96 400 96 400 

2 

Збільшення розміру статутного капіталу 

шляхом підвищення номінальної вартості 

однієї акції за рахунок спрямування до 

статутного капіталу частини прибутку 

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2014 рік 

96 2 410 2 410 

3 Залишок на 31 березня 2016 року  96 98 810 98 810 

  
 

Примітка 11. Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу) 

 

(тис. грн.) 

  Примітка 31.03.2016 31.12.2015 

1 Переоцінка цінних паперів у портфелі 

банку на продаж: 

  
- (3) 

1.1 зміни переоцінки до справедливої вартості   3 177 

2 Податок на прибуток, пов'язаний із:   - - 

2.1 зміною резерву переоцінки цінних паперів 

у портфелі банку на продаж 

  
- (32) 

3 Усього резервів переоцінки (інший 

сукупний дохід) за вирахуванням 

податку на прибуток  

  

- (3) 
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Примітка 12. Процентні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

  31.03.2016  31.03.2015 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ: 

1 Кредити та заборгованість клієнтів  12 713 15 885 

2 Боргові цінні папери в портфелі банку на 

продаж 
229 815 

3 Кошти в інших банках 28 1 770 

4 Кореспондентські рахунки в інших банках 39 69 

5 Усього процентних доходів 13 009 18 539 

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ: 

 6 Строкові кошти юридичних осіб (500) (1 573) 

7 Строкові кошти фізичних осіб (3 590) (6 075) 

8 Строкові кошти інших банків (28) (2 555) 

9 Кореспондентські рахунки в інших банках - (284) 

10 Поточні рахунки (644) (362) 

11 Інші (субординований борг) (2 097) (1 706) 

12 Усього процентних витрат (6 859) (12 555) 

13 Чистий процентний дохід/(витрати) 6 150 5 984 

14 Процентні доходи за знеціненими 

фінансовими активами 
(13) - 

 

 

 

Примітка 13. Комісійні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

 

 

 

 

31.03.2016  31.03.2015 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ: 

1 Розрахунково-касові операції 877 995 

2 Кредитне обслуговування 766 317 

3 Операції з цінними паперами 4 4 

4 За операціями на валютному ринку 199 4 397 

5 Гарантії надані  1 1 

6 Інші 2 5 

7 Усього комісійних доходів 1 849 5 719 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ: 

8 Розрахунково-касові операції (91) (168) 

9 Операції з цінними паперами (7) (6) 

10 Послуги розрахункового банку за операціями з ПК (198) (164) 

11 Усього комісійних витрат (296) (338) 

12 Чистий комісійний дохід/витрати 1 553 5 381 
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Примітка 14. Інші операційні доходи 

(тис. грн.)  

  
Примітки  31.03.2016   31.03.2015  

1 Дохід від операційного лізингу (оренди)   96 83 

2 Пеня та штрафи за порушення умов 

кредитних договорів з клєнтами 

 
1 1 

3 Інші   3 1 

4 Усього операційних доходів   100 85 

 

 

Примітка 15. Адміністративні та інші операційні витрати 

(тис. грн.) 

  
Примітки  31.03.2016  31.03.2015  

1  Витрати на утримання персоналу     4 713 4 402 

2  Амортизація основних засобів  
 

269 270 

3  
Амортизація програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів   
61 58 

4  

Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні послуги  

   1 072 824 

5  Витрати на оперативний  лізинг (оренду)    1 406 915 

6 Професійні послуги     144 17 

7  Витрати на маркетинг та рекламу     - 1 

8  Витрати із страхування     9 8 

9 Витрати на охорону  
 

168 158 

10  
Сплата інших податків та обов'язкових платежів, 

крім податку на прибуток  
   711 1 067 

11  Інші     839 672 

11.1  Витрати на інкасацію та перевезення цінностей 
 

15 24 

11.2 
Результат відступлення права вимоги за 

кредитними операціями   
- 266 

11.3 Витрати на ліцензії та дозволи НБУ 
 

12 - 

11.4 
Витрати на отримання витягу із державних 

реєстрів  
- 3 

11.5 Членські внески 
 

44 - 

11.6 Витрати за агентською програмою 
 

45 75 

11.7 За проведення оцінки акцій банку 
 

2 - 

11.8 Витрати на комунальні послуги 
 

199 166 

11.9 Господарські витрати 
 

360 60 

11.10 Витрати на відрядження 
 

15 11 

11.11 Представницькі витрати 
 

6 - 

11.12 Юридичні та нотаріальні витрати 
 

66 17 

11.13 Інші витрати 
 

75 50 

12 
Усього адміністративних та інших операційних 

витрат  
9 392 8 392 
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Примітка 16. Прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

 

Таблиця 16.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

(тис. грн.) 

