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ЗВІТ 

Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

за 2018 рік 

 

 

 

У 2018 році АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі  -  Банк) здійснював свою діяльність в умовах  

економічного зростання, із збереженням ризиків, обумовлених внутрішньо -  та 

зовнішньополітичними і економічними чинниками в Україні. 

Протягом 2018 року банківський сектор працював без суттєвих внутрішніх чи зовнішніх 

шоків та отримав прибуток. Депозити населення та бізнесу не знизились, база фондування зростала, 

що свідчить про відновлення довіри клієнтів до банківської системи. Банки залишаються ліквідними 

та безперебійно здійснюють свою діяльність. На балансах банків досі залишаються значні обсяги 

непрацюючих кредитів, проте банки вже відобразили майже всі збитки від погіршення якості 

кредитного портфелю. Покриття NPL резервами становить 95.5%, що є прийнятним рівенем 

відповідно до міжнародних стандартів. Сформований після останньої кризи запас міцності гарантує 

банкам високу стійкість навіть у несприятливих обставинах.  

 

У 2018 році основні балансові показники діяльності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» були наступними: 

 

 Розмір чистих активів на кінець 2018 року склав  8 378,1 млн. грн. і за звітний рік 

збільшилися на 2 279,8 млн. грн. ( на кінець 2017 -  6 098,3 млн. грн.). 

 Рівень високоліквідних активів Банку на кінець 2018 року становив 2 234,2 млн. грн. Частину 

високоліквідних активів в звітному році Банк активно розміщував в сертифікати НБУ та 

ОВДП, які на кінець 2018 року (з урахуванням нарахованих відсотків) становили 650,8 млн. 

грн. та 244,7 млн. грн. відповідно. 

 Станом на кінець 2018 року кредитний портфель Банку (з урахуванням нарахованих відсотків  

та без резервів)  збільшився на 1 405,14 млн. грн. до 6 717,33 млн. грн. (кінець 2017 року  -  

5 312,19 млн. грн.): 

 кредити корпоративних клієнтів зменшились  на 1 668,8  млн. грн. до 941,03 млн. грн. 

(кінець 2017 -  року 2 609,8 млн. грн.); 

 кредити фізичних осіб збільшились на 3 064,8 млн. грн. та склали  5 776,3 млн. грн. 

(кінець 2017 року  -  2 711,5  млн. грн.). 

 Резерв для покриття можливих збитків по кредитним операціям сформований в розмірі, 

достатньому для покриття існуючих кредитних ризиків та станом на 01.01.2019 року 

становить 2 032 млн. грн. 

 Залишок коштів клієнтів на кінець 2018 року  -  6 939,3  млн. грн. (кінець 2017 року  -  

5 171,35 млн. грн.). 

Приріст клієнтських коштів за 2018 рік складав  - 1 767,99 млн. грн. (збільшилися на 34%): 

- кошти корпоративних клієнтів  зменшилися  на 479,7 млн. грн. та на 01.01.2018 р. 

становили 2 620,6 млн. грн. 

- кошти фізичних осіб  збільшилися  на 2 247,6 млн. грн. та склали 4 318,7 млн. грн. 

 

2018  рік Банк закінчив з прибутком  у розмірі 89,1 млн. грн.: 

 

 Чистий процентний дохід в 2018 році збільшився на 112,0 млн. грн. (приріст 32%) у 

порівнянні з 2017 роком:  

 процентні доходи у звітному році зросли на 290,6 млн. грн. та становили 849,0 млн. 

грн.; 

 процентні витрати зросли на 178,6 млн. грн..та склали 386,6 млн. грн. у 2018р. (кінець 

2017 року – 208,0 млн. грн.).  
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 Чистий комісійний дохід зріс на 388,5 млн. грн., до 462,6 млн. грн. у 2018 році проти 74,0 млн. 

грн. у 2017 році. В структурі операційних доходів питома вага комісійних доходів Банку 

становить 47,4% порівняно з 20,6% в 2017 році. 

 

- Адміністративно -  господарські  та операційні витрати  у 2018 році збільшились та становили 

885,8 млн. грн. 

 Витрати на формування резервів під знецінення кредитів склали 1 076,7 млн. грн. порівняно з  

140,1  млн. грн. у 2017 році (перехід на на МСФЗ 9). 

 Доходи від повернення раніше списаної заборгованості за 2018 рік склали 94,5  млн. грн. 

проти 87,1 млн. грн. в 2017 році. 

 

Основні показники проекту Monobank в 2018 році були наступними: 

 

 Кількість платіжних карток на 01.01.2019 року становило 664 535 шт. 

 Загальна сума виданих кредитів – 2 841,2 млн. грн. (з них кредити «овердрафт» 2 398,6 млн. 

грн. та 442,7 млн. грн. – «розстрочка»). 

 Залучені кошти клієнтів склали 1 483,2 млн. грн. 

 

В 2018 році Банк продемонстрував вміння реагувати на складні виклики, зберігши високий рівень 

достатності капіталу та ліквідності. Станом на кінець 2018 рік регулятивний капітал банку становив 

753,4 млн. грн.(приріст з початку року на 340,1 млн. грн. або на 82%), рівень достатності капіталу  - 

13,07% при нормативному значенні  -  10%.    

 

На основі цього, Правління Банку  націлене на реалізацію наступної стратегії на 2019 рік:  

 

 забезпечення помірного зростання кредитного портфелю корпоративних клієнтів та 

нарощення кредитного портфелю фізичних осіб по проекту Монобанк, із забезпеченням 

високого рівня якості кредитів та відповідним зростанням розміру залучених ресурсів; 

 

 збереження високого рівня довіри юридичних і фізичних осіб до Банку шляхом своєчасного 

та повного виконання своїх зобов'язань перед вкладниками та акціонерами; 

 

 подальша активна робота з проблемною заборгованістю, оптимізація структури проблемного 

портфелю, індивідуальні гнучкі пропозиції боржникам щодо добровільного урегулювання 

заборгованості (реструктуризації боргу (відстрочка платежу, зменшення відсоткової ставки 

тощо), дострокового погашення, тощо), отримання доходу від погашення кредитів, що були 

списані. Банк здійснює реструктуризацію іпотечних кредитів в іноземній валюті, за якими 

вимагалося збільшення розміру кредитного ризику, шляхом конвертації цих кредитів у 

національну валюту  у разі досягнення домовленостей з позичальниками. 

 

 забезпечення прийнятного рівня адміністративно-господарських витрат та капітальних 

вкладень для забезпечення виконання запланованих показників розвитку. 

 

 

З повагою, 

 

І. Старомінська  підпис   

 

Голова Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

 

 


