Титульний аркуш
25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 15/352
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013
року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Пiдддубний Р.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38870739
4. Місцезнаходження: 01135, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, пр-т
Перемоги,5А
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)207-43-50, (044)207-43-53
6. Адреса електронної пошти: cvo@bank-portal.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або
дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію
емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2019, 5.1.
Рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) АТ "БАНК "ПОРТАЛ", у тому числi Звiт про
управлiння (звiт керiвництва) за 2018 рiк затвердити.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

bank-portal.com.u
a

25.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб,
засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій
(часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої
операції, для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику,
ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
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- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета
акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість
прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета
акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та
класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в
частині включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного
періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів
(крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі
понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в
тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних
паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
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27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом
забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені
акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких
є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного
року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдсутнiсть iнформацiї у звiтi:
3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах. Банк не брав участi в
створеннi юридичних осiб на протязi звiтного перiоду.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство. Банк не користувався послугами рейтингових
агентств.

6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
емiтента.Банк не має фiлiї та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
7. Судовi справи емiтента. Банк не був учасником судових справ, за якими розглядалися
б позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв станом на початок
звiтного року.
15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. Особи, якi є
власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями Банка вiдсутнi.
16. Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй,
а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв). Банком не здiйснювалась публiчна
пропозицiя.
17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента;
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента;
5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду. Банк
не випускав облiгацiї, похiднi цiнни папери, та не придбавав власних акцiй у звiтному
перiодi.
18.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва): Банк не здiйснював зазначенi види операцiй
протягом звiтного перiоду.
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм
акцiй) такого емiтента. Працiвники Банку не володiють цiнними паперами.
20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1
вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента.Працiвники Банку не володiють
акцiями.
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження таких цiнних паперiв. Будь-якiх обмежень щодо обiгу акцiй Банку, в тому
числi необхiднiсть отримання згоди на вiдчуження них протягом звiтного року не
було.
27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Протягом звiтного перiоду таких правочинiв не вчинялось.
28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. Протягом
звiтного перiоду таких правочинiв не вчинялось.
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо). Протягом звiтного перiоду випуску боргових цiнних паперiв не вiдбувалось.
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента. Акцiонерних або корпоративних
договорiв не укладалось.
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Вказанi договори або

правочини не укладались.
35. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що
виникала протягом звiтного перiоду. Банком не випускались iпотечнi цiннi папери.
36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Банком не випускались iпотечнi цiннi
папери.
37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля
змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного
перiоду;
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi
активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року.
Банком не випускались iпотечнi цiннi папери.
38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. Договори iпотеки
не укладались.
39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв. Банком не випускались iпотечнi
сертифiкати.
40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв. Банком не випускались iпотечнi
сертифiкати.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 074 102 0000 0466
3. Дата проведення державної реєстрації
20.08.2013
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
200000000
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)
25
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за
КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
10. 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
32007124101026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
5) МФО банку
322313
6) Поточний рахунок
16008012166372
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
закінченн
Номер
я дії
Дата Орган державної влади, що
Вид діяльності
ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(дозволу)
(за
наявності)
1
2
3
4
5
Надання банкiвських послуг
273
20.09.201 Нацiональний банк України
3
Опис
Банкiвська лiцензiя на право здiйснення банкiвських послуг

Генеральна Лiцензiя на
здiйснення валютних
операцiй

визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть". Термiн дiї необмежений
273
21.10.201 Нацiональний банк України
3
Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй
згiдно з додатком. Термiн дii - необмежений.

Опис

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
04.10.2013

Опис

Контактні дані:
телефон та адреса
електронної пошти
корпоративного
секретаря
2
4
044 207-43-50,
04.10.2013
Чмир Олена Василiвна
cvo@bank-portal.com.ua
Досвiд роботи на посадi корпоративного секретаря 5 рокiв.
Функцiональнi обов'язки визначенi Положенням про корпоративного
секретаря АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та посадовою iнструкцiею. Корпоративний
секретар не є посадовою особою. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Попереднє мiсце роботi - ПАТ "ТММ-Банк" Головний бухгалтер.
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я по
батькові особи,
призначеної на посаду
корпоративного
секретаря
3

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
1581/26-15-14-06-0
1-10/38870739,
17.01.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

Головне
управлiння ДФС у
м. Києвi

Податкове
повiдомлення-рiше
ння про
застосування
штрафних
(фiнансових)
санкцiй (штрафи)

виконано (сплачено у
повнiй сумi)

Головне
управлiння ДФС у
м. Києвi

Податкове
повiдомлення-рiше
ння про
застосування
штрафних
(фiнансових)
санкцiй (штрафи)

виконано (сплачено у
повнiй сумi)

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

постанова про
накладення
штрафу

оскаржується до суду

Примітки:
2

4247/26-15-12-08-2
0/3887079,
20.09.2018

Примітки:
3

Примітки:

631-ДП-Е,
26.11.2018

4

630-ДП-Е,
26.11.2018

нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

постанова про
накладення
штрафу

оскаржується до суду

Примітки:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В Банку сформовано органiзацiйну структуру, основним завданням якої є забезпечення
чiткого дотримання пiдроздiлами Банку своїх функцiй. Протягом 2018 року Наглядова
рада Банку двiчi переглядала органiзацiйну структуру, головна мета - посилення основних
ланок спiлкування з клiєнтами Банку та удосконалення системи управлiння ризиками.
Так, створене Операцiйне управлiння Банку, у складi якого - Операцiйний вiддiл та Вiддiл
касових операцiй. Функцiї Вiддiлу права та комплаєнсу розподiленi мiж новоствореними
Вiддiлом права та Вiддiлом контролю за дотриманням норм (комплаєнс). Замiсть вiддiлу
аналiзу ризикiв створена Служба внутрiшнього контролю та управлiння ризиками.
Опис органiзацiйної структури станом на 01.01.2019 р. мiститься у цьому звiтi у роздiлi
"Звiт керiвництва (звiт про управлiння)".

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб),
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом
(осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни
розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього
року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 26 осiб.
Позаштатнi працiвники, особи, якi працюють за сумiсництвом, працiвники, якi працюють
на умовах неповного робочого часу вiдсутнi.
Загальний фонд оплати працi за звiтний перiод - 12 810 тис грн.
Квалiфiкацiя працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам АТ "БАНК "ПОРТАЛ". Правлiня
Банку багато уваги придiляє питання пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв. Фахiвцi Банку
постiйно беруть участь у семiнарах та конференцiях якi проводяться установами, що
займаються професiйною пiдготовкою банкiвських працiвникiв
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції
та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі
об'єднання
АТ "БАНК "ПОРТАЛ" не входить до складу будь-яких об'єднань.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку,

інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду
спільної діяльності
Банк не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом 2018 року до Банку не надходили пропозицiї з боку третiх осiб щодо
реорганiзацiї.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Положення про облiкову полiтику АТ "БАНК "ПОРТАЛ" базується на вимогах мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку (далi - МСФЗ), чинному
законодавствi України, нормативно-правових актах Нацiонального банку України.
Положення про облiкову полiтику визначає основнi принципи ведення бухгалтерського
(фiнансового) облiку та формування звiтностi, єдинi методи оцiнки активiв, зобов`язань та
iнших статей балансу банку, порядок їх застосування.
Iнформацiя, що наведена у фiнансовому звiтi та примiтках до нього, є суттєвою та
своєчасною для користувачiв, виходячи з принципiв безперервностi, нарахування,
обачливостi, превалювання сутi над формою та iнших принципiв мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ на основi даних бухгалтерського
облiку, з урахуванням коригуючи проводок щодо подi, якi коригують данi пiсля дати
балансу.
Основними критерiями первiсного визнання елементiв фiнансової звiтностi, а саме
активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв та витрат є:
висока вiрогiднiсть притоку i вiдтоку економiчних вигiд, пов'язаних з актовом чи
зобов'язанням;
вартiсть елементу може бути достовiрно оцiнена.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
При первiсному визнаннi фiнансовi активи Банк оцiнює за справедливою вартiстю плюс (у
випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо
пов'язанi iз здiйсненням операцiї.
Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату
операцiї, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання з придбання активу.
Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв
Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв вiдображає бiзнес-модель управлiння
фiнансовими активами та характеристики їх грошових потокiв.

