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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Старомiнська I.О. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
30.10.2018 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРСАЛ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

21133352 

4. Місцезнаходження 

04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 391-57-80 (044) 390-54-19 

6. Електронна поштова адреса 

office@universalbank.com.ua SBzenko@universalbank. 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

31.10.2018 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

https://www.universalbank.com.ua/financial-

reports в мережі 

Інтернет 

31.10.2018 

(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 
 

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 
 

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 обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - ПАТ 

"УНIВЕРСАЛ БАНК" не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 

видiв економiчної дiяльностi; 

- "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" не займається 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 

- "Iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери" - ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 

не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв; 

- "Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" - ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» не 

приймав участi у створенi юридичних осiб; 

- "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - штатним розкладом ПАТ «УНIВЕРСАЛ 

БАНК» посада корпоративного секретаря не передбачена; 

- "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" - протягом звiтнього року значнi правочини не 

вчиинялися; 

- "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, iснування 

яких створює заiнтересованiсть" - протягом звiтнього року правочини, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть не вчиинялися; 

- "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - випуск боргових цiнних 

паперiв не здiйснювався; 

- "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - цiннi папери Банку не конвертувались; 

- "Iнформацiя про замiну управителя" - В Банку вiдсутнiй управитель; 

- "Iнформацiя про керуючого iпотекою" - в Банку вiдсутнiй куруючий iпотекою; 

- " Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" - трансформацiї 

(перетворення) не вiдбувалось; 

- "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 

iпотечним боргом" - Банк не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв; 

- "Iнформацiя про iпотечне покриття" - Банк не здiйснював iпотечне покриття; 

- "Iнформацiя про змiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" - в 

Банку вiдсутнi iпотечнi активи; 

- "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - випуск боргових 

цiнних паперiв не здiйснювався; 

-"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частина об'єкта) житлового 

будiвництва" - Банк не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань 

за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частина об'єкта) житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УНIВЕРСАЛ 

БАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної 

особи (за наявності)  

3. Дата проведення державної реєстрації 20.01.1994 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 3102671970 

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) 938 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грощового 

посередництва, - -, - - 

10. Органи управління підприємства 

1) Загальнi Збори Акцiонерiв; 

2) Наглядова рада; 3) 

Правлiння  

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 32009107201026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній 

валюті 

DEUTSCHE BANK TRUST CO. 

AMERICAS, NEW YORK, USA  

5) МФО банку BKTRUS 

6) поточний рахунок 04452477 
 

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 92 10.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 

Банкiвська лiцензiя вiд 10 жовтня 2011 р. №92 на право здiйснення банкiвських послуг 

визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки та банкiвську 

дiяльнiсть", термiн дiї якої не обмежено. 

Валютнi операцiї 92 10.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92 та 

додаток до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. 

№92, термiн дiї яких не обмежено. 



Депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Серiя АЕ № 

263460 
01.10.2013 

Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 
Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами: Депозитарна дiяльнiсть.Термiн дiї не обмежено. 

Брокерська дiяльнiсть АД №075843 28.09.2012 
Нацiональна комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 
Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами: Брокерська дiяльнiсть.Термiн дiї не обмежено. 

Дилерська дiяльнiсть АД №075844 28.09.2012 
Нацiональна комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 
Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами: Дилерська дiяльнiсть. Термiн дiї не обмежено. 

Дiяльнiсть iз зберiгання 

активiв iнститутiв 

спiльного iнвестування 

Серiя АЕ № 

263461 
01.10.2013 

Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: 

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування. Термiн дiї не 

обмежено. 

Дiяльнiсть iз зберiгання 

активiв iнститутiв 

спiльного iнвестування 

Серiя АЕ № 

263461 
01.10.2013 

Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: 

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування. 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 

Старомiнська Iрина Олександрiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1977 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 02.2017р. по 04.2017р. в. о. Голови Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ 

БАНК»; З 12.2016р. по 02.2017р. член Правлiння ПАТ 

«УНIВЕРСАЛ БАНК»;  

8. Опис 
Голова Правлiння керує роботою Правлiння Банку. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Перший Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Остапець Олег Володимирович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1981 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 12.2016р. по 02.2017р. член Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ 

БАНК»; 

8. Опис 

Перший Заступник Голови Правлiння бере участь в управлiннi 

поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для 

статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть 

його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими 

Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i 

Спостережної ради Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

1. Посада Директор департаменту комплаєнс - член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Алєксєєва Ольга Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 



4. Рік народження 1959 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 41 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 10.2016р. по 12.2016р. Директор департаменту комплаєнс - член 

Правлiння ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»;  

8. Опис 

Директор департаменту комплаєнс - член Правлiння керує роботою 

департаменту комплаєнс Банку, бере участь в управлiннi поточною 

дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної 

дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його 

роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом 

Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради 

Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Семенова Iра Джемалiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 13 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 03.2016р. по 11.2016р. Начальник Управлiння продажiв продуктiв 

малого та середнього бiзнесу Департаменту малого та середнього 

бiзнесу АТ "ТАСКОМБАНК";  

8. Опис 

Заступник Голови Правлiння бере участь в управлiннi поточною 

дiяльнiстю Банку,  

розробляє пропозицiї щодо оптимiзацiї роботи Банку у сферi 

операцiйної дiяльностi, надає рекомендацiї щодо органiзацiї 

процесiв, пов’язаних iз розвитком органiзацiйної структури, бере 

участь у роботi колегiальних органiв Банку. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Акуленко Юлiя Юрiївна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1977 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування З 08.2016р. по 07.2017р. Заступник керiвника бiзнесу - начальник 



підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Департаменту "Кредитнi карти i Gold - клуб" ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК». 

8. Опис 

Заступник Голови Правлiння бере участь в управлiннi поточною 

дiяльнiстю Банку,  

розробляє пропозицiї щодо оптимiзацiї роботи Банку у сферi 

операцiйної дiяльностi, надає рекомендацiї щодо органiзацiї 

процесiв, пов’язаних iз розвитком органiзацiйної структури, бере 

участь у роботi колегiальних органiв Банку. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Лугова Ольга Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 12.2016р. по 01.2017р. Директор департаменту по управлiнню 

дебiторською заборгованiстю ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»; 

8. Опис 

Заступник Голови Правлiння бере участь в управлiннi поточною 

дiяльнiстю Банку,  

розробляє пропозицiї щодо оптимiзацiї роботи Банку у сферi 

операцiйної дiяльностi, надає рекомендацiї щодо органiзацiї 

процесiв, пов’язаних iз розвитком органiзацiйної структури, бере 

участь у роботi колегiальних органiв Банку. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада 
Директор Департаменту продуктiв роздрiбного бiзнесу та 

транзакцiйного банкiнгу - Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Звiзло Андрiй Ярославович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 09.2015р. по 01.2017р. Директор Департаменту продуктiв 

роздрiбного бiзнесу та транзакцiйного банкiнгу ПАТ «УНIВЕРСАЛ 

БАНК». 

8. Опис 

Директор Департаменту продуктiв роздрiбного бiзнесу та 

транзакцiйного банкiнгу - член Правлiння керує роботою 

Департаменту продуктiв роздрiбного бiзнесу та транзакцiйного 



банкiнгу, бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, 

формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та 

несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з 

принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, 

рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мiлюшко Тетяна Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1972 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 07.2016р. по 02.2017р. Директор Департаменту супроводження 

тимчасової адмiнiстрацiї банку ПАТ "БАНК "ЮНIСОН"; 

8. Опис 
Головний бухгалтер керує роботою бухгалтерiї Банку. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Голова Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Попенко Сергiй Павлович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 19 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 01.03.2011 р. по 25.09.2013 р. - ТОВ «ТАС ГРУП», Голова Ради 

Директорiв 

8. Опис 

Голова Наглядової Ради (представник акцiонера) керує роботою 

Наглядової Ради Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

1. Посада член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ястремська Наталiя Євгенiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 



4. Рік народження 1979 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 01.10.2013 р. по 05.02.2014 р. - ТОВ «ГРУПА ТАС», Директор з 

управлiння активами у фiнансовому секторi 

8. Опис 

Член Наглядової Ради (представник акцiонера) здiйснює контроль 

за фiнансовою та комерцiйною дiяльнiстю ПАТ «Унiверсал Банк» 

та захистом прав акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

1. Посада член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Максюта Анатолiй Аркадiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 37 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 16.06.15 р. по 31.12.16 р. - Концерн NICMAS консультант, Вiце-

президент;  

8. Опис 

Член Наглядової Ради (Незалежний директор) здiйснює контроль за 

фiнансовою та комерцiйною дiяльнiстю ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 

та захистом прав акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

1. Посада член Наглядовоїї Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Никитенко Валентина Степанiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 39 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 31.03.2015 р. по 11.01.2016 р. — Державне пiдприємство 

Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду 

України», експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та 

стратегiй розвитку пенсiйної сфери. 

8. Опис 

Член Наглядової Ради (незалежний директор) здiйснює контроль за 

фiнансовою та комерцiйною дiяльнiстю ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 

та захистом прав акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини не має. 

1. Посада член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Матвiйчук Володимир Макарович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
- 

4. Рік народження 1951 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 41 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 06.03.2014 р. по 12.03.2015 р. — Заступник Мiнiстра фiнансiв 

України - керiвник апарату 

8. Опис 

Член Наглядової Ради (незалежний директор) здiйснює контроль за 

фiнансовою та комерцiйною дiяльнiстю ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» 

та захистом прав акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  



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 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.06.1995 212/1/95 
Мiнiстерство 

фiнансiв 
не має 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 10000 100000 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

26.03.1996 167/1/96 
Мiнiстерство 

фiнансiв  
не має 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 156000 1560000 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

15.09.1997 720/1/97 ДКЦПФР не має 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 84000 8400000 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

20.07.1999 304/1/99 ДКЦПФР не має 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 644450 6444500 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

25.01.2001 42/1/01 ДКЦПФР не має 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 5500000 55000000 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

03.04.2007 296/1/07 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 48771197 487711970 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  



22.04.2008 150/1/08 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 83771197 837711970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №1-2008, 20.03.2008 р.). Проведення першого та другого етапiв розмiщення акцiй: дата початку 1-го 

етапу - 19 травня 2008 року, дата закiнчення 1-го етапу - 02 червня 2008 року; дата початку 2-го етапу - 03 червня 2008 року, дата закiнчення 2-

го етапу - 06 червня 2008 року. Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн. Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 350 000 

000,00 (триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень, запланований обсяг складає 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень. Акцiї ВАТ 

"Унiверсал Банк" на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

30.12.2009 369/1/09 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 103771197 1037711970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 2-2009 вiд 22 червня 2009 р.) 

Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 10 липня 2009 року, дата закiнчення 1-го етапу - 19 липня 2009 року; дата початку 2-го етапу 

- 20 липня 2009 року, дата закiнчення 2-го етапу - 21 липня 2009 року. 

Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 200 000 000 

(двiстi мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi  

02.06.2010 316/1/10 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
10 114171197 1141711970 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

21.12.2010 1215/1/10 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 115267197 1152671970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 1-2010 вiд 29 квiтня 2010 року.) 

Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 07 червня 2010 року, дата закiнчення 1-го етапу - 21 червня 2010 року; дата початку 2-го 

етапу - 22 червня 2010 року, дата закiнчення 2-го етапу 23 червня 2010 року. 

Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 104 000 000 (сто чотири мiльйони) грн., запланований обсяг складає 104 000 

000 (сто чотири мiльйони) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

26.04.2012 58/1/2012 НКЦПФР UA 4000102701 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 116267197 1162671970 0 

Опис Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними 



зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 1-2010 вiд 16 березня 2012 року.) 

Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 14 травня 2012 року, дата закiнчення 1-го етапу – 05 травня 2012 року; дата початку 2-го 

етапу – 06 травня 2012 року, дата закiнчення 2-го етапу 08 травня 2012 року. 

Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 10 000 000 (десять мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 10 000 000 

(десять мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi. 

02.12.2014 141/1/2014 НКЦПФР UA 4000102701 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 117567197 1175671970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите розмiщення акцiй було прийняте Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства (Протокол 3-2014 вiд 03 листопада 2014 року.) 

Етапи укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй: 

Термiн проведення першого етапу – з 19 сiчня 2015 року по 06 лютого 2015 року включно.  

Термiн проведення другого етапу – з 09 лютого 2015 року по 13 лютого 2015 року включно. 

Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 13 000 000 (тринадцять мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 13 000 

000 (тринадцять мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi. 

01.12.2015 141/1/2015 НКЦПФР UA 4000102701 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 310267197 3102671970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите розмiщення акцiй було прийняте Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства (Протокол 4-2015 вiд 20 жовтня 2015 року.) 

Етапи укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй: 

Термiн проведення першого етапу – з 02 лютого 2016 року по 26 лютого 2016 року включно.  

Термiн проведення другого етапу – з 29 лютого 2016 року по 04 березня 2016 року включно. 

Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 1 927 000 000 (один мiльярд дев’ятсот двадцять сiм мiльйонiв) гривень, 

запланований обсяг складає 1 927 000 000 (один мiльярд дев’ятсот двадцять сiм мiльйонiв) гривень. Акцiї Товариства на фондових бiржах не 

торгуються i до бiржового реєстру фондової бiржi не включенi. 



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 за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 198785 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Кошти банкiв 13.08.2018 198785 
 

31.12.2018 

Зобов'язання за цінними паперами X 
 

X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 

 
X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 

 
X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 

 
X X 

за векселями (всього) X 
 

X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 
 

X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 
 

X X 

Податкові зобов'язання X 
 

X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 

 
X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 
 

X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 6088426 X X 

Опис: - 



Проміжний скорочений звіт 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 30.10.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

1202945 940099 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України    

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток    

Кошти в інших банках 
   

Кредити та заборгованість клієнтів 
 

4236271 3728347 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
   

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
   

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
   

Інвестиційна нерухомість 
 

82797 87176 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
4060 4109 

Відстрочений податковий актив 
 

12365 12260 

Гудвіл 
   

Основні засоби та нематеріальні активи 
 

113738 124973 

Інші фінансові активи 
   

Інші активи 
 

813700 370195 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття  
506 20688 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
 

444361 809570 

Усього активів: 
 

6910743 6097417 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
 

198785 13 

Кошти клієнтів 
 

5630402 5171353 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток    

Боргові цінні папери, емітовані банком 
   

Інші залучені кошти 
 

592 710 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
 

2 3 

Відстрочені податкові зобов'язання 
   

Резерви за зобов’язаннями 
 

1091 7 

Інші фінансові зобов’язання 
   



Інші зобов'язання 
 

257552 135519 

Субординований борг 
   

Зобов'язання групи вибуття 
   

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
 

2 0 

Усього зобов'язань: 
 

6088426 5307605 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
 

3102672 3102672 

Емісійні різниці 
 

1375440 1375440 

Незареєстрований статутний капітал 
   

Інший додатковий капітал 
   

Резервні та інші фонди банку 
 

0 7714 

Резерви переоцінки 
 

10481 13359 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-3666276 -3709373 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
   

Неконтрольована частка 
   

Усього власного капіталу 
 

822317 789812 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

6910743 6097417 

Iнвестицiї в цiннi папери 444 211 809 570 

Похiднi фiнансовi активи 150 - 

Похiднi фiнансовi зобов'язання 2 - 

Затверджено до випуску та підписано       
 

30.10.2018 року   Голова правління Старомiнська I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Мисник О.В. Тел. 391-58-39   Головний бухгалтер  Мiлюшко Т.В. 

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



Проміжний скорочений звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 3 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

563842 419213 

Процентні витрати 
 

-256599 -148821 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

307243 270392 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках    

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 

створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
   

Комісійні доходи 
 

408531 59361 

Комісійні витрати 
 

-110787 -17142 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

0 7135 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
   

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж    

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

26967 8515 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-12485 1638 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
 

0 34163 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання 

фінансових активів за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 
 

54085 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання 

фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 
   

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на продаж    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку до погашення    

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 
 

-1079 602 

Інші операційні доходи 
 

948382 76283 

Адміністративні та інші операційні витрати 
 

-410842 -131360 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
   



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
   

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

34796 110019 

Витрати на податок на прибуток 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
   

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування    

Прибуток/(збиток) за рік 
 

34796 110019 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
 

0 23262 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 

доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток  
106 -4187 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування  
106 -19075 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 

звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 

збиток 
   



Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування  
-2397 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

-2291 19075 

Усього сукупного доходу за рік 
 

32505 129094 

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

34796 110019 

неконтрольованій частці 
   

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

32505 129094 

неконтрольованій частці 
   

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0.15 0.35 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0.11 0.35 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік    

 

Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз борговими фiнансовими iнструментами, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд -1 833 0 Чистий 

прибуток/(збиток) вiд операцiй iз iноземною валютою з позичальникамИ банку для погашення 

кредитiв 20 -434 Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв -1 004 788 -96 423 

Чистий прибуток/(збиток) вiд припинення визнання фiнансових активiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю -1 426 0 Витрати на виплати працiвникам -149 956 -86 586 Витрати 

зносу та амортизацiя -17 236 -16 125 Змiни результатiв переоцiнки боргових фiнансових 

iнструментiв: - 2 397 0 

Затверджено до випуску та підписано       
 

31.10.2018 року   Голова правління Старомiнська I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Мисник О.В. Тел. 391-58-39   Головний бухгалтер  Мiлюшко Т.В. 

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



Проміжний скорочений звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 3 квартал 2018 року 

 

Найменува

ння статті 

Примі

тки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол

ьована 

частка 

Усьог

о 

власн

ого 

капіт

алу 

статут

ний 

капіта

л 

емісійн

і 

різниці 

та 

інший 

додатк

овий 

капіта

л 

незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

резер

вні 

та 

інші 

фонд

и 

резерв

и 

переоц

інки 

нерозподі

лений 

прибуток 

додат

кові 

статті 

усь

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок 

на кінець 

періоду, 

що передує 

попереднь

ому 

періоду (до 

перерахун

ку) 

 

310267

2 

137544

0  
7714 19069 -3576128 

 

928

767  

92876

7 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправленн

я помилок 

та вплив 

переходу 

на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

           

Скоригован

ий залишок 

на початок 

попередньо

го періоду 

           

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(з

биток) за 

рік 
           

інший 

сукупний 

дохід 
           

Амортизаці

я резерву            



переоцінки 

основних 

засобів або 

реалізовани

й результат 

Розподіл 

прибутку 

до 

резервних 

та інших 

фондів 

           

Незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

           

Операції з 

акціонерам

и 
           

Емісія 

акцій:  

номінальна 

вартість            

емісійний 

дохід            

Власні 

акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 

купівля 
           

продаж 
           

анулюванн

я            

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Залишок на 

кінець 

попередньо

го періоду 

 

310267

2 

137544

0  
7714 13359 -3709373 

 

789

812  

78981

2 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(з

биток) за 

рік 
      

34796 
 

347

96  
34796 

інший 

сукупний 

дохід 
     

-2291 
  

-

229

1 
 

-2291 

Амортизаці

я резерву      
-587 587 

    



переоцінки 

основних 

засобів або 

реалізовани

й результат 

Розподіл 

прибутку 

до 

резервних 

та інших 

фондів 

    
-7714 

 
7714 

    

Незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

           

Операції з 

акціонерам

и 
           

Емісія 

акцій:  

номінальна 

вартість            

емісійний 

дохід            

Власні 

акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 

купівля 
           

продаж 
           

анулюванн

я            

Об'єднання 

компаній            

Дивіденди 
           

Додаткові 

статті – 

опис статей 

та вміст 

показників 

 

Додаткові 

статті – 

усього за 

додатковим

и статтями 

     
-5710 -133245 

 

-

138

955 
 

-

13895

5 

Залишок на 

кінець 

звітного 

періоду 

 

310267

2 

137544

0  
0 10481 -3666276 

 

822

317  

82231

7 

 



Найменування статтi Примiтки Належить власникам банку  

статутний капiтал емiсiйнi рiзницi та iнший додатковий капiтал резервнi та iншi фонди резерви 

переоцiнки нерозподiлений прибуток усього Усього власного капiталу 

Змiни вiд засто-сування МСФЗ 9 - - - (5 710) (131 132) (136 842) (136 842) 

Змiни за результата-ми стрес-тестування (2 113) (2 113) (2 113) 

Затверджено до випуску та підписано       
 

30.10.2018 року   Голова правління Старомiнська I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Мисник О.В. Тел. 391-58-39   Головний бухгалтер  Мiлюшко Т.В. 