  
Примітки 31.03.2016   31.03.2015 

1 
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих 

акцій банку  
1 232 3 587 

2 Прибуток/(збиток) за рік 
 

1 232 3 587 

3 
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. 

шт.)  
96 96 

4 
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію( в гривнях на акцію)  
12,83 37,36 

 

Банк не має розбавляючих потеційних простих акцій, тому показник чистого прибутку/(збитку) не 

відрізняється від показника скоригованого прибутку/(збитку).  

 

 

 

Примітка 17. Операційні сегменти 

 

Інформація за операційними сегментами: 

Сегмент – це відокремлюваний компонент банку, який надає продукти або послуги (операційний 

сегмент), або займається наданням продукції або послуг в окремому економічному регіоні (географічний 

сегмент) і зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінну від тих, які притаманні іншим сегментам. 

Інформація по сегментах, які отримують більшу частину свого доходу від третіх осіб, та доходи, результати 

діяльності або активи яких становлять не менше десяти процентів від усіх сегментів, подається окремо від 

інших сегментів. 

В межах цієї проміжної фінансової звітності географічні сегменти банком не відображалися, 

оскільки банк не здійснює діяльність за межами України. 

Основним форматом подання інформації за сегментами діяльності банку є подання інформації за 

операційними сегментами. 

Банк веде свою діяльність у таких основних операційних сегментах: 

 Послуги клієнтам - фізичним особам – надання банківських послуг приватним клієнтам: ведення 

поточних рахунків фізичних осіб, в тому числі з використанням платіжних карток, прийом 

вкладів (депозитів), послуги відповідального зберігання, надання кредитів. 

 Обслуговування корпоративних клієнтів – здійснення розрахунково-касових операцій по 

поточних рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, прийом депозитів (вкладів), 

надання овердрафтів, кредитів та інших послуг з кредитування, проведення операцій з 

іноземною валютою тощо. 

 Операції з банками - відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків, операції з купівлі-

продажу готівкової та безготівкової іноземної валюти на МВРУ, операції з розміщення 

(залучення) коштів, купівлі-продажу облігацій банків, тощо. 

Операції між операційними сегментами здійснюються на звичайних комерційних умовах. Кошти 

звичайно перерозподіляються між сегментами, що призводить до перерозподілу витрат фінансування, який 

враховується при розрахунку операційних доходів. Проценти, які нараховуються на ці кошти, 

розраховуються на основі вартості залучення капіталу банку. Банк не має інших істотних статей доходів або 

витрат за операціями між операційними сегментами. 

Активами звітного сегмента визнаються активи, які використовуються для виконання звичайної 

діяльності і які можна прямо віднести до цього сегмента або обґрунтовано розподілити на цей сегмент. 

Активи сегмента не включають активи з податку на прибуток. 

Зобов’язання сегмента – це зобов’язання, що виникають від звичайної діяльності сегмента і які 

можна прямо віднести на даний сегмент або можна обґрунтовано розподілити на сегмент. Зобов’язання 

сегмента не включають податкові зобов’язання з податку на прибуток. 

Представлення сегментної інформації здійснено на основі методу нарахування доходів та витрат, 

оскільки такий підхід використовується в управлінському обліку. 
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Таблиця 17.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за три місяці,що закінчилися 31 березня  

2016 року 
(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти 

та операції 

Усього 

послуги 

корпоратив

ним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

послуги банкам 

  Дохід від зовнішніх клієнтів: 13 939 664   113 229 14945 

1 Процентні доходи  12 599 100 68 229 12 996 

2 Комісійні доходи 1 327 477 45 - 1 849 

3 Інші операційні доходи 13 87 - - 100 

4 Усього доходів сегментів 13 939 664   113 229 14945 

5 Процентні витрати  (2 948) (3 883) (28) - (6 859) 