Фiнансовий актив пiдлягає оцiнцi за амортизованою собiвартiстю, якщо одночасно
виконуються наступнi умови:
- актив утримують в рамках бiзнес-моделi, мета якої - утримання активiв задля збирання
контрактних грошових потокiв;
- контрактнi умови фiнансового активу обумовлюють надходження у певнi дати грошових
потокiв, якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв за непогашеною
частиною основної суми.
Фiнансовий актив класифiкується для подальшої оцiнки за справедливою вартiстю з
визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, якщо вiн утримується в рамках
бiзнес-моделi, метою якої є як збiр контрактних грошових потокiв, так i продаж
фiнансових активiв; а договiрнi умови фiнансового активу передбачають надходження у
певнi дати грошових коштiв, якi є виключно сплатою основної суми та вiдсоткiв за
непогашеною частиною основної суми.
Оцiнка бiзнес-моделi
Банк визнає, що бiзнес-модель портфеля фiнансових активiв полягає в утриманнi
фiнансових активiв задля збирання контрактних грошових потокiв (або як для
збирання грошових потокiв, так i для продажу фiнансових активiв).
Класифiкацiя i оцiнка здiйснюється за кожним iнструментом окремо та за станом на дату
первiсного визнання фiнансового активу.
У звiтному перiодi Банком облiковувались виключно фiнансовi активи, оцiненi за
амортизованою собiвартiстю.
Знецiнення (зменшення корисностi) фiнансових активiв
Банк оцiнює на прогнознiй основi очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з активними
борговими iнструментами, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю, а також
заборгованiстю, що виникає за наданими зобов'язаннями з кредитування та за
договорами фiнансових гарантiй. Банк формує резерв за такими збитками на кожну звiтну
дату.
Резерв розраховується на основi очiкуваних кредитних збиткiв, пов'язаних з ймовiрнiстю
дефолту протягом наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбулося iстотного збiльшення
кредитного ризику з моменту винання фiнансового активу; в протилежному випадку
резерв розраховується на основi очiкуваних кредитних збиткiв на весь термiн життя
активу. Якщо фiнансовий актив вiдповiдає визначенню придбаного або створеного
кредитно-знецiненого активу, резерв розраховується на основi очiкуваних кредитних
збиткiв за весь термiн життя активу.
Фiнансовi iнструменти, якi не є кредитно-знецiненими при первiсному визнаннi,
класифiкуються за трьома етапами:
I етап - при первiсному визнаннi до суттєвого зростання кредитного ризику (оцiнюються
очiкуванi кредитнi збитки (expected credit loss - ECL) на горизонтi 12 мiсяцiв);
II етап - пiсля факту суттєвого зростання кредитного ризику (ECL на строк дiї активу);
III етап - знецiнення (дефолт) (ECL на строк дiї активу).

Основними фактами суттєвого зростання кредитного ризику в Банку є наявнiсть
простроченої заборгованостi понад 30 днiв по основнiй сумi боргу по кредиту та/або
нарахованим вiдсоткам. Основними ознаками подiї дефолту в Банку є наявнiсть
простроченої заборгованостi понад 90 днiв по основнiй сумi боргу по кредиту та/або
нарахованим вiдсоткам, боржник не спроможний забезпечити в повному обсязi виконання
зобов'язань перед Банком в установлений договором строк без застосування Банком
процедури звернення стягнення на забезпечення; сформований Банком резерв пiд
зменшення корисностi фiнансового активу становить 50 та бiльше вiдсоткiв боргу.
Рекласифiкацiя фiнансових активiв
Банк рекласифiкує фiнансовi активи мiж категорiями оцiнки виключно у випадку змiни
бiзнес-моделi, у рамках якої її утримують.
Фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю
мiнус (у випадку, якщо зобов'язання не класифiкуються для подальшої оцiнки за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках) витрати,
безпосередньо пов'язанi iз здiйсненням операцiї.
Банк визнає фiнансовi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан лише тодi, коли стає
стороною договiрних зобов'язань, обумовлених вiдповiдним iнструментом.

Класифiкацiя та оцiнка фiнансових зобов'язань
Банк пiсля первiсного визнання оцiнює фiнансовi зобов'язання за амортизованою
собiвартiстю, за винятком:
- фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки у прибутках або збитках; такi зобов'язання, включаючи похiднi фiнансовi
iнструменти, оцiнюються за справедливою вартiстю;
- фiнансових зобов'язань, якi виникають, якщо передавання фiнансового активу не
вiдповiдає умовам припинення визнання або застосовується принцип продовження участi;
- договорiв фiнансової гарантiї, якi оцiнюються за бiльшою з величин:
- сумою резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
- сумою оцiнки при первiсному визнаннi за вирахуванням накопиченої суми
доходу, визнаного згiдно з МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами";
- зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової, що оцiнюються за бiльшою з
величин:
- сумою резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
- сумою оцiнки при первiсному визнаннi за вирахуванням накопиченої суми
доходу, визнаного згiдно з МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами".
Фiнансовi зобов'язання не рекласифiкуються.

Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
Банк припиняє визнання фiнансового активу тiльки тодi, коли:
- строк дiї контрактних прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу
закiнчується;
або
- якщо Банк передав практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з активом, або не передав i
не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, але передав контроль над
цим активом.
Банк проводить вiдповiдно, часткове або повне списання валової балансової вартостi
фiнансового активу, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо не має
об?рунтованих очiкувань щодо їх вiдшкодування. Списання проводиться за рахунок
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки в межах дiючого законодавства згiдно рiшень
уповноважених комiтетiв та Правлiння Банку.
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у разi погашення
зобов'язання (заборгованiсть, визначена у контрактi, виконується, анулюється або
строк її дiї закiнчується).
Грошовi кошти та їх еквiваленти
До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв в звiтностi вiднесенi готiвковi кошти в касах,
кошти на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, кошти на
кореспондентських рахунках в iнших банках, щодо яких вiдсутнi обмеження у
використаннi. Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою активи , якi можуть
бути легко конвертованi в грошовi кошти в найкоротшi термiни, i мають мiнiмальний
ризик змiни вартостi.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв є непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не
котируються на активному ринку, й якi не призначенi для продажу негайно або в
найближчий час та не класифiкованi як доступнi для продажу.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Банк визнає пiд час надання коштiв на певний строк
та на визначених умовах для отримання грошових потокiв за контрактом у певнi дати, якi
є лише погашенням основної суми та сплатою процентiв на непогашену основну суму.
Проценти- це компенсацiя часової вартостi грошей i кредитного ризику, пов`язаного з
непогашенням протягом певного часу основної суми боргу.