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



Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 3 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

518373 410833 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-205723 -192888 

Комісійні доходи, що отримані 
 

408468 97788 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-110787 -18371 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

2 13134 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
 

26987 10183 

Інші отримані операційні доходи 
 

59600 151509 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
 

-146719 -124112 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-423846 -181920 

Податок на прибуток, сплачений 
   

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  
126355 166166 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
 

404641 -251090 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
   

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів  
-1516957 -742792 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
 

-351530 -190424 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

-95979 -1817 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

198772 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

1308314 944783 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
 

110800 47003 



Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

13801 918 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності  
218399 -199374 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

7148 5500 

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
 

2218 38 

Придбання нематеріальних активів 
 

-4108 -2418 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
46089 172767 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
 

-117 -4 

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
-117 -4 



Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти  
865 -2595 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
265236 -29206 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

940219 535355 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

1205455 506149 

- 

Затверджено до випуску та підписано       
 

30.10.2018 року   Голова правління Старомiнська I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Мисник О.В. Тел. 391-58-39   Головний бухгалтер  Мiлюшко Т.В. 

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

 

 



 

Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 3 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
   

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
   

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
   

Амортизація дисконту/(премії) 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

(Нараховані доходи) 
   

Нараховані витрати 
   

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
   

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
   

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток    

Податок на прибуток, що сплачений 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   



Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Чисте (збiльшення)/зменшення необоротних активiв, утримуваних для продажу 20 182 -1 817 

Придбання цiнних паперiв -6 795 712 0 Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiй у цiннi папери 6 

840 531 170 000 Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi 7 148 5 500  

Затверджено до випуску та підписано       
 

30.10.2018 року   Голова правління Старомiнська I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Мисник О.В. Тел. 391-58-39   Головний бухгалтер  Мiлюшко Т.В. 

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



Примітки 

до проміжного скороченого звіту 

за 3 квартал 2018 року 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 

1 

1. Iнформацiя про Банк Найменування Банку та мiсцезнаходження: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«УНIВЕРСАЛ БАНК» (надалi – «Банк») зареєстрований та розташований в Українi за адресою: вул. 

Автозаводська 54/19, 04114 Київ, Україна. Найменування та мiсцезнаходження материнської компанiї: 

Прямим власником iстотної участi у статутному капiталi ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» є компанiя БАЙЛIКАН 

ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), що володiє 310 226 888 (триста десять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч 

вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм) простими iменними акцiями ПАТ «Унiверсал Банк» (голосами), що складає 

99,9870% Статутного капiталу ПАТ «Унiверсал Банк». Адреса мiсцезнаходження: Офiс 104, буд. 4 по вул. 

Дiагору, КЕРМIЯ БIЛДIНГ, 1097, Нiкосiя, Кiпр (Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, Flat/Office 104, 1097, 

Nicosia, Cyprus). Опосередковане володiння iстотною участю в ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» здiйснює Тiгiпко 

Сергiй Леонiдович, громадянин України. Зазначена особа прямо володiє 99,99% у статутному капiталi 

компанiї БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED). Найменування найбiльшої материнської компанiї 

групи: ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» з грудня 2016 року є членом фiнансово- промислової групи «ТАС» та з 30 

сiчня 2017 року - учасником Банкiвської Групи «ТАС». Органiзацiйно-правова форма Банку: публiчне 

акцiонерне товариство. Дата реєстрацiї: 20 сiчня 1994року. Види дiяльностi: ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» є 

унiверсальним банком, який виконує всi види банкiвських операцiй i надає своїм клiєнтам - юридичним та 

фiзичним особам - широкий спектр рiзноманiтних послуг, згiдно лiцензiї Нацiонального банку України № 92 

вiд 10.10.2011 року. Вiдповiдно до Статуту, Банк створений для надання фiзичним та юридичним особам 

повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг, включаючи, без обмеження, банкiвськi 

операцiї, якi пов’язанi iз здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної, депозитарної та будь-якої iншої дiяльностi, 

яка може бути дозволеною банкам законодавством України. Спецiалiзацiя Банку: унiверсальний банк. 

Стратегiчна мета Банку: Стратегiя Банку спрямована на надання повного спектру фiнансових послуг 

корпоративним та приватним клiєнтам. Надаючи повний спектр фiнансових послуг Банк поєднує 

iндивiдуальний пiдхiд, технологiчнiсть i зручнiсть користування банкiвськими послугами. Працюючи на 

засадах тривалого партнерства, Банк пропонує клiєнтам оптимальнi рiшення для досягнення фiнансового 

успiху. З метою управлiння власними ризиками та захисту iнтересiв клiєнтiв – дотримання обов’язкових 

економiчних нормативiв та полiтики формування резервiв. Характеристика дiяльностi Банку: ПАТ 

«УНIВЕРСАЛ БАНК» надає весь спектр банкiвських операцiй та послуг, забезпечує швидке i якiсне 

обслуговування на високому рiвнi в усiх пiдроздiлах та вiддiленнях. Банк є установою, яка дотримується 

принципiв лiквiдностi й платоспроможностi. Банк намагається вести свiй бiзнес ефективно, ґрунтуючись на 

загальноприйнятих стандартах управлiння та передової банкiвської практики, незалежнiй кредитнiй полiтицi, 

та забезпечуючи високий рiвень банкiвських послуг. Банк формує свою кредитну полiтику таким чином, щоб 

вона була ефективною з точки зору ризикiв, якi приймає Банк, сприяла розвитку вiтчизняної економiки та 

задовольняла попит клiєнтiв на кредитнi ресурси. З метою забезпечення фiнансової стiйкостi банкiвської 

установи концентрацiю зусиль менеджменту Банку зосереджено на покращеннi якостi кредитного портфеля, 

утриманнi високого рiвня якостi нового кредитного портфеля, утриманнi витрат на прийнятному рiвнi та 

дотриманнi регуляторних вимог у розрiзi капiталу. ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» здiйснює свою дiяльнiсть 

спiльно з контрагентами рiзних секторiв економiки: банками, небанкiвськими фiнансовими установами, 

суб’єктами господарювання (рiзних форм власностi) та фiзичними особами. Для забезпечення якiсного 

обслуговування клiєнтiв ПАТ “УНIВЕРСАЛ БАНК”, оперативного проведення операцiй за дорученням 

клiєнтiв, встановленi кореспондентськi вiдносини з iншими українськими та iноземними банками, через якi 

проводиться обслуговування клiєнтiв банку, як резидентiв, так i нерезидентiв. На даний час ПАТ 

«УНIВЕРСАЛ БАНК» реалiзує проект Монобанк - це окремий пакет послуг, орiєнтований на сучасних 

«цифрових» клiєнтiв. Найменування monobank використовується для окремого позицiонування продуктiв i 

сервiсiв банку, якi Банк надає клiєнтам за допомогою смартфона i карти. Банк пропонує роздрiбним клiєнтам 

сучаснi продукти та послуги, якi є зручними, ефективними та надiйними: впроваджено продукт «Кредит на 

картку», продукти «Розстрочка», депозит он-лайн в нацiональнiй та в iноземних (долар США, євро) валютах. 

ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» є учасником Фонду гарантування фiзичних осiб (Свiдоцтво учасника Фонду №24 

вiд 08 вересня 2009 року). Станом на 01.10.2018 р. у Банку налiчується 26 вiддiлень. За звiтний перiод, що 

закiнчується 30 вересня 2018 року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Банку склала 802 

працiвника (протягом 2017 року - 597 працiвникiв). Частка керiвництва Банку в акцiях: Керiвництво Банку не 

володiє акцiями Банку. Iстотна участь у Банку: За станом на 30.09.2018 року прямим власником iстотної участi 



у статутному капiталi ПАТ «Унiверсал Банк» є компанiя БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED), що 

володiє 310 226 888 (триста десять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм) простими 

iменними акцiями ПАТ «Унiверсал Банк» (голосами), що складає 99,9870% Статутного капiталу ПАТ 

«Унiверсал Банк». Адреса мiсцезнаходження: Офiс 104, буд. 4 по вул. Дiагору, КЕРМIЯ БIЛДIНГ, 1097, 

Нiкосiя, Кiпр (Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, Flat/Office 104, 1097, Nicosia, Cyprus). Опосередковане 

володiння iстотною участю в ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» здiйснює Тiгiпко Сергiй Леонiдович, громадянин 

України. Зазначена особа прямо володiє 99,99% у статутному капiталi компанiї БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД 

(BAILICAN LIMITED). Iноземнi iнвестори (компанiї i країни) та їх частки в статутному капiталi: За станом на 

30.09.2018 року компанiя БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED) прямо володiє 310 226 888 (триста 

десять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм) простими iменними акцiями ПАТ 

«Унiверсал Банк» (голосами), що складає 99,9870% Статутного капiталу ПАТ «Унiверсал Банк». БАЙЛIКАН 

ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED) є товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, що створена та iснує за 

законодавством Кiпру. Дата набуття БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED) права власностi на акцiї 

ПАТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» - 23.12.2016 року. У березнi 2017 року акцiонером Банку – фiзичною особою 

Стецюк Леонтiй Васильович було вчинено продаж акцiй Банку у кiлькостi 111 шт. (що становить 0,000035% 

Статутного капiталу Банку) власнику iстотної участi Банку БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED). 