6 Чисте (збільшення) зменшення 

резервів під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

118 80 (45) - 153 

7 Чисте (збільшення) зменшення 

резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та 

інших фінансових активів 

(24) - - - (24) 

8 Результат від операцій з іноземною 

валютою 
- - 360 199 559 

9 Результат від переоцінки операцій з 

іноземною валютою 
- - 

 
2 197 2 197 

10 Комісійні витрати  (7) - (289) - (296) 

11 Чисте (збільшення) зменшення 

резервів за зобов'язаннями 
- (1) - - (1) 

12 Адміністративні та інші операційні 

витрати 
(3 485) (4 803) (297) (807) (9 392) 

13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 
7 593 (7 943) (186) 1 818 1 282 
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Таблиця 17.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за за три місяці,що закінчилися 31 березня  

2015 року 
(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти 

та операції 

Усього 

послуги 

корпоратив

ним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

послуги банкам 

  Дохід від зовнішніх клієнтів: 20 602 1 029 1 897 815 24 343 

1 Процентні доходи  15 293 592 1 839 815 18 539 

2 Комісійні доходи 5 307 354 58 - 5 719 

3 Інші операційні доходи 2 83 - - 85 

4 Усього доходів сегментів 20 602 1 029 1 897 815 24 343 

5 Процентні витрати  (3 306) (6 410) (2 839) - (12 555) 

6 Чисте (збільшення) зменшення 

резервів під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

47 (17) - - 30 

7 Чисте (збільшення) зменшення 

резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та 

інших фінансових активів 

(73) - - - (73) 

8 Результат від операцій з іноземною 

валютою 
- - (5 916) 391  (5 525) 

9 Результат від переоцінки операцій з 

іноземною валютою 
- - - 6 098 6 098 

10 Комісійні витрати  (5) - (333) - (338) 

11 Чисте (збільшення) зменшення 

резервів за зобов'язаннями 
- (1) - - (1) 

12 Адміністративні та інші операційні 

витрати 
(3 883) (3 444) (334) (731) (8 392) 

13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 
13 382 (8  843) (7 525) 6 573 3 587 
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Таблиця 17.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів станом на 31 березня 2016 року 

(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти та 

операції 

Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

послуги 

банкам 

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

1 Активи сегментів 353 273 1 115  25 947 60 380 395 

2 Усього активів 

сегментів 
353 273 1 115  25 947 60 380 395 

3 Нерозподілені активи - - - 21 564 21 564 

4 Усього активів 353 273 1 115  25 947 21 624 401 959 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 
 

5 Зобов'язання сегментів 143 520 145 636 3 932 - 293 088 

6 Усього зобов'язань 

сегментів 
143 520 145 636 3 932 - 293 088 

7 Нерозподілені 

зобов'язання 
- - - 6 521 6 521 

8 Усього зобов'язань 143 520 145 636 3 932 2 637 299 609 

 

 

Таблиця 17.4. Активи та зобов'язання звітних сегментів станом на 31 грудня 2015 року 

(тис. грн.) 

  Найменування звітних сегментів Інші 

сегменти та 

операції 

Усього 

послуги 

корпоративним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

послуги 

банкам 

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

1 Активи сегментів 342 685 1 800*  31 109* 15 076 390 670 

2 Усього активів 

сегментів 
342 685 1 800  31 109 15 076 390 670 

3 Нерозподілені активи - - - 22 073 22 073 

4 Усього активів 342 685 1 800  31 109 37 149 412 743 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ 
 

5 Зобов'язання сегментів 151 752 153 639 3 600 - 308 991 

6 Усього зобов'язань 

сегментів 
151 752 153 639 3 600 - 308 991 

7 Нерозподілені 

зобов'язання 
- - - 2 637 2 637 

8 Усього зобов'язань 151 752 153 639 3 600 2 637 311 628 

 

*Станом на 31 грудня 2015 року виправлено помилку за статтею «Активи сегментів»: суму 23399 

тис. грн. перенесено зі сегмента «Послуги фізичним особам» до сегменту «Послуги банкам». 
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Примітка 18. Операції з пов'язаними сторонами 

 

Таблиця 18.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 березня 2016 року 

(тис. грн.) 

  Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 
Кошти в інших банках (контрактна процентна 

ставка 1,49 %) 
- - 5 288 

2 
Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 13,63 %) 
- 45 44 221 

3 
Резерв під заборгованість за кредитами за станом на 

31 березня 2016 р. 
- (2) (3 634) 

4 Інші активи - -  33 

5 
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка  

9,94 %) 
624 2 370 13 362 

6 Резерви за зобов'язаннями - (2) (3) 

7 Інші зобов'язання 1 3 3 

 

 

Таблиця 18.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за за три місяці,що закінчилися 31 

березня  2016 року 

(тис. грн.) 

 

 

Таблиця 18.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 березня 

2016р. 

(тис. грн.) 

  Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 Невикористані кредитні лінії - 100 6 255 

2 Вимоги за операціями з валютою - - 13 930 

3 Зов'язання за операціями з валютою - - 13 109 

  Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 Процентні доходи  - 1 1 425 

2 Процентні витрати  (4) (47) (441) 

3 Комісійні доходи 18 2 38 

4 
Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів  
- (1) 2 438 

5 Відрахування до резервів за зобов'язаннями - 1 1 

6 Інші операційні доходи - 1 3 

7 Адміністративні та інші операційні витрати - (763) (1 807) 
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4 Інші зобов'язання 1 3 3 

 

Таблиця 18.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами за 

три місяці,що закінчилися 31 березня  2016 року 

(тис. грн.) 

 

 

 

Таблиця 18.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 2015 року 

(тис. грн.) 

  Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 
Кошти в інших банках (контрактна процентна 

ставка 1,49 %) 
- - 6 926 

2 
Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 13,76 %) 
- 26 41 105 

3 
Резерв під заборгованість за кредитами за станом на 

31 грудня 2015 р. 
- (1) (6 072) 

4 Інші активи - -  33 

5 
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка  

8,29 %) 
479 2 368 9 249 

6 Резерви за зобов'язаннями - (3) (4) 

7 Інші зобов'язання 1 3 4 

 

 

Таблиця 18.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за три місяці,що закінчилися 31 

березня  2015 року 

(тис. грн.) 

 

  Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 
Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами  

за три місяці,що закінчилися 31 березня  2016р. 
- - 12 

  Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 Процентні доходи  - 2 213 

2 Процентні витрати  (87) (61) (2 123) 

3 Результат від операцій з іноземною валютою - - 2 

4 Комісійні доходи 1 4 37 

5 
Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів  
- 1 72 

6 Відрахування до резервів за зобов'язаннями - - (1) 

7 Інші операційні доходи 1 - 1 

8 Адміністративні та інші операційні витрати - (587) (1 732) 
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Таблиця 18.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 31 грудня 

2015р. 

(тис. грн.) 

  Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 Невикористані кредитні лінії - 145 6 261 

2 Вимоги за операціями з валютою - - 12 536 

3 Зов'язання за операціями з валютою - - 12 000 

4 Інші зобов'язання 1 3 4 

 

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

три місяці,що закінчилися 31 березня  2015 року 

(тис. грн.) 

 

Таблиця 18.9. Виплати провідному управлінському персоналу 

(тис. грн.) 

  31.03.2016 31.03.2015 

витрати нараховане 

зобов'язання 

витрати нараховане 

зобов'язання 

1 Поточні виплати працівникам 763 203 587 191 

 

 

Примітка 19. Події після дати балансу 

 
26 квітня 2016 року  діючими акціонерами  Банку були перераховані кошти в розмірі  21 217, 5 

тис.грн. (що відповідає 20 700 акціям Банку номінальною вартістю 1025 грн. кожна) для збільшення 

статутного капіталу Банку. Після державної реєстрації емісії акцій Банку, фактично сплачений 

зареєстрований статутний капітал Банку буде складати 120 027,5 тис.грн., що відповідатиме вимогам 

Національного банку України до статутного капіталу  до 17.06.2016р. 

Також акціонерами проводиться відповідна робота щодо своєчасного виконання вимог постанови 

Національного банку України №58 від 04.02.2016 року «Про збільшення капіталу банків України»  із 

змінами від 07.04.2016р. №242 в частині приведення розміру статутного капіталу банку до розміру, не 

меншого, ніж 200 мільйонів гривень – до 11 липня  2017 року.  

 

  Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 
Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами 

протягом 1 кварталу 2015р. 
- 1 101 