Виданi кредити визнаються в момент їх надання та вiдображаються за первiсною вартiстю
наданих коштiв, що дорiвнює справедливої вартостi наданих коштiв. В первiсну вартiсть
включаються також прямi витрати по здiйсненню операцiї.
Пiсля первiсного визнання кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за
амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву
пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiї
пiд час визнання, а також комiсiй, якi є невiд`ємною частиною фiнансового iнструменту. У
звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд амортизацiя розкрита за статтею
"Процентнi доходи", а збитки вiд знецiнення - за статтею "Чисте (збiльшення)зменшення
резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках".
Банк дотримується полiтики перегляду початкових умов кредитування (подовження
строку, перегляду графiку погашення процентiв та основної суми боргу тощо)перш нiж
розпочати процедуру звернення стягнення на заставне майно. Реструктуризацiя
заборгованостi дає можливiсть уникнути виникненню простроченої заборгованостi за
активом та уникнути бiльших втрат пов`язаних з реалiзацiєю застави (понесення
додаткових витрат на реалiзацiю застави, термiн реалiзацiї застави може перевищити
строк, на який здiйснюється пролонгацiя кредиту та iнше).
Цiннi папери в портфелi банку до погашення
В портфелi Банку до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з
фiксованими платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим
строком погашення. Борговi цiннi папери вiдносяться до портфеля, якщо Банк має намiр
та спроможнiсть утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного
доходу.
Первiсно цiннi папери, що утримуються до погашення, оцiнюються за вартiстю придбання,
враховуючи витрати за операцiєю придбання цiнних паперiв.
Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату балансу
вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю.
Станом на 31 грудня 2018 року у портфелi до погашення облiковувались депозитнi
сертифiкати Нацiонального банку України.
Основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу.
Первiсна вартiсть придбаних основних засобiв складається з витрат на придбання та
введення їх в експлуатацiю.
Витрати на полiпшення об`єктiв основних засобiв, що призводять до збiльшення первiсно
очiкуваних вигiд вiд їх використання, збiльшують первiсну вартiсть цих об`єктiв. Витрати
на ремонт та обслуговування основних засобiв визнаються в мiру їх здiйснення. Витрати
на замiну основних частин або компонентiв основних засобiв капiталiзуються, а
залишкова вартiсть замiненої частини вiдноситься на витрати в звiтi про сукупний дохiд
звiтного перiоду.

У разi знецiнення основних засобiв їхня вартiсть зменшується до вартостi очiкуваного
вiдшкодування або справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю залежно вiд
того, яка з цих двох величин є вищою. Зменшення балансової вартостi вiдноситься на
фiнансовi результати. Витрати на знецiнення активу, визнанi в попереднiх перiодах,
сторнуються, якщо вiдбулася змiна оцiнок, застосованих для визначення очiкуваного
вiдшкодування, або справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю.
Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою
отриманих коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у складi фiнансових
результатiв у звiтi про сукупний дохiд.
Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв, якщо є свiдчення можливої
втрати економiчної вигоди, а саме:
- протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж
це очiкувалося, внаслiдок плину часу або використання;
- вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об`єкта,
пов`язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi),
так i внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше
очiкуваної дати тощо) факторiв;
- моральне старiння або фiзичне пошкодження;
- економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана.
Зменшення корисностi основних засобiв у 2018 роцi не визнавалось.
Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювалось.
Балансова вартiсть основних засобiв (з урахуванням нематерiальних активiв) станом на
кiнець дня 31 грудня 2018 року становить 3027 тис.грн.
Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив- немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може
бути iдентифiкований. Нематерiальний актив визнається Банком, якщо є ймовiрнiсть
того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, будуть отриманi Банком
та собiвартiсть активу можливо достовiрно оцiнити.
Придбанi (виготовленi) Банком нематерiальнi активи облiковуються за первiсною
вартiстю (собiвартiстю) скоригованою на суму додаткових витрат.
Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає нематерiальний актив за його собiвартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв, затверджений по Банку,
становить до десяти рокiв безперервної експлуатацiї у разi, якщо iнше не передбачено
договором поставки нематерiальних активiв.
Строки корисного використання об`єктiв нематерiальних активiв щорiчно переглядається
комiсiєю по введенню в експлуатацiю та списанню основних засобiв та змiни цих строкiв
затверджуються рiшенням Правлiння Банку.
Банк визнає зменшення корисностi нематерiальних активiв, якщо:
вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта,
пов'язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi),
так i внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше

очiкуваної дати тощо) факторiв;
моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;
економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана .
Нематерiальнi активи у 2018 роцi переглядались на зменшення корисностi, зменшення
корисностi не визнане.
Банк припиняє визнання нематерiального активу в разi його вибуття або якщо вiд його
використання не очiкується майбутнiх економiчних вигод.
У звiтному роцi переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв не вiдбувалась.
Амортизацiя
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом
строку його корисної експлуатацiї.
Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється пiсля того, як основнi
засоби стають придатними для використання, iз застосуванням прямолiнiйного методу з
метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом
строку їхньої експлуатацiї за такими нормами:
Машини та обладнання - 5 рокiв;
Транспортнi засоби - 5 рокiв;
Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки;
Iншi основнi засоби - 4-12 рокiв;
Полiпшення орендованого примiщення -вiдповiдно до строку оренди.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому
мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Банк отримав би в поточний час вiд
продажу цього активу за мiнусом оцiнених витрат на продаж, якби стан та строк
експлуатацiї активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме
наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю,
так як Банк має намiр використовувати активи до кiнця фiзичного строку їх експлуатацiї.
Тест на вiдповiднiсть строку корисного використання основних засобiв строку їх
очiкуваного використання проводиться Банком кожного року на дату проведення рiчної
iнвентаризацiї, на 01 грудня. Протягом 2018 року метод амортизацiї основних засобiв
Банком не змiнювався.
Сума нарахованої амортизацiї по основних засобах та нематерiальних активах за звiтний
рiк склала 6565 тис.грн.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому
числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо
реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму
експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від
сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в
діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та
динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів,
його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою
діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом
отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
АТ "БАНК "ПОРТАЛ" пропонує широкий спектр банкiвських послуг, а саме: вiдкриття та
ведення банкiвських рахункiв в гривнi та iноземнiй валютi; банкiвськi вклади (депозити);
кредитування юридичних осiб; кредити фiзичним особам ; прийом комунальних та iнших
платежiв вiд населення на користь юридичних осiб;
валюто-обмiннi операцiї;
консультацiйнi послуги i т. iн. Банк постiйно проводить роботу щодо визначення попиту,
потреб та iнтересiв клiєнтiв у банкiвськiй сферi, вдосконалення умов дiючих тарифiв та
ставок для створення якомога комфортнiших умов обслуговування. Основним принципом,
на якому будуються вiдносини Банку с клиєнтами є iндивiдуальний подхiд. Не дивлячись
на складнi полiтичнi та соцiальнi умови, що склалися в Українi у 2018 роцi, Банк
продовжував кредитування корпоративного бiзнесу, а саме: - кредитування поточної
дiяльностi компанiй: поповнення оборотних коштiв, придбання/реконструкцiя/ремонт
основних засобiв; - кредитування проектiв, що направленi на створення нового бiзнесу.
Банком визначенi такi звiтнi сегменти: послуги корпоративним клiєнтам (зазначений
сегмент уключає обслуговування поточних рахункiв, залучення вкладiв(депозитiв),
надання кредитiв, операцiй купiвлi-продажу валюти на МВРУ); послуги фiзичним особам
(зазначений сегмент уключає залучення вкладiв(депозитiв), здiйснення переказiв з
використанням рахункiв та без їх вiдкриття, валюто-обмiннi операцiї, кредитування);
мiжбанкiвська дiяльнiсть (зазначений сегмент уключає операцiї, якi забезпечують
потреби клiєнтiв та банку у готiвкових те безготiвкових коштах в нацiональнiй та
iноземних валютах, розмiщення вiльних ресурсiв на короткостроковий термiн).
Опис бiзнес-моделi Банку, створеної Банком системи управлiння ризиками, персективи
подальшого розвитку Банку наведенi у цьому звiтi у роздiлi "Звiт керiвництва (звiт про
управлiння)".
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови
придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Значнi придбання, вiдчуження актiвiв не вiдбувались та не плануються.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно
описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже

зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Значнi правочини щодо основних засобiв протягом звiтного року Банк не укладав.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних аткивiв станом на кiнець дня 31
грудня 2018 року становить 3027 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв - за
мiсцезнаходженням Банку. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв
Банку.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
В Банку створенi оптимальнi умови для його ефективної дiяльностi. Проблеми, якi
впливають на дiяльнiсть Банку, є загальними для банкiвської системи України, яка
залишається вразливою як через загальну полiтичну та економiчну нестабiльнiсть, так i з
огляду на недостатню капiталiзацiю, погiршення якостi активiв, викликане економiчною
ситуацiєю. До
негативних факторiв, якi впливають на дiяльнiсть Банку, також
вiдноситься продовження вiйськового конфлiкту на сходi України.
Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих та економiчних обмежень, досить значна.
Найбiльше на дiяльнiсть Банку впливає низький рiвень захисту прав кредиторiв.
Подальший розвиток Банку залежить в тому числi вiд припинення воєнного конфлiкту,
вiдновлення довiри до банкiвської системи, запуску реальних економiчних реформ, змiни
законодавства у податковiй, юридичнiй i регулятивнiй сферах.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Головною метою Банку щодо управлiння капiталом є залучення i пiдтримка достатнього
обсягу капiталу, необхiдного для розширення дiяльностi i забезпечення покриття
негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв,якi приймаються в процесi банкiвської
дiяльностi.
Полiтика Банку передбачає пiдтримку забезпечення належної довiри з боку
iнвесторiв,кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку в майбутньому.
При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у зв`язку з чим
Банк визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в
результатi пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами
та стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi фiнансової позицiї.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо
показникiв рiвнi капiталу - показник достатностi(адекватностi) регулятивного капiталу
складає 103,42%.
Розмiр зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу на початок та кiнець
звiтного перiоду складав 200 000 тис. грн.
Розмiр власного капiталу емiтента на початок звiтного перiоду складав 208 048
тис. грн., на кiнець звiтного перiоду складав 210 234 тис. грн. Власний капiтал банку в
порiвняннi з початком року збiльшився на 2186 тис. грн. головним чином за рахунок
збiльшення суми нерозподiленого прибутку у звiтному роцi.
Розмiр регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року
становить 211 002 тис. грн.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
н/д
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів,
які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiчна мета Банку бути конкурентоспроможним банком в Українi з надання
населенню i юридичним особам усiх форм власностi платiжних та iнших банкiвських
послуг, маючи показники доходностi, прибутковостi i надiйностi найкращi серед банкiв
країни.Стратегiчними завданнями Банку є:- збiльшення статутного капiталу та в
подальшому нарощування капiталу у тому числi за рахунок прибутку;- збiльшення розмiру
загальних активiв; - розробка и постiйне оновлення асортименту банкiвських послуг у
вiдповiдностi до потреб клиєнтiв;- використання сучасних банкiвських технологiй в
роботi з клiєнтами; - поступове збiльшення ринкової долi банку; -освоення нових
сегментiв; - реалiзацiя гнучкої тарифної полiтики.
Вказанi завдання
визначенi
Стратегiєю розвитку Банку на 2018-2020 роки, з якою можна ознайомитись на веб-сайтi
Банку
за
посиланням:
https://bank-portal.com.ua/uploads/assets/files/Docum/Bank_Portal_Strategy.pdf.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Витрати на дослiдження та розробку у звiтному роцi не здiйснювались.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про
результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній формі
Банк не володiє iншою iнформацiєю, крiм зазначеної у цьому звiтi, яка може бути iстотною
для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова Рада

Правлiння

Структура

Персональний склад

единий акцiонер

Колоснiцин Iгор Олександрович

Наглядова Рада складає 5 членiв:
Голова Наглядової Ради та 4 члени у
т.ч. 3 незалежних.

Голова Наглядової Ради - Шульгiн
О.В. (представник акцiонера)
Член Наглядової Ради - Руденко
О.В. (представник акцiонера)
Член Наглядової Ради - Алейнiкова
I.В. (незалежний)
Член Наглядової Ради - Кушнiр В.I.
(незалежний)
Член Наглядової Ради - Ковальова
А.В. (незалежний)

Голова Правлiння та три члени

Голова Правлiння

- Пiддубний Р.М.

член Правлiння - Бородавко Є.I.
(Заступник Голови Правлiння з IТ та
IБ)
член Правлiння - Гайова Н.В.
(Головний бухгалтер)
член Правлiння - Заєць В.Г.
(Начальник Управлiння фiнансового
монiторингу)

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової Ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шульгiн Олег Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1958
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
42
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав
ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Голова Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбаченi Статутом,
Положенням про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та трудовим договором.
Обрано на посаду рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
20.04.2018 року.
Розмiр виплаченої винагороди обумовлено трудовим договором.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Голова Наглядової Ради АТ "БАНК
"ПОРТАЛ".
Посадова особа є представником акцiонера

1) Посада
член Наглядової Ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руденко Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977

5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав
ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" член Спостережної Ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом,
Положенням про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором.
Обрано на посаду
рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
20.04.2018 року.
Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк не виплачувалася.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади :ПрАТ "Українська транспортна страхова
компанiя." ( м.Київ, вул. Саксаганського , 77) - Перший заступник Голови Правлiння ,
Голова Правлiння. ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" член Спостережної Ради
Посадова особа є представником акцiонера.
1) Посада
член Наглядової Ради (незалежний)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алейнiкова Iрина Володимирiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав
ТОВ "СIСТЕРЗ ПРОДАКШН" Фiнансовий Директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом,
Положенням про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором.
Обрано на посаду рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
20.04.2018 року.
Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк не виплачувалася.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади : ПрАт "Телеканал "iНТЕР" ( м. Київ) Начальник вiддiлу мiжнародної бухгалтерської звiтностi фiнансової дирекцiї, Фiнансовий
директор;

ТОВ "СIСТЕРЗ ПРОДАКШН" ( м. Київ)
член Наглядової Ради.
Посадова особа є незалежним членом.