Пiсля придбання частка БАЙЛIКАН ЛIМIТЕД (BAILICAN LIMITED) у Статутному капiталi Банку 

залишилась 99,9870%. Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн. Статутний капiтал Банку складається виключно з 

простих iменних акцiй. Привiлейованi акцiї вiдсутнi. Простi акцiї, надають їх власникам однакову сукупнiсть 

прав, включаючи право: брати участь в управлiннi Банком (шляхом участi та голосування на Загальних зборах 

особисто або через своїх представникiв, шляхом обрання до складу органiв управлiння та контролю Банку 

особисто або своїх представникiв, тощо); одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку у порядку та в обсягах, 

визначених чинним законодавством України; брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його 

частину (дивiденди); у разi лiквiдацiї Банку одержати частку вартостi майна Банку, пропорцiйну частцi 

акцiонера у Статутному капiталi; реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та чинним законодавством 

України, включаючи право на переважне придбання додатково випущених Банком акцiй – лише при 

приватному розмiщеннi таких акцiй. Акцiй призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з 

продажу вiдсутнi. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй, об’явлених до випуску, кiлькiсть випущених i сплачених 

акцiй - протягом звiтного перiоду, що закiнчується 30 вересня 2018 року, акцiї не випускалися. Затвердження 

фiнансової звiтностi до випуску: Фiнансова звiтнiсть звiтний перiод, що закiнчився 30 вересня 2018 року, 

затверджена до випуску 30 жовтня 2018 року.  
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2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Банкiвський сектор працював без 

помiтних потрясiнь, макроекономiчна ситуацiя була сприятливою завдяки вищим темпам економiчного 

зростання, вiдсутностi шокiв на валютному ринку та подальшому уповiльненню iнфляцiї. З початку 2018 року 

виключено з Державного Реєстру 1 банк. Таким чином, станом на 30.09.2018 кiлькiсть дiючих банкiв налiчує 

81.банк. Акцiонери 2-х невеликих банкiв з дiючих 81 вирiшили припинити банкiвську дiяльнiсть – пiсля 

завершення юридичних процедур цi банки здадуть лiцензiю. Сприятливi макроекономiчнi тенденцiї 

забезпечили стабiльну роботу банкiвського сектору. Банки мають стiйке внутрiшнє фондування – гривневi 

кошти зростають темпами вищими за 15% на рiк, кошти клiєнтiв перевищують 80% загальних зобов’язань 

сектору. Це також створює певнi ризики лiквiдностi у разi настання зовнiшнього шоку – залученi на 

внутрiшньому ринку ресурси короткi. Банки повиннi тримати достатнiй обсяг високоякiсних лiквiдних 

активiв, щоб мати змогу повнiстю виконувати свої зобов’язання навiть в умовах стресових сценарiїв. База 

фондування банкiвського сектору залишається стабiльною, практично всi пасиви банки залучають на 

внутрiшньому ринку. Триває приплив коштiв населення та бiзнесу до банкiв. Кошти населення й бiзнесу 

становлять 77,5% сукупних зобов’язань банкiв. Корпоративнi кредити зазнали сезонного скорочення через 

погашення позик великими держпiдприємствами та коротких кредитiв приватним бiзнесом. Обсяги 

корпоративного кредитного портфеля практично не змiнилися, банки досi зосередженi на пiдвищеннi його 

якостi, нiж на збiльшеннi частки ринку. Низка банкiв провела успiшнi реструктуризацiї проблемних кредитiв, 

що дозволило розформувати резерви за ними та збiльшити прибутковiсть. Бiльшiсть банкiв очiкує зростання 

кредитування бiзнесу. База фондування банкiвського сектору залишається стабiльною, практично всi пасиви 

банки залучають на внутрiшньому ринку. Триває приплив коштiв населення та бiзнесу до банкiв. Кошти 

населення й бiзнесу становлять 77,5% сукупних зобов’язань банкiв. Корпоративнi кредити зазнали сезонного 

скорочення через погашення позик великими держпiдприємствами та коротких кредитiв приватним бiзнесом. 

Обсяги корпоративного кредитного портфеля практично не змiнилися, банки досi зосередженi на пiдвищеннi 

його якостi, нiж на збiльшеннi частки ринку. Низка банкiв провела успiшнi реструктуризацiї проблемних 

кредитiв, що дозволило розформувати резерви за ними та збiльшити прибутковiсть. Бiльшiсть банкiв очiкує 

зростання кредитування бiзнесу. Темпи зростання роздрiбного кредитування стабiльно високi. Але у 

грошовому вимiрi обсяги нових кредитiв поки не є суттєвими: вони забезпечують лише 1.6% загальних 

споживчих витрат, вiдтак не створюють значних системних ризикiв для фiнансового сектору. Ключовий ризик 

роботи банкiвського сектору – запiзнiле вiдновлення спiвпрацi з МВФ. Вiдсутнiсть чiтких сигналiв про 



продовження програми може суттєво знизити схильнiсть банкiв до кредитування та уповiльнити приплив 

коштiв клiєнтiв, зокрема депозитiв у гривнi. Попри це, на сьогоднi банкiвський сектор стiйкий до зовнiшнiх 

шокiв, а тому стабiльно працюватиме за будь-якого ймовiрного макроекономiчного сценарiю. В 2018 роцi 

банками був здiйснений перехiд на стандарт МСФЗ 9: змiнено класифiкацiю активiв та впроваджено пiдхiд до 

формування резервiв на основi концепцiї очiкуваних збиткiв. У цiлому банки успiшно перейшли на МСФЗ 9. 

Бiльшiсть фiнустанов уже впровадили новi пiдходи до оцiнювання фiнансових iнструментiв та формування 

резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Банки розпочали тестовий розрахунок коефiцiєнта покриття 

лiквiднiстю (LCR), який стане обов’язковим пруденцiйним нормативом вiд грудня 2018 року. Виконання 

цього нормативу повинно суттєво знизити ймовiрнiсть виникнення кризи лiквiдностi в банкiвському секторi у 

випадку негативного економiчного шоку. Попит банкiв на валютне фондування низький, бо кредитування у 

валютi вiдновлюється повiльно. Вiдсотковi ставки за валютними депозитами досi перебувають на iсторичних 

мiнiмумах. За рiк обсяги коштiв в iноземнiй валютi, залучених на внутрiшньому ринку, включаючи бюджет та 

небанкiвськi фiнустанови, зросли лише на 1.5%. Гривневi вклади фiзичних осiб на вимогу зростають, зокрема 

внаслiдок того, що було пiдвищено соцiальнi стандарти й вирiс обсяг коштiв на зарплатних та пенсiйних 

рахунках. Частка безготiвкових платежiв зростає, вiдтак частка зняття готiвки в банкоматах знижується в 

загальному обсязi операцiй. Тому кошти, якi ранiше переводилися в готiвку, залишаються у банкiвському 

секторi. Рiвень довiри до банкiв, якiсть обслуговування та технологiчна доступнiсть продуктiв вiдiграють 

дедалi бiльшу роль в залученнi коштiв фiнустановами. Значна частина вкладникiв надалi тримає кошти в 

державних банках, слабко реагуючи на зниження ними вiдсоткової ставки. Мiжнародне рейтингове агентство 

Fitch в квiтнi 2018 року пiдтвердило довгостроковий рейтинг України на рiвнi В- зi стабiльним прогнозом. 

Мiжнародне рейтингове агентство Standard&Poors пiдвищило довгостроковi рейтинги України за 

нацiональною шкалою з “uaBBB-” до “uaBBB” у зв’язку з переглядом критерiїв оцiнки. Мiжнародне 

рейтингове агентство S&P Global Ratings пiдтвердило довгостроковi та короткостроковi рейтинги України в 

iноземнiй та нацiональнiй валютi на рiвнi "B-/B". Подальшi перегляди рейтингу можливi в разi прискорення 

темпiв вiдновлення економiки, сповiльнення iнфляцiї та зниження валютних ризикiв. Мiжнародне рейтингове 

агентство Moody's пiдвищило свiй прогноз для банкiвської системи України зi стабiльного на позитивний. 

Станом на 30 вересня 2018 року встановлений НБУ офiцiйний обмiнний курс гривнi до долара США становив 

28,298262 гривнi за 1 долар США порiвняно з 28,067223 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2017 

року. Волатильнiсть обмiнного курсу гривнi була помiрною. Iндекс iнфляцiї за дев’ять мiсяцiв 2018 року 

становив 105,6%. Ускладнюється розвиток довгострокового кредитування, оскiльки висока iнфляцiя робить 

неможливим ефективне цiноутворення за довгостроковими активами та зобов’язаннями банкiв. Очiкується, 

що протягом року iнфляцiя уповiльниться, але констатує появу нових iнфляцiйних ризикiв. Для того, щоб 

усунути їх та досягнути цiльовi орiєнтири iнфляцiї, протягом дев’яти мiсяцiв 2018року НБУ чотири рази 

пiдвищував облiкову ставку загалом на 3,5 в. п. до 18.0%. Протягом III кварталу 2018 року робота бiзнес 

пiдроздiлiв була направлена на збереження iснуючої та нарощення ресурсної бази. Також спостерiгається 

подальший стрiмкий розвиток проекту Мonobank, в рамках якого вiдбувається прирiст як кредитного так i 

депозитного портфелiв. Приймаючи до уваги вищевказанi фактори, за оцiнкою керiвництва Банку, дана 

фiнансова звiтнiсть Банку може бути пiдготовлена на основi принципу безперервної дiяльностi. Дана 

фiнансова звiтнiсть вiдображає управлiнську оцiнку впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї 

та фiнансовий стан Банку та пiдготовлена виходячи iз припущення про здатнiсть Банку продовжувати свою 

дiяльнiсть у майбутньому.  
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3. Основи подання фiнансової звiтностi Ця промiжна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 34 

“Промiжна фiнансова звiтнiсть”. Примiтки до Промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс) та 

Промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi 

результати) складенi, для статей промiжних скорочених звiтiв, якi змiнилися не менше нiж на 10% порiвняно з 

даними тих самих статей рiчної фiнансової звiтностi. Статтi промiжних скорочених звiтiв, якi змiнилися 

менше нiж на 10% не розкривалися. Вiдповiдно до МСФЗ 8 “Операцiйнi сегменти” банк розкривав 

iнформацiю у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi у примiтцi “Операцiйнi сегменти”. Банк розкриває 

iнформацiю про операцiї з пов’язаними особами в примiтцi “Операцiї з пов’язаними особами” вiдповiдно до 

МСБО 24 “Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони”. Бухгалтерський облiк Банку здiйснюється вiдповiдно 

до вимог МСФЗ. Функцiональною валютою даної фiнансової звiтностi є гривня (надалi –“грн.”). Цю фiнансову 

звiтнiсть подано у тисячах гривень, якщо не зазначено iнше. Банк використовував такi курси iноземної валюти 

для пiдготовки фiнансової звiтностi: 30 вересня 2018 (грн.) 31 грудня 2017 30 вересня 2017 1 Долар США 

28,298262 28,067223 26,521094 1 Євро 33,1287752 33,495424 31,236545 1 Швейцарський франк 29,134443 

28,618783 27,257020 1 Росiйський рубль 0,42983 0,48703 0,45393 За результатми стрес-тестування, здiйснено 

коригування вхiдних залишкiв активiв, що набув Банк в процесi задоволення вимог заставодержателя, якi 

облiковуються на рахунку 3409 та включенi в статтю «Iншi активи» Звiту про фiнансовий стан (Баланс), 

станом на 01.01.2018 року в сторону зменшення на 2 113 тис. грн. за рахунок статтi «Нерозподiленого 

прибутку(непокритих збиткiв минулих рокiв», а саме: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) : АКТИВИ 31 грудня 

2017 року Коригування згiдно iз стрес-тестуванням 31 грудня 2017 року скоригований залишок по стрес-



тестуванню Iншi активи 372 103 (2 113) 369 990 ВЛАСГНИЙ КАПIТАЛ Нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток) (3 576 128) (2 113) (3 578 241) Також таке коригування мало вплив на примiтку «Iншi 

активи: Найменування статтi 31 грудня 2017 року Коригування згiдно iз стрес-тестуванням 31 грудня 2017 

року скоригований залишок по стрес-тестуванню Iншi нефiнансовi активи: Майно, що перейшло у власнiсть 

банку як заставодержателя 162 504 (2 113) 160 391 Усього iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв 176 

611 (2 113) 174 498 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 372 103 (2 113) 369 990  
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4. Перехiд на новi стандарти З 01 сiчня 2018 року вступив в силу МСФЗ 9. Застосування Банком нового 

стандарту мало такий вплив на показники фiнансової звiтностi на 01.01.2018 року: 1) Перекласифiкацiя при 

першому застосуваннi МСФЗ 9 цiнних паперiв, що облiковувалися за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки, з 01.01.2018 року в цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

сукупний капiтал. Витрати на переоцiнку цiнних паперiв, що були визнанi до 01.01.2018 року перенесенi в 

сумi 5 710 тис. грн. iз статтi «Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)» в статтю «Резерви переоцiнки» 

Звiту про фiнансовий стан (Баланс) станом на 01.01.2018 року 2) Збiлшення станом на 01.01.2018 року резервiв 

пiд кошти в iнших банках в сумi 11 тис. грн. зменшило статтю «Грошовi кошти та їх еквiваленти» та статтю 

«Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)» Звiту про фiнансовий стан (Баланс) станом на 01.01.2018 

року, та мало вплив на Примiтку «Грошовi кошти та їх еквiваленти» 3) Зменшення станом на 01.01.2018 року 

резервув пiд дебiторську заборгованiсть на суму 205 тис. грн. збiльшило статтю «Iншi активи» та статтю 

«Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток», та мало вплив на примiтку «Iншi активи» 4) Збiльшення 

станом на 01.01.2018 року резервув пiд кредити фiзичних та юридичних осiб в сумi 137 036 тис. грн. зменшило 

статтю «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» та статтю «Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)» Звiту 

про фiнансовий стан (Баланс) станом на 01.01.2018 року 5) Списання згiдно МСФЗ 9 вiдокремлених похiдних 

iнструментiв, вбудованих в кредитнi догвори, з елементами прощення на загальну номiнальну вартiсть 189 297 

тис.грн., що на 01.01.2018р. мали очiкуванi нульовi потоки та нульову справедливу вартiсть, за рахунок 

резерву призвело до зменшення на зазначену суму в Примiтцi «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» розмiру 

наданих кредитiв та сформованих резервiв.На статтю «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» Звiту про 

фiнансовий стан (Баланс) станом на 01.01.2018 року дане списання впливу на мало. 6) Перенесення знецiнених 

процентних доходiв на рахунки з облiку резервiв в сумi 571 058 тис. грн. не мало впливу на показники статтi 

«Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» Звiту про фiнансовий стан (Баланс) станом на 01.01.2018 року, але мало 

вплив на Примiтку «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» : збiльшення валової вартостi кредитiв та збiльшення 

резервiв за кредитами на суму 571 058 тис.грн. Вплив на вхiднi на 01.01.2018 року показники фiнансової 

звiтностi: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) (тис. грн.) АКТИВИ 31 грудня 2017 року скоригований залишок 

по стрес-тестуванню Коригування в звязку з МСФЗ 9 31 грудня 2017 року скоригований залишок Грошовi 

кошти та їх евiваленти 940 110 (11) 940 099 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 3 865 383 (137 036) 3 728 347 

Iншi активи 369 990 205 370 195 ВЛАСГНИЙ КАПIТАЛ Резерви переоцiнки 19 069 (5 710) 13 359 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (3 578 241) (131 132) (3 709 373) Звiт про змiни у власному 

капiталi (Звiт про власний капiтал) (тис. грн.) Найменування статтi Належить власникам банку статутний 

капiтал емiсiйнi рiзницi та iнший додатковий капiтал резервнi та iншi фонди резерви переоцiнки 

нерозподiлений прибуток усього Усього власного капiталу Залишок на 31 грудня 2017 року 3 102 672 1 375 

440 7 714 19 069 (3 576 128) 928 767 928 767 Змiни вiд застосування МСФЗ9 - - - (5 710) (131 132) (136 842) 

(136 842) Змiни за результатами стрес-тестування - - - (2 113) (2 113) (2 113) Скоригований залишок на 

01.01.2018 р. 3 102 672 1 375 440 7 714 13 359 (3 709 373) 739 812 739 812 Вплив на Примiтку «Грошовi кошти 

та їх еквiваленти»: (тис. грн.) Найменування статтi На 31 грудня 2017 року Коригування в звязку з МСФЗ 9 На 

31 грудня 2017 року Кореспондентськi рахунки та депозити „овернайт” у банках: 597 842 (11) 597 831 України 

356 729 (11) 356 718 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 940 110 (11) 940 099 Вплив на Примiтку 

«Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» Таблиця 8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) 

Найменування статтi на 31 грудня 2017 року Коригування в звязку з МСФЗ 9 на 31 грудня 2017 року Iпотечнi 

кредити фiзичних осiб 2 100 809 325 860 2 426 669 Кредити, наданi корпоративним клiєнтам 1 774 987 (148 

165) 1 626 822 Кредити, наданi малому та середньому бiзнесу 767 390 26 966 794 356 Iншi кредити, наданi 

фiзичним особам 285 191 177 100 462 291 Усього кредитiв 4 928 377 381 761 5 311 138 Резерв пiд знецiнення 

кредитiв (1 062 994) (518 798) (1 581 792) Усього кредитiв за мiнусом резервiв 3 865 383 (137 037) 3 728 346 

Вплив на Примiтку «Iншi активи»: (тис. грн.) Найменування статтi на 31 грудня 2017 року скоригований 

залишок по стрес-тестуванню Коригування в звязку з МСФЗ 9 31 грудня 2017 року скоригований залишок 

Iншi фiнансовi активи: Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (9 279) 188 9 091 Всього iнших 

фiнансових активiв за мiнусом резервiв 195 492 188 195 680 Iншi нефiеаесовi активи: Резерви пiд iншi 

нефiнансовi активи (2 581) 17 (2 564) Усього iнших нефнансових активiв за мiнусом резервiв 174 498 17 174 

515 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 369 990 205 370 195  
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5. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 5.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Найменування 

статтi На 30 вересня 2018 року На 31 грудня 2017 року Готiвковi кошти 228 106 176 195 Кошти в 

Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 226 148 166 073 Кореспондентськi рахунки та 



депозити „овернайт” у банках: 748 691 597 831 України 256 709 356 718 Iнших країн 491 982 241 113 Усього 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 202 945 940 099  
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6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 6.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) 

Найменування статтi на 30 вересня 2018 року на 31 грудня 2017 року Кредити, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю: Iпотечнi кредити фiзичних осiб 2 228 930 2 426 669 Кредити, наданi 

корпоративним клiєнтам 909 597 1 626 822 Кредити, наданi малому та середньому бiзнесу 938 641 794 356 

Iншi кредити, наданi фiзичним особам 2 285 825 462 291 Усього кредитiв, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 6 362 993 5 311 138 Резерв за кредитами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю (2 

126 722) (1 581 792) Усього кредитiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за мiнусом резервiв 4 

236 271 3 728 346 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 4 236 271 3 728 346 В тому числi нарахованi доходи за 

кредитними операцiями станом на 30 вересня 2018 року складають 1 046 316 тис.грн.( станом на 31 грудня 

2017 року складають 493 282тис. грн.). В звязку iз першим застосуванням МСФЗ 9 вхiднi показники статей 

примiтки станом на 01.01.2018 року були вiдкоригованi. Iнформацiя про вплив таких змiн на фiнансову 

звiтнiсть банку на 01.01.2018 року вмкладена в примiтцi 4.  
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7. Iнвестицiї в цiннi папери Таблиця 7.1. Iнвестицiї в цiннi папери (тис. грн.) Найменування статтi На 30 