- Фiнансовий Директор, ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" -

1) Посада
член Наглядової Ради (незалежний)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кушнiр Вiра Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1960
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав
ПрАТ Страхова компанiя "ПРОВIДНА" Директор департаменту операцiйної
дiяльностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом,
Положенням про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором.
Обрано на посаду рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
20.04.2018 року.
Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк не виплачувалася.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади : ПрАТ Страхова компанiя "ПРОВIДНА"
Директор департаменту операцiйної дiяльностi. ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" член Наглядової
Ради.
Посадова особа є незалежним членом.
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiддубний Роман Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Заступник Голови Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.08.2015, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння передбаченi Статутом, Положенням
про Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
Обрано на посаду
рiшенням Наглядової Ради вiд 10.07.2015
Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк виплачена в розмiрi визначеному
у штатному розписi, затвердженому Наглядовою Радою.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади : ПАТ "ТММ-Банк" м. Київ, вул. Панельна , 5
- Заступник Голови Правлiння
ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Заступник Голови Правлiння
1) Посада
Головний бухгалтер, член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайова Наталiя Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав
ПАТ "ФIНАНС БАНК" Головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.08.2013, обрано Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння передбаченi Статутом, Положенням
про Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
Обрано на посаду рiшенням засновника № 1 вiд 07.06.2013 р.
Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк виплачена в розмiрi визначеному
у штатному розписi, затвердженому Наглядовою Радою.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади :
ПАТ "ФIНАНС БАНК" м. Київ, вул.
Панельна , 5 - Заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер.
1) Посада
Заступник Голови Правлiння з iнформацiйних технологiй та iнформацiйної безпеки,
член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бородавко Євген Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав
ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Начальник управлiння iнформацiйних технологiй
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.07.2015, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння передбаченi Статутом, Положенням
про Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
Обрано на посаду
рiшенням Наглядової Ради вiд 10.07.2015 р.
Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк виплачена в розмiрi визначеному
у штатному розписi, затвердженому Наглядовою Радою.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади :
ПАТ "ДIАМАНТБАНК"
м. Київ,
Контрактова площа, 10А - Головний адмiнiстратор центру прикладного програмного
забезпечення; ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Начальник управлiння iнформацiйних технологiй.
1) Посада
Начальник управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заєць Володимир Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав
ПАТ "СБЕРБАНК" головний фахiвець Управлiння комплаєнсу i фiнансового
монiторингу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2018, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Правлiння передбаченi Статутом, Положенням
про Правлiння АТ "БАНК "ПОРТАЛ".
Обрано на посаду
рiшенням Наглядової Ради вiд 11.04.2018 р.
Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк виплачена в розмiрi визначеному
у штатному розписi, затвердженому Наглядовою Радою.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади : головного економiста, заступника
начальника Управлiння фiнансового монiторингу, Начальника Служби фiнансового
монiторингу, головного фахiвця вiддiлу контролю та управлiння ризиками фiнансового
монiторингу Управлiння комплаєнсу фiнансового монiторингу.
1) Посада
член Наглядової Ради (незалежний)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальова Анжелiка Валерiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
26
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку
займав
КП "Житлоiнвестбуд-УКБ" - Начальник вiддiлу адмiнiстративно-кадрової роботи
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом,
Положенням про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором.
Обрано на посаду рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
20.04.2018 року.
Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк не виплачувалася.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Протягом
останнiх
п'яти
рокiв
займала
посади
:
Начальник
вiддiлу
адмiнiстративно-кадрової роботи КП "Житлоiнвестбуд-УКБ" (м. Київ)
Посадова особа є незалежним членом.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток
акцій (часток, паїв)
Ідентифікацій
Відсоток акцій
ний код
(часток, паїв), які
Найменування юридичної юридичної
належать
особи засновника та/або
особи
Місцезнаходження
засновнику
учасника
засновника
та/або учаснику
та/або
(від загальної
учасника
кількості)
Акцiонерна компанiя з
3321, Вiргiнськi о-ви (Брит.),
обмеженою
1487662
Тортола, Дрейк Чамберс, Роуд
37,5
вiдповiдальнiстю
Таун
"ОСКАНIАН ЛIМIТЕД"
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

Колоснiцин Iгор Олександрович

(часток, паїв), які
належать
засновнику
та/або учаснику
(від загальної
кількості)
62,5
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Протягом 2018 року банкiвська система України демонструвала достатню стiйкiсть та
стабiльнiсть та працювала без суттєвих внутрiшнiх чи зовнiшнiх шокiв. Позитивною
ознакою української банкiвської системи є перехiд вiд збиткової до прибуткової роботи.
Зокрема, в 2018 роцi українськi комерцiйнi банки в цiлому отримали сукупний чистий
прибуток у обсязi 21,7 млрд.грн. проти 26,5 млрд.грн. збитку у 2017 роцi. Чистий
прибуток прибуткових банкiв становив 34.4 млрд. грн, збитки збиткових 12.7 млрд. грн. Дiяльнiсть Банку у 2018 роцi була постiйно прибутковою, фiнансовий
результат Банку за рiк, що минув, склав 6102 тис. грн.
На банкiвський сектор продовжують впливати значнi концентрацiї. Станом на кiнець дня
31 грудня 2018 р. на 20 найбiльших банкiв припадає 91,0 % чистих активiв вiд сукупних
чистих активiв усiх комерцiйних банкiв країни; на банкiвському ринку домiнують
державнi банки - їхня частка в чистих активах вiтчизняної банкiвської системи становить
54,7%. Банк не вiдноситься до вказаних груп банкiв, при цьому вище зазначенi
концентрацiї мають для Банку опосередкований вплив.
З позитивних факторiв для банкiвської дiяльностi в 2018 роцi Банк визначив наступнi:
в 2018 роцi споживча iнфляцiя сповiльнилася до 9.8% (з 13.7% у 2017 роцi);
досягнута домовленiсть про нову програму спiвпрацi з МВФ;
валютний ринок був достатньо стабiльним;
результати оцiнювання Нацiональним банком України стiйкостi банкiвського
сектору пiдтвердили достатню капiталiзацiю банкiв в умовах базового макроекономiчного
сценарiю.
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Банку, є загальними для банкiвської системи
України, яка залишається вразливою як через загальну полiтичну та економiчну
нестабiльнiсть, так i з огляду на недостатню капiталiзацiю, погiршення якостi активiв,
викликане економiчною ситуацiєю. До
негативних факторiв, якi впливають на
дiяльнiсть Банку, також вiдноситься продовження вiйськового конфлiкту на сходi України.
Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих та економiчних обмежень, досить значна.
Найбiльше на дiяльнiсть Банку впливає низький рiвень захисту прав кредиторiв.
Подальший розвиток Банку залежить в тому числi вiд припинення воєнного конфлiкту,
вiдновлення довiри до банкiвської системи, запуску реальних економiчних реформ, змiни
законодавства у податковiй, юридичнiй i регулятивнiй сферах.

За станом на 1 сiчня 2019 року банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на
здiйснення банкiвської дiяльностi мали 77 банкiв. При здiйсненнi Банком процедури
лiцензування за станом на 1 червня 2013 року банкiвську лiцензiю мали 175 банкiв
України, кiлькiсть банкiв зменшилась бiльше нiж вдвiчi.