вересня 2018 року На 31 грудня 2017 року Борговi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю 

через сукупний капiталi: Державнi облiгацiї 277 807 503 828 Усього борговi цiннi папери, що облiковуються за 

справедливою вартiстю через сукупний капiталi: 277 807 503 828 Резерв за борговими цiнними паперами, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через сукупний капiтал - - Усього боргових цiнних паперiв, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через сукупний капiтал, за мiнусом резерву 277 807 503 828 Борговi 

цiннi папери, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю: депозитнi сертифiкати НБУ 110 335 305 742 

Облiгацiї пiдприємств 99 579 - Усього Боргових цiнних паперiв,що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 209 914 305 742 Резерв за борговими цiнними паперами, що облiковуються за мортизованою 

собiвартiстю (43 510) - Усього боргових цiнних паперiв, що облiковуються за мортизованою собiвартiстю , за 

мiнусом резерву 166 404 305 742 Усього iнвестицiй в цiннi папери 487 721 809 570 Резерв за iнвестицямиї в 

цiннi папери -(43 (43 510) - Усього iнвестицiї в цiннi папери за мiнусом резерву 444 211 809 570 В тому числi 

нарахованi доходи за борговими цiнними паперами на 30 вересня 2018 року склали: за державними 

облiгацiями – 7 690 тис. грн., за депозитними сертифiкатами НБУ – 335 тис.грн. (на 31 грудня 2017 року – 23 

068 тис.грн. та 1 745 тис.грн.) Станом на 31 грудня 2017 року борговi цiннi папери облiковувалися за 

справедливою вартiстю через прибутки/збитки. З 01 сiчня 2018 року в звязку iз застосуванням МСФЗ 9, банк 

облiковує державнi облiгацiї за справедливою вартiстю через сукупний капiтал; депозитнi сертивiкати НБУ – 

за амортизованою собiвартiстю. Iнформацiя про вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть банку на 01.01.2018 

року вмкладена в примiтцi 4.  
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8. Iнвестицiйна нерухомiсть Таблиця 8.1. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом справедливої вартостi 

на 30 червня 2018 року (тис.грн.) Найменування статтi На 30 червня 2018 року Вартiсть iнвестицiйної 

нерухомостi на початок перiоду 87 176 Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю 32 Вибуття (8 523) 

Переведення до складу iнвестицiйної нерухомостi з iнших активiв 4 112 Справедлива вартiсть iнвестицiйної 

нерухомостi станом на кiнець перiоду 82 797 Таблиця 8.2. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом 

справедливої вартостi на 31 грудня 2017 рiк (тис. грн.) Назва статтi За 2017 рiк Справедлива вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 74 836 Капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю 35 Переведення 

до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття (7 291) Вибуття (5 025) 

Переведення до складу iнвестицiйної нерухомостi з iнших активiв 6 616 Прибутки (збитки) вiд переоцiнки до 

справедливої вартостi 18 005 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець перiоду 87 176 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi базується на оцiнцi незалежного оцiнювача, який має 

вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i досвiд оцiнки аналогiчних об'єктiв на територiї України. Визначена 

справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi вiдноситься до II рiвня iєрархiї справедливої вартостi. 

Таблиця 8. 3. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (тис. грн.) Суми доходiв 

i витрат На 30 вересня 2018 року на 31 грудня 2017 року Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 2 314 2 

999 Усього дохiд 2 314 2 999 Таблиця 8.4. Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх орендних платежiв за 

невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є орендодавцем (тис. грн.) Перiод дiї операцiйної оренди На 30 

вересня 2018 року на 31 грудня 2017 року До 1 року 256 1 411 Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за 

операцiйною орендою 256 1 411  
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9. Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця 9.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи тис.грн. 

Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi, споруди та пере-давальнi пристрої Машини та обладнання 

Транспортнi засоби Iнстру-менти, прила-ди, iн-вентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi 

активи Незавершенi ка-пiтальнi вкладення в ОЗ та НА Нематерiальнi активи Усього Вiдкоригованабалансова 

вартiсть на початок 2017 року : 61 39 491 16 611 774 2 563 748 29 411 85 30 400 120 144 Вiдкоригована 

первiсна (перео-цiнена) вартiсть 61 52 032 73 853 1 361 28 046 5 491 65 407 85 106 359 332 695 Вiдкоригований 



знос на початок 2017 року - (12 541) (57 242) (587) (25 483) (4 743) (35 996) - (75 959) (212 551) Надходження - 

- 788 - 771 71 836 16 593 6 834 25 893 Переведення до категорiї iнвести-цiйна нерухомiсть - - - - - - - (34) - (34) 

Капiтальнi iнвести-цiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - 267 55 - 6 29 

477 (7 285) 6453 2 Уцiнка - (1 100) - - - - - - (1 100) Дооцiнка 799 23 693 - - - - - - 24 492 

Вибуття(списання/продаж) - (3 785) (987) - (115) (1) (6 713) (9 300) (20 901) Переведення до категорiї активи 

для продажу/запаси - (28) - - - - (440) (59) (527) Амортизацiйнi вiдрахування - (851) (2 998) (155) (568) (204) (2 

296) - (15 924) (22 996) Балансова вартiсть на кiнець 2017 року: 860 57 687 13 469 619 2 657 643 21 275 - 27 763 

124 973 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 860 57 687 72 177 1 361 27 261 5 293 51 093 - 118 618 334 350 Знос на 

кiнець 2017 року - - (58 708) (742) (24 605) (4 649) (29 819) - (90 854) (209 377) Надходження - - 3 046 - 75 - 501 

8 057 1 825 13 504 Капiтальнi iнвести-цiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних 

активiв - 77 - - - - 148 (2 509) 2 284 - Вибуття(продаж/списання) - (1 965) (5) - (52) - - (5 481) - (7 503) 

Амортизацiйнi вiдрахування - (643) (1 905) (116) (539) (134) (1 517) - (12 382) (17 236) Балансова вартiсть на 30 

червня 2018 року: 860 55 156 14 605 503 2 141 509 20 407 67 19 490 113 738 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 

860 55 791 70 747 1 361 25 260 3 801 51 473 67 122 727 332 087 Знос на кiнець звiтного перiоду - (635) (56 142) 

(858) (23 119) (3 292) (31 066) - (103 237) (218 349) Вартiсть основних засобiв, стосовно яких є передбаченi 

законодавством України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження станом на 30 червня 

2018 року складає 400 тис. грн. (2017: 400 тис. грн.). Нематерiальнi активи, щодо яких є обмеження права 

власностi вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду Банк не створював нематерiальнi активи. Протягом звiтного 

перiоду, що закiнчується 30 вересня 2018 року , та протягом 2017 року Банк не оформлював та не передавав у 

заставу основнi засоби та нематерiальних активи. У Банку вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не 

використовуються та знаходяться на консервацiї або реконструкцiї. Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю 

амортизованих основних засобiв станом на 30 вересня 2018 року становить 43 512 тис. грн.(на 01.01.2018 

року: 40 267 тис. грн.). Протягом звiтного перiоду основнi засоби не вилучалися з експлуатацiї до категорiї на 

продаж. Справедлива вартiсть основних засобiв категорiй земельнi дiлянки, будiвлi, поруди визначалась iз 

застосуванням порiвняльного, доходного та витратного методiв оцiнки. Справедлива вартiсть основних 

засобiв вiдноситься до II рiвня iєрархiї.  
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10. Iншi активи Таблиця 10.1. Iншi активи (тис. грн.) Найменування статтi На 31 вересня 2018 року на 31 

грудня 2017 року Iншi фiнансовi активи: Дебiторська заборгованiсть за готiвковку 4 387 13 707 Дебiторська 

заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 234 713 99 449 Дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з клiєнтами 5 532 6 155 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 298 829 77 185 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами 1 54 Iншi фiнансовi активи 12 

959 8 221 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (7 605) (9 091) Всього iнших фiнансових активiв за 

мiнусом резервiв 548 816 195 680 Iншi нефiнансовi активи: Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 10 

068 3 632 Передоплата за послуги 15 319 9055 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 224 

640 160 391 Iншi нефiнансовi активи 25 198 4 001 Резерви пiд iншi нефiнансовi активи (10 342) (2 564) Усього 

iнших нефiнансових активiв за мiнусом резервiв 264 883 174 515 Усього резерви пiд iншi активи (17 947) 

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 813 700 370 195 За результатми стрес-тестування Банк скоригував 

вхiнднi на 01.01.2018 року показники фiнансової звiтностi зменшивши вартiсть Майна, що перейшло у 

власнiсть банку як заставодержателя, на 2 113 тис. грн, про що викладено в примiтцi 3. В результатi першого 

застосування МСФЗ 9 Банк скоригував вхiднi на 01.01.2018 року показники фiнансової звiтностi зменшивши 

ромiр резервiв пiд дебiторську заборгованiсть на 205 тис. грн., що збiльшило статтю iншi активи на вказану 

суму, про що викладено в примiтцi 4. За звiтний перiод,що закiнчився 30 вересня 2018 року зросла стаття 

«Грошовi кошти з обмеженим правом використання» на суму забезпечення розрахункiв з ПК Master Card на 

рахунках платiжної системи в Deutche Bank.  
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11. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття Таблиця 11.1. Необоротнi активи, 

утримуванi для продажу, та активи групи вибуття (тис. грн.) Найменування статтi На 30 вересня 2018 року на 

31 грудня 2017 року Необоротнi активи, утримуванi для продажу: Основнi засоби 506 20 688 Усього 

необоротних активiв, утримуваних для продажу 505 20 688 За звiтний перiод, що закiнчився 30 вересня 2018 

року, банк реалiзував необоротних активiв, утримуваних для продажу, на балансову вартiсть в сумi 19 869 тис. 

грн., вiд продажу отриманi грошовi кошти в сумi 20 963 тис. грн., з них 8 980 тис. грн. отримано в звiтному 

перiодi, 11 983 тис. грн.- в 2017 роцi.  
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12. Кошти банкiв Таблиця 12.1. Кошти банкiв (тис. грн.) Найменування статтi на 30 вересня 2018 року на 31 

грудня 2017 року Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 198 785 13 Усього коштiв 

iнших банкiв 198 785 13 Депозити iнших банкiв, узятих у забезпечення за кредитними операцiями, активи, 

наданi третiм особам як забезпечення своїх зобов’язань за отриманими коштами вiд iнших банкiв, а також 

депозити iнших банкiв, узятi у забезпечення за кредитними операцiями станом на 30 вересня 2018 року – 

вiдсутнi.  

13 13. Iншi залученi кошти Таблиця 13.1. Iншi залученi кошти (тис. грн.) Найменування статтi на 30 вересня 2018 



року на 31 грудня 2017 року Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 592 710 

Усього 592 710 В тому числi нарахованi витрати станом на 30 вересня 2018 року – 5 тис.грн.(станом на 31 

грудня 2017 року – 6 тис. грн..).  
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14. Резерви за зобов’язаннями Таблиця 14.1. Змiни резервiв за зобов’язаннями за перiод, що закiнчився 30 

вересня 2018 року (тис. грн.) Рух резервiв Примiтки Зобов’язання кредитного характеру Усього Залишок на 1 

сiчня 7 7 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом року 1 084 1 084 Залишок на кiнець дня 31 

грудня 1 091 1 091 Резерви за зобов’язаннями включають в себе резерви в сумi 97 тис.грн. за наданими 

фiнасовими гарантiями у загальнiй сумi 4 707 тис. грн., та резерви в сумi 994 тис.грн за кредитними 

зобов'язаннями Таблиця 14.2. Змiни резервiв за зобов’язаннями за 2017 рiк (тис. грн.) Рух резервiв Примiтки 

Зобов’язання кредитного характеру Усього Залишок на 1 сiчня 631 631 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд 

знецiнення протягом року (624) (624) Залишок на кiнець дня 31 грудня 7 7 Резерви за зобов’язаннями 

включають в себе резерви за наданими гарантiями у загальнiй сумi 9 145 тис. грн., термiн дiї яких до серпень-

грудень 2018 року, .  
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15. Iншi зобов’язання Таблиця 15.1. Iншi зобов’язання (тис. грн.) Найменування статтi на 31 вересня 2018 року 

на 31 грудня 2017 року Iншi фiнансовi зобов’язання Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними 

картками 165 129 55 107 Кредиторська заборгованысть за прийнятими платежами та переказами 13 438 19 373 

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 19 297 13 008 Iншi фiнансовi зобов'язання 14 

008 19 394 Усього iнших фiнансових зобов'язань 211 872 106 882 Iншi нефiнансовi зобовязання Кредиторська 

заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами, крiм податку на прибуток 27 434 5 563 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 7 516 4 279 Кредиторська заборгованiсть 

з придбання активiв 1 357 2 921 Доходи майбутнiх перiодiв 3 920 11 892 Iншi нефiнансовi зобов'язання 5 453 3 

982 Усього iнших нефiнансових зобов’язань 45 680 28 637 Усього iнших зобов’язань 257 552 135 519 До статтi 

«Iншi нефiнансовi зобов'язання» станом на 30 вересня 2018 року включено: 5 453 тис.грн. - кредиторської 

заборгованостi за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (станом на 31 грудня 2017 року 

включено: 3 982 тис.грн. - кредиторської заборгованостi за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних 

осiб). Станом на 30 вересня 2018 року та на 31 грудня 2017 року зобовязання Банку за фiнансовим лiзингом 

були вiдсутнi, тому Iнформацiя про мiнiмальнi оренднi платежi, що пiдлягають сплатi за фiнансовим лiзингом 

(орендою) та їх теперiшню вартiсть за 2017 рiк не подається.  
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16. Процентнi доходи та витрати Таблиця 16.1. Процентнi доходи та витрати тис.грн. Найменування статтi 

перiод, що закiнчився 30 вересня 2018 року перiод, що закiнчився 30 вересня 2017 року за поточ-ний промi-

жний пе-рiод (три мiсяцi) наростаючим пiдсумком iз початку року до дати звiтностi за порiвня-льний про-

мiжний перiод (три мiсяцi) наростаючим пiд-сумком iз початку порiвняльного року до порiв-няльної дати 

звiтностi Процентнi доходи за: Кредитами та заборгованiстю клiєнтiв 206 743 497 979 108 598 346 058 

Борговими цiнними паперами, що облiковуються за справедливою вартiстю через сукупний дохiд 12 005 55 

439 5 788 33 318 Борговими цiнними паперами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 2 527 8 034 

17 182 37 394 Коштами в iнших банках 29 111 371 1 574 Депозити овернайт в iнших банках 868 977 - - 

Кореспондентськими рахунками в iнших банках 523 1 302 396 869 Усього процентних доходiв 222 695 563 842 

132 323 419 213 Процентнi витрати за: Строковими коштами юридичних осiб (33 633) (89 280 (15 747) (48 114) 

Iншими залученими коштами (23) (74) (55) (226) Строковими коштами фiзичних осiб (51 228) (126 846) (24 

997) (78 898) Депозитами овернайт iнших банкiв (283) (451) - - Поточними рахунками (17 398) (39 948) (5 491 

(21 581) Зобов’язаннями з фiнансового лiзингу (оренди) - - (2) Усього процентних витрат (102 565) (256 599) 

(46 290) (148 821) Чистий процентний дохiд/(витрати) 120 129 307 243 86 033 207 392  
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17. Комiсiйнi доходи i витрати тис.грн. перiод, що закiнчився 30 вересня 2018 року перiод, що закiнчився 30 

вересня 2017 року Найменування статтi за поточний промiжний перiод (три мiсяцi) наростаючим пiдсумком iз 

початку року до дати звiтностi за порiвня-льний про-мiжний пе-рiод (три мiсяцi) наростаючим пi-дсумком iз 

початку порiвняльного року до порiвняльної дати звiтностi КОМIСIЙНI ДОХОДИ Розрахунково-касовi 

операцiї 186 732 401 175 17 736 53 371 Операцiї з цiнними паперами 130 403 1 146 3 619 Гарантiї наданi 127 

228 87 143 За операцiями на валютному ринку 1 824 4 656 1 146 3 619 Iншi комiсiйнi доходи 346 2 069 649 1 

884 Усього комiсiйних доходiв 189 159 408 531 19 685 59 361 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ Розрахунково-касовi 

операцiї (56 364) (110 496) (7 302) (17 142) Iншi комiсiйнi витрати (289) (289) - - Усього комiсiйних витрат (56 

653) (110 787) (7 302) (17 142) Чистий комiсiйний дохiд/витрати 132 506 297 744 12 383 42 219  

18 

18. Iншi операцiйнi доходи тис.грн. перiод, що закiнчився 30 вересня 2018 року перiод, що закiнчився 30 

вересня 2017 року Найменування статтi за поточний промiжний перiод (три мiсяцi) наростаючим пiдсумком iз 

початку року до дати звiтностi за порiвняль-ний про-мiжний перiод (три мiсяцi) наростаючим пiдсумком iз 

початку по-рiвняльного року до порiв-няльної дати звiтностi Дохiд вiд оренди (суборенди) 376 2 314 640 1 862 

Дохiд вiд повернення ранiше списанної заборгованостi та iнших послуг клiєнтiв 20 491 71 414 19 032 63 445 

Дохiд вiд припинення визнання фiнансових зобов'язань 277 744 860 141 - - Дохiд вiд вибуття основних засобiв 



та нематерiальних активiв 15 331 47 (190) Дохiд вiд ралiзацiї майна, що перейшло у власнiсть банку як 

заставодержателя 3 267 4 291 - - Штрафи, пенi, що отриманi банком 1 992 3 946 753 5 975 Iншi 2 491 5 945 2 

832 5 191 Усього операцiйних доходiв 306 376 948 382 23 304 76 283  
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19. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати тис.грн. перiод, що закiнчився 30 вересня 2018 року перiод, що 

закiнчився 30 вересня 2017 року Найменування статтi за поточний промiжний перiод (три мiсяцi) 

наростаючим пiдсумком iз початку року до дати звiтностi за порiвняльний промiжний перiод (три мiсяцi) 

наростаючим пiдсумком iз початку порiвняльного року до порiвняльної дати звiтностi Витрати вiд модифiкацiї 

фiнансових активiв 1 382 1 382 - - Витрати вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi 318 1 420 - - Витрати вiд 

реалiзацiї необоротних активiв, утримуваних для продажу 509 509 - - Витрати на iнкасацiю та перевезення 

цiнностей 771 2 060 222 799 Анулювання боргу - - 54 634 Витрати на утримання основних засобiв та 

нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги 26 010 54 283 7 091 35 889 Витрати 

на оперативний лiзинг (оренду) 11 696 31 211 8 219 26 561 Професiйнi послуги - - - 15 Витрати на виплати за 

прграмами лояльностi 58 930 122 340 Витрати на маркетинг та рекламу 13 845 29 506 581 1 082 Витрати на 

охорону 730 2 099 490 1 442 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 5 454 14 160 3 997 12 

845 Витрати на вiдрядження 505 1 104 234 671 Сплата iнших податкiв та обов’язкових платежiв, крiм податку 

на прибуток 2 595 7360 1 157 3 474 Витрати iз страхування 840 2 853 250 433 Iншi 54 423 140 554 10 332 47 515 

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 177 373 410 842 32 627 131 360 Станом на 30 вересня 

2018 року стаття «Iншi» включає: 87 856 тис. грн. – витрати на проведення платежiв, 16 071 тис. грн. послуги 

операцiйного центру, 10 493 тис.грн. за обслуговування iнформацiйного середовища, 6 195 тис грн – 

iнформацiйнi послуги, решта – витрати, пов’язанi з надання послуги клiєнтам. Станом на 30 вересня 2017 року 

стаття «Iншi» включає суми 26 130 тис.грн. за обслуговування iнформацiйного середовища, 6 358 тис. грн. 