Основнi показники дiяльностi банкiв України та Банку за станом на 01.01.2019 р. є такими:
(млн. грн.)
Назва показника Банки України (за даними НБУ) АТ "БАНК "ПОРТАЛ"
1
2
3
Активи
1 360 764
224
Зобов'язання банкiв
1 205 114
14
Власний капiтал 155 650
з нього: статутний капiтал

210
465 532

200

Протягом 2018 р. не проводилось придбання акцiй Банку, структура власностi не
змiнювалась.
2. Інформація про розвиток емітента
Ключовими показниками дiяльностi Банку є кiлькiснi та якiснi показники, визначенi
Стратегiєю розвитку та Бiзнес-планом Банку. Прiоритетним напрямком дiяльностi Банку є
кредитування юридичних та фiзичних осiб - клiєнтiв Банку.
Банк здiйснює кредитування корпоративного бiзнесу, а саме: - кредитування поточної
дiяльностi компанiй: поповнення оборотних коштiв, придбання/реконструкцiя/ремонт
основних засобiв; - кредитування проектiв, що направленi на створення нового бiзнесу;
надання гарантiй. Основними активоутворюючими продуктами у 2018 роцi були:
- кредитна лiнiя (вiдновлювана/невiдновлювана), що дозволяє отримати корпоративному
бiзнесу фiнансування на поповнення обiгових коштiв;
- овердрафт - дає можливiсть пiдприємству задовольнити потреби у короткостроковому
кредитуваннi;
- гарантiї, переважно тендернi гарантiї, якi мають мiнiмальний кредитний ризик для
Банку.
Аналiз виконання планових показникiв за звiтний рiк наведений у наступнiй таблицi:
№ з/п Назва статтi Станом на
01.01.2018р.
факт
01.01.2019р.

план

01.01.2019р.
факт
1
АКТИВИ
2
Грошовi кошти та їх еквiваленти 9 179 14 55720 528
3
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
141 308
201 488
178 914
4
Цiннi папери, емiтованi НБУ
80 23729 80017 037
5
Дебiторська заборгованiсть
335 380 100
6
Вiдстрочений податковий актив 52
52
52
7
Основнi засоби та нематерiальнi активи
3 454 4 500 3 027
8
Iншi активи 2
200 375
9
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
3 788
10
Усього активiв
234 567
250 977
223 821
11
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
12
Кошти клiєнтiв
24 16936 22910 895
13
Iншi зобов'язання 2 350 3 616 2 692
14
Усього зобов'язань 26 51939 84513 587
15
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
16
Статутний капiтал 200 000
200 000
200 000
17
Резервнi та iншi фонди банку
3 938 4 148 4 148
18
Нерозподiлений прибуток / (непокритий збиток) 4 110 6 984 6 086
19
Усього власного капiталу 208 048
211 132
210 234
20
Усього зобов'язань та власного капiталу
234 567
250 977
223 821
Виконання планових показникiв за доходами та витратами Банку в 2018 роцi розкрито у
наступнiй таблицi:
№ з/п Назва статтi Станом на
01.01.2018р.
факт
01.01.2019р. план
01.01.2019р.
факт
1
Процентнi доходи 33 56853 32350 881
2
Процентнi витрати (643) (314) (444)
3
Чистий процентний дохiд/(Чистi процентнi витрати)
32 92553 00950 437
4
Комiсiйнi доходи 2 145 1 345 1 767
5
Комiсiйнi витрати (110) (160) (167)
6
Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (381)
7
Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз iноземною валютою (34) 613 742
8
Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземної валюти
(463) 733 (38)
9
Iншi операцiйнi доходи 598 48
776
10
Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв
(3 940)
(14
365) (13 030)
11
Чистий збиток/(прибуток) вiд збiльшення/
(зменшення) резервiв за зобов`язаннями
27
12
Витрати на виплати працiвникам
(10 412)
(16 750)
(15 798)

13
14
15
16
17

Витрати зносу та амортизацiя (1 447)
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати
Прибуток/(збиток) до оподаткування 4 957
Витрати на податок на прибуток (847) (488)
Прибуток/(збиток) вiд дiяльностi, що триває

(1 454)
(1 336)
(13 951)
(15 531)
7 488 7 468
(1 366)
4 110 7 000 6 102

(15 885)

На 2018 рiк Банк ставив перед собою амбiцiйнi цiлi стосовно залучення коштiв клiєнтiв
та вiдповiдно - зростання кредитного портфелю, за рахунок чого планувалось отримання
додаткових процентних доходiв.
З огляду на такi фактори:
загальна недовiра потенцiйних вкладникiв до стабiльностi та надiйностi роботи
банкiв;
стосовно залучення нових клiєнтiв на обслуговування Банк додержувався
прiоритету якостi клiєнтської бази над кiлькiстю. У звiтному роцi Банком посиленi вимоги
до наявних та потенцiйних клiєнтiв щодо репутацiї клiєнта, оперативностi та повноти
надання iнформацiї Банку, вiдповiдностi фiнансових операцiй фiнансовому стану клiєнта
та/або змiсту його дiяльностi. У випадку недодержання зазначених критерiїв Банк
приймав рiшення про вiдмову вiд встановлення/припинення дiлових вiдносин з клiєнтом;
Банк проводив зважену консервативну полiтику щодо активних операцiй, надаючи
прiоритет лiквiдностi перед доходнiстю, з пiдвищенням вимог до потенцiйних
позичальникiв;
у звiтному 2018 роцi зменшився розмiр коштiв на поточних та вкладних рахунках
клiєнтiв Банку; розмiр кредитного портфелю зрiс на 37 606 тис.грн. або на 26,6%, розмiр
процентних доходiв зрiс на 17 313 тис. грн. або на 51,6%, разом з тим за останнiми двома
показниками не досягнутi плановi значення.
Водночас Банк одержана сума прибутку за звiтний рiк перевищує
аналогiчний показник за минулий перiод на 48 %. За 2018 рiк рентабельнiсть активiв
склала 2,6%, рентабельнiсть капiталу - 3,0%, при планових значеннях вiдповiдно 2,7% та
3,3%. Вказанi фактори свiдчать про достатню ефективнiсть роботи Банку. Наглядова Рада
Банку за результатами розгляду виконання планових показникiв Бiзнес-плану Банку
прийняла рiшення показники Стратегiї розвитку та Бiзнес-плану Банку на 2019-2020 роки
залишити без змiн. Перспективи подальшого розвитку Банку окресленi Стратегiєю
розвитку Банку на 2018-2020 роки, з якою можна ознайомитись на веб-сайтi Банку за
посиланням:
https://bank-portal.com.ua/uploads/assets/files/Docum/Bank_Portal_Strategy.pdf.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному роцi Банк не здiйснював укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо
похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
Система управлiння ризиками є складовою загальної системи корпоративного управлiння
Банку та має на метi забезпечувати стiйкий розвиток та безперервнiсть дiяльностi

Банку в рамках реалiзацiї Стратегiї розвитку Банку, затвердженої Наглядовою Радою
Банку.
Вiдповiдно до Стратегiї управлiння ризиками Банку, затвердженої Наглядовою Радою
Банку, Банк визначає суттєвими та вживає заходи щодо побудови системи оцiнки та
управлiння наступними ризиками:
Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв або
додаткових втрат або недоотримання запланованих доходiв у наслiдок невиконання
боржником/контрагентом узятих на себе зобов'язань вiдповiдно до умов договору.
Кредитний ризик присутнiй в усiх видах дiяльностi, де результат залежить вiд дiяльностi
контрагента, емiтента або позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли Банк надає
кошти, бере зобов'язання про їх надання, iнвестує кошти або iншим чином ризикує ними
вiдповiдно до умов реальних чи умовних угод незалежно вiд того, де вiдображається
операцiя - на балансi чи поза балансом.
Ризик лiквiдностi - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв або додаткових
втрат або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неспроможностi банку
забезпечувати фiнансування зростання активiв та/або виконання своїх зобов'язань у
належнi строки. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти незапланованими
вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi
зобов'язання.
Процентний ризик банкiвської книги - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових
втрат або недоотримання запланованих доходiв унаслiдок впливу несприятливих змiн
процентних ставок на банкiвську книгу. Процентний ризик банкiвської книги впливає на
економiчну вартiсть капiталу Банку та чистий процентний дохiд Банку.
Ринковий ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок несприятливої змiни курсiв iноземних
валют, процентних ставок, вартостi фiнансових iнструментiв.
Операцiйний ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв унаслiдок недолiкiв або помилок в органiзацiї
внутрiшнiх процесiв, навмисних або ненавмисних дiй працiвникiв банку або iнших осiб,
збоїв у роботi iнформацiйних систем Банку або внаслiдок впливу зовнiшнiх факторiв.
Операцiйний ризик уключає юридичний ризик, однак має виключати ризик репутацiї та
стратегiчний ризик.
Комплаєнс-ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв/санкцiй, додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходiв або втрати репутацiї внаслiдок невиконання
банком вимог законодавства, нормативно-правових актiв, ринкових стандартiв, правил
добросовiсної конкуренцiї, правил корпоративної етики, виникнення конфлiкту iнтересiв,
а також внутрiшньобанкiвських документiв Банку.
В 2018 роцi Банк розпочав запровадження органiзацiйних заходiв, вимог до культури
ризикiв, стратегiй, полiтики, методик i процедур, визначених Положенням про органiзацiю
системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах, затвердженим
постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 11.06.2018 року № 64. Вказанi

заходи направленi на визначення ризикiв, що супроводжують операцiї Банку, своєчасне
застосування вiдповiдних методiв та засобiв управлiння та контролю за ризиками, засобiв
захисту вiд їх негативного впливу на результати дiяльностi, пiдвищення вартостi власного
капiталу Банку, унiфiкацiї процедури управлiння ризиками в структурних пiдроздiлах
Банку, з одночасним забезпеченням досягнення цiлей багатьох зацiкавлених сторiн, а
саме: акцiонерiв (власникiв), Наглядової Ради, клiєнтiв та
контрагентiв, регуляторних органiв, керiвництва,
iнвесторiв та кредиторiв.

працiвникiв, рейтингових агентств,

Полiтика управлiння ризиками нацiлена на оптимiзацiю та/або мiнiмiзацiю ризикiв.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків
До ризикiв, якi пов'язанi з посередницькою функцiєю Банку щодо перерозподiлу
грошових ресурсiв, застосовується концепцiя оптимiзацiї ризику: оптимiзацiя
спiввiдношення "ризик-дохiднiсть" - максимiзацiя дохiдностi для заданого рiвня ризику
або мiнiмiзацiя ризику для забезпечення бажаного рiвня дохiдностi. До цiєї групи
належать кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик. Процентний ризик
банкiвської книги.
До другої групи ризикiв, якi визначаються як своєрiдна "цiна" за право здiйснювати
банкiвську дiяльнiсть (операцiйний ризик, ризик репутацiї, юридичний ризик,
стратегiчний ризик, комплаєнс-ризик), застосовується концепцiя мiнiмiзацiї ризику прагнення знизити такi ризики до мiнiмального рiвня з щонайменшими витратами.
Система ризик-менеджменту в Банку охоплює всi структурнi та функцiональнi рiвнi - вiд
Наглядової Ради до вiдповiдальних виконавцiв.
Наглядова Рада у межах своїх
функцiональних обов'язкiв та в рамках виконання завдань, покладених на неї загальними
зборами акцiонерiв, визначає загальну стратегiю управлiння ризиками в Банку. Загальне
керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння в межах своїх повноважень та
вiдповiдальностi перед Наглядовою Радою, вкладниками, контрагентами та органами
банкiвського
нагляду.
Правлiння
делегувало
окремi
повноваження
щодо
ризик-менеджменту профiльним комiтетам, а саме: Кредитному комiтету, Комiтету з
питань управлiння активами та пасивами, Тарифному комiтету. З метою реалiзацiї
стратегiї у частинi виявлення, кiлькiсної оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв в Банку
дiє пiдроздiл з ризик-менеджменту, основним завданням якого є забезпечення
ефективного функцiонування системи ризик-менеджменту. На керiвникiв структурних
пiдроздiлiв фронт- та бек-офiсiв покладається функцiя здiйснення внутрiшнього
контролю за дотриманням прийнятих процедур, встановлених лiмiтiв в межах
повноважень, визначених посадовими iнструкцiями та внутрiшньобанкiвськими
документами з ризик-менеджменту. Спiвробiтники, що виконують функцiї фронт-офiсу
вiдповiдають за оперативне управлiння ризиками, пов'язаних з їх дiяльнiстю, згiдно
встановлених рiвнiв толерантностi до ризикiв та лiмiтiв. Спiвробiтники, що виконують
функцiї бек-офiсу, вiдповiдальнi в межах своїх посадових обов'язкiв за контроль
дотримання встановлених вимог.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Банк безумовно дотримується Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку,
затверджених позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку (протокол вiд
03.06.2015 р.), з якими можна ознайомитись на веб-сайтi Банку за посиланням:
https://bank-portal.com.ua/uk/docum/statut
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану
понад визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини,
надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий
емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв
рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте
причини таких дій
Протягом звiтного року вiдхилень вiд зазначених Принципiв не було.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
позачергові
X
20.04.2018
100

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання головуючого та секретаря зборiв, затвердження порядку
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
3. Схвалення рiшення про затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах
акцiонерiв.
4. Звiт Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2017 рiк, прийняття
рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради.
5. Звiт Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" про результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2017 рiк,
прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Правлiння.
6. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за
2017 рiк та затвердження заходiв за результатами їх розгляду.
7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ "БАНК
"ПОРТАЛ" та результатiв дiяльностi за 2017 рiк.
8. Розподiл прибутку ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2017 рiк.
9. Схвалення значних правочинiв, вчинених ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за

перiод з 20 квiтня 2017 року по 19 квiтня 2018 року включно.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" у перiод з 20 квiтня 2018
року по 19 квiтня 2019 року.
11. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради ПАТ
"БАНК "ПОРТАЛ".
12. Обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
13. Обрання Голови Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".
14. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та
iншими членами Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", встановлення
розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та
компенсацiйних виплат, обрання особи, уповноваженої на пiдписання
договорiв з Головою та iншими членами Наглядової Ради ПАТ "БАНК
"ПОРТАЛ".