поштово-телефоннi витрати, решта – витрати, пов’язанi з надання послуги клiєнтам, членськi внески.  
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20. Операцiйнi сегменти Таблиця 20.1 Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за за перiод, що 

закiнчився 30 вересня 2018 року тис.грн. Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти 

та операцiї Усього Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйна банкiвська 

дiяльнiсть Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 1 015 535 750 991 65 979 88 250 1 920 755 Процентнi доходи 124 436 

373 542 65 863 - 563 842 Комiсiйнi доходи 30 967 377 449 115 - 408 531 Iншi операцiйнi доходи 860 133 - 88 

250 948 382 Усього доходiв сегментiв 1 015 535 750 991 65 979 88 250 1 920 755 Процентнi витрати (107 044) 

(148 913) ( 642) - (256 599) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (381 

661) (617 738) (2 408) (2 982) (1004 788) Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз борговими фiнансовими 

iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд - - (1 833) - (1 833) 

Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, нiж ринкова 54 085 - - - 54 085 Чистий збиток/(прибуток) вiд (збiльшення)/зменшення 

резервiв за зобов'язаннями (1 080) - - - (1 080) Результат вiд продажу iноземної валюти позичальникам банку 

для погашення кредитiв 20 - - - 20 Чистий прибуток/(збиток) вiд припинення визнання фiнансових активiв, якi 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю (1 427) - - - (1 427) Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з 

iноземною валютою - - 26 967 26 967 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою 

- - (12 485) (12 485) Комiсiйнi витрати ( 278) (105 241) (5 268) - (110 787) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати (50 757) (473 180) (21 550) (32 548) (578 034) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 527 394 

(594 080) 48 761 52 721 34 796 Таблиця 20.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за перiод, що 

закiнчився 30 вересня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi 

сегменти та операцiї Вилучення Усього Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам 

Iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 155 122 248 137 74 971 76 627 - 554 857 

Процентнi доходи 130 536 215 522 73 155 - - 419 213 Комiсiйнi доходи 24 587 32 615 1 816 343 - 59 361 Iншi 

операцiйнi доходи - - - 76 283 - 76 283 Усього доходiв сегментiв 155 122 248 137 74 971 76 627 - 554 857 

Процентнi витрати (58 990) (89 831) - - - (148 821) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в 

iнших банках (573 033) 479 733 - - - (93 300) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi та iнших фiнансових активiв - - - (3 123) - (3 123) Результат вiд операцiй з цiнними паперами в 

торговому портфелi банку - - 7 165 - - 7 165 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - ( 30) - - ( 30) Результат вiд операцiй з 

iноземною валютою - - 8 081 - 8 081 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - 1 638 - 1 638 

Результат переоцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - - 34 163 - 34 163 Комiсiйнi витрати (3 608) (13 534) 

- - - (17 142) Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями - - - 602 - 602 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати (61 716) (98 723) (29 828) (43 804) - (234 071) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) (542 225) 

525 782 61 997 64 465 - 110 019 Таблиця 20.3. Активи та зобов`язання звiтних сегментiв за перiод, що 

закiнчився 30 вересня 2018 року. (тис.грн.) Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi 

сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам казначейскi операцiї 

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ Активи сегментiв 1 230 089 3 302 385 1 364 671 5 897 145 Усього активiв сегментiв 1 

230 089 3 302 385 1 364 671 5 897 145 Нерозподiленi активи 1 013 598 1 013 598 Усього активiв 1 230 089 3 302 



385 1 364 671 1 013 598 6 910 743 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ Зобов’язання сегментiв 2 294 157 3 355 997 

198 785 5 848 939 Усього зобов’язань сегментiв 2 294 157 3 355 997 198 785 5 848 939 Нерозподiленi 

зобов’язання 239 487 239 487 Усього зобов’язань 2 294 157 3 355 997 198 785 239 487 6 088 426 IНШI 

СЕГМЕНТНI СТАТТI - - - - 822 317 Таблиця 20.4. Активи та зобов’язання звiтних сегментiв за 2017 рiк (тис. 

грн.) Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги 

корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам казначейськi операцiї АКТИВИ СЕГМЕНТIВ Активи 

сегментiв 872 460 1 909 943 1 758 066 - 4 540 469 Усього активiв сегментiв 872 460 1 909 943 1 758 066 - 4 540 

469 Нерозподiленi активи - - - 332 692 332 692 Усього активiв 872 460 1 909 943 1 758 066 332 692 4 873 161 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ Зобов’язання сегментiв 745 319 1 837 211 1 384 457 - 3 966 987 Усього 

зобов’язань сегментiв 745 319 1 837 211 1 384 457 - 3 966 987 Нерозподiленi зобов’язання - - - 44 476 44 476 

Усього зобов’язань 745 319 1 837 211 1 384 457 44 476 4 011 463 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI Капiтальнi 

iнвестицiї 1 476 3 576 624 - 5 676 Амортизацiя (1 346) (3 260) (569) - (5 175)  

21 

21. Операцiї з пов’язаними особами Для складання цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, 

якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем або може мати 

суттєвий вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку 

вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих 

вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Таблиця 20.1. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами за 

станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний правлiнський персонал 

Iншi пов'язанi сторони Грошовi кошти та їх еквiваленти (контрактна процентна ставка %) - 249 587 (0%) 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) 2 432 (8,46%) 274 262 (12,86%) Резерв пiд 

заборгованiсть за кредитами станом на 30 вересня 16 857 Похiднi фiнансовi активи (контрактна процентна 

ставка %) - 150 (0%) Iншi активи 3 298 1 497 Кошти банкiв (контрактна процентна ставка %) - 198 773 (0%) 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) 16 090 (3,81%) 1 254 547 (7,26%) Похiднi фiнансовi 

зобов'язання - 2 Резерви за зобов'язаннями 994 Таблиця 20.2. Залишки за операцiями з пов’язаними сторонами 

за станом на кiнець дня 30 вересня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Материнська компанiя 

Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кошти в iнших банках (контрактна процентна 

ставка %) - - 117 694 (0%) Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) - 9 184 (4,3%) 

244 098 (12,28%) Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 30 вересня - 3 136 3 416 Iншi активи - 

126 37 Кошти банкiв - - 1 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка %) - 6 668 (3,04%) 1 630 683 (3,32%) 

Iншi зобов’язання - - - Таблиця 20.3. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за перiод, що 

закiнчується 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони Комiсiйнi витрати - 1 629 Комiсiйнi доходи 32 242 Процентнi витрати 214 59 292 Процентнi 

доходи 141 25 428 Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв 6 (1 794) Чистий 

прибуток/(збиток) вiд операцiй iз iноземною валютою - 806 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки 

iноземної валюти (284) 24 110 Чистий збиток/(прибуток) вiд (збiльшення)/зменшення резервiв за 

зобов'язаннями 994 Iншi операцiйнi доходи 4 859 770 Витрати на виплати працiвникам - 153 Iншi 

адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 18 732 14 751 Таблиця 20.4. Доходи та витрати за операцiями з 

пов'язаними сторонами за перiод, що закiнчується 30 вересня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi 

Материнська компанiя Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Процентнi доходи - 196 15 

351 Процентнi витрати - (222) (24 508) Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - (853) Результат вiд 

переоцiнки iноземної валюти - - 15 323 Комiсiйнi доходи - 22 50 Комiсiйнi витрати - 9 233 Вiдрахування до 

резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - (517) (35) Iншi операцiйнi доходи - 1 66 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - 284 3 166 Таблиця 20.5. Iншi права та зобов'язання за операцiями 

з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 30 вересня 2018 року (тис. грн.) Найменування статтi 

Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Гарантiї отриманi 5 289 Iншi потенцiйнi 

зобов'язання 2 050 32 558 Таблиця 20.6. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за 

станом на кiнець дня 30 вересня 2017 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал 

Iншi пов'язанi сторони Гарантiї отриманi - 9 596 Iншi потенцiйнi зобов'язання 341 44 894 Таблиця 20.7. 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 3 

кварталу 2018 року (тис. грн.) Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 1 833 151 149 Сума кредитiв, погашених 

пов'язаними сторонами протягом перiоду 3 415 156 749 Таблиця 20.8. Загальна сума кредитiв, наданих 

пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 3 кварталу 2017 року (тис. грн.) 

Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Сума кредитiв, наданих 

пов'язаним сторонам протягом перiоду 1 722 431 192 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами 

протягом перiоду 1 966 197 479 Таблиця 20.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) За 

перiод, що закiнчується 30 вересня 2018 року За перiод, що закiнчується 31 грудня 2017 року Найменування 

статтi Витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання Поточнi виплати працiвникам 2 552 - 

10 059 - Виплати пiд час звiльнення - - 114 - До пов’язаних осiб Банк вiдносить: - контролерiв Банку; - осiб, якi 

мають iстотну участь у Банку, та осiб, через яких цi особи здiйснюють опосередковане володiння iстотною 



участю у Банку; - керiвникiв Банку, Керiвника служби внутрiшнього аудиту, Керiвникiв та членiв Комiтетiв 

Банку; - спорiднених та афiлiйованих осiб Банку, у тому числi учасникiв банкiвської групи; - осiб, якi мають 

iстотну участь у спорiднених та афiлiйованих особах Банку; - керiвникiв юридичних осiб та керiвникiв банкiв, 

якi є спорiдненими та афiлiйованими особами банку, керiвника служби внутрiшнього аудиту, керiвникiв та 

членiв комiтетiв цих осiб; - асоцiйованих осiб вищезазначених у цьому пунктi фiзичних осiб; - юридичних 

осiб, в яких фiзичнi особи, зазначенi в цiй частинi, є керiвниками або власниками iстотної участi; - будь-яких 

осiб, через яких проводиться операцiя в iнтересах осiб, зазначених в цьому роздiлi, та на яку здiйснюють 

вплив пiд час проведення такої операцiї особи, зазначенi в цьому роздiлi, через трудовi, цивiльнi та iншi 

вiдносини.  

 