Вид загальних зборів

чергові

Дата проведення
Кворум зборів
Опис
Рiшення єдиного акцiонера з наступних питань:

позачергові
X
27.11.2018
100

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання головуючого та секретаря зборiв, затвердження порядку
проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК
"ПОРТАЛ".
3. Схвалення рiшення про затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах
акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про змiну найменування ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
та типу акцiонерного товариства (з публiчного на приватне).
5. Внесення змiн до Статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", пов'язаних зi
змiною найменування ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", типу акцiонерного
товариства та приведенням Статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" у
вiдповiднiсть до чинної редакцiї Закону України "Про акцiонернi
товариства". Затвердження Статуту АТ "БАНК "ПОРТАЛ" у новiй
редакцiї.
6. Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту АТ "БАНК
"ПОРТАЛ" у новiй редакцiї, забезпечення проведення його державної
реєстрацiї.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала
X
загальні збори

Акціонери
Депозитарна установа
Інше
(зазначити)

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх
представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Бюлетенями
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної
X
комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше
Прийняття рiшення про змiну найменування ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"
(зазначити) та типу акцiонерного товариства (з публiчного на приватне).
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування (так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: таких випадкiв не було
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: таких випадкiв не було
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
0
2
3

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні
X
X
X

З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
не створювались
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Шульгiн Олег
Вiкторович
Опис:
Руденко Олександр
Володимирович
Опис:
Кушнiр Вiра Iванiна
Опис:
Алейнiкова Iрина
Володимирiвна
Опис:
Ковальова Анжелiка
Валерiївна

Незалежний член
Так
Ні
X

Посада
Голова Наглядової Ради
член Наглядової Ради

X

член Наглядової Ради

X

член Наглядової Ради

X

член Наглядової Ради

X

Опис:
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
вiдповiдно до чинного законодавства України
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі
X
змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або
X
фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них
рішень
Протягом 2018 року Наглядова Рада Банку провела 62 засiдання, на яких розглядались
наступнi питання:
затвердження Стратегiї розвитку Банку, бюджету та Бiзнес-плану Банку; розгляд питань
щодо функцiонування системи управлiння ризиками та системи внутрiшнього контролю
Банку; визначення органiзацiйної структури Банку; призначення та звiльнення членiв
Правлiння Банку; визначення порядку роботи та контроль за дiяльнiстю Служби
внутрiшнього аудиту Банку; скликання загальних зборiв акцiонерiв Банку та пов'язанi з
цим процесом питання; затвердження внутрiшнiх документiв Банку, що вiдносяться до
компетенцiї Наглядової Ради Банку та iншi питання, визначенi роздiлом 11 Статуту Банку
(https://bank-portal.com.ua/uk/docum/statut).
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або
збільшення ринкової вартості акцій

Ні
X
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів
товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiння
Заступник Голови Правлiння з
iнформацiйних технологiй та
iнформацiйної безпеки, член Правлiння
Головний бухгалтер, член Правлiння
Начальник управлiння фiнансового
монiторингу, член Правлiння

Функціональні обов'язки
Голова Правлiння :несе вiдповiдальнiсть
за питання щодо активно-пасивних
операцiй, дилiнгових операцiй та операцiй
з iноземною валютою, питання правового
забезпечення дiяльностi Банку, кадровi
питання.
Заступник Голови Правлiння з
iнформацiйних технологiй та
iнформацiйної безпеки, член Правлiння:
несе вiдповiдальнiсть за розвиток
iнформацiйних технологiй та питання
iнформацiйної безпеки.
Головний бухгалтер, член Правлiння: несе
вiдповiдальнiсть за питання
бухгалтерського облiку, операцiйної
дiяльностi та платiжних карток.
Начальник управлiння фiнансового
монiторингу, член Правлiння: є
вiдповiдальним працiвником Банку з
питань фiнансового монiторингу.

Опис
Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)

належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту,
або балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень
голови та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень
голови та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень
голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію
та розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Не
належи
ть до
Виконав
компете
чий
нції
орган
жодног
о
органу

Загаль
ні
збори
акціоне
рів

Наглядо
ва рада

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи
або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного
товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

Так
X
X

Ні

Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Кодекс етики, Принципи (кодекс) корпоративного управлiння,
Інше (запишіть)
Полiтика комплаєнсу
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформац
ія
оприлюд
нюється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Націонал
ьної
комісії з
цінних
Документ
Інформаці
паперів
и
я
та
Копії
надаються
розміщує
фондовог
докумен
Інформація
для
ться на
Інформація про
о ринку
тів
розповсюджу
ознайомле
власній
діяльність
про
надають
ється на
ння
інтернетакціонерного
ринок
ся на
загальних
безпосере
сторінці
товариства
цінних
запит
зборах
дньо в
акціонерн
паперів
акціоне
акціонерн
ого
або через
ра
ому
товариств
особу, яка
товаристві
а
провадит
ь
діяльніст
ьз
оприлюд
нення
регульова
ної
інформаці
ї від імені
учасників
фондовог
о ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
ні
так
так
так
так

акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного
періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора
(аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(зазначити)

Ні
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив)
перевірку востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше

(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№
з/п

1
2

Повне найменування
юридичної особи - власника
(власників) або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності)
фізичної особи - власника
(власників) значного пакета
акцій

ОСКАНIАН ЛIМIТЕД (OSCANYAN
LIMITED)Вiргiнськi острови
(Британськi)
Колоснiцин Iгор Олександрович

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських
формувань (для
юридичної особи резидента), код/номер
з торговельного,
банківського чи
судового реєстру,
реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про
реєстрацію юридичної
особи (для юридичної
особи - нерезидента)
1487662
Громадянство

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

37,5
62,5

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
200 000

Кількість
акцій з
обмеженнями
0

Підстава виникнення
обмеження

Дата
виникнення
обмеження

обмежень прав участi та
голосування акцiонерiв не було

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про
будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення
Обрання та вiдкликання Голови та iнших членiв Наглядової Ради Банку є виключною
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв Банку. До виключної компетенцiї Наглядової
Ради Банку належать призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень)
Голови та iнших членiв Правлiння Банку. Вказаний порядок визначається Статутом Банку,
Положенням про наглядову Раду та Положенням про Правлiння Банку, з якими можна
ознайомитись
на
веб-сайтi
Банку
за
посиланням:
https://bank-portal.com.ua/uk/docum/statut .

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження
посадових
осiб
Банку
визначенi
Статутом
Банку
(https://bank-portal.com.ua/uk/docum/statut ), посадовими iнструкцiями та iншими
внутрiшнiми документами.
Вiдповiдно до Органiзацiйної структури у Банку наявний наступний розподiл сфер
вiдповiдальностi мiж Головою та членами Правлiння Банку:
Голова Правлiння: питання щодо активно-пасивних операцiй, дилiнгових операцiй
та операцiй з iноземною валютою, питання правового забезпечення дiяльностi Банку,
кадровi питання;
Головний бухгалтер, член Правлiння: питання бухгалтерського
облiку,
операцiйної дiяльностi та платiжних карток;
Заступник Голови Правлiння з iнформацiйних технологiй та iнформацiйної безпеки,
член Правлiння: розвиток iнформацiйних технологiй та питання iнформацiйної безпеки;
Начальник управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння: питання
фiнансового монiторингу.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Звiт щодо Звiту про корпоративне управлiння
Ми виконали перевiрку iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння Банку, який є
складовою частиною Звiту керiвництва (Звiту про управлiння) (далi - Звiт про
корпоративне управлiння).
Вiдповiдальнiсть за Звiт про корпоративне управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до
пункту 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122
Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг" несе Правлiння Банку.
Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не
суперечить iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi та чи пiдготовлено Звiт про
корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка
Звiту про корпоративне управлiння вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що
в результатi перевiрки ми отримали основу для висловлення нашої думки.
Думка
Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно
до вимог пункту 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та
статтi 122 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг". Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i
управлiння ризиками Банку; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками
значного пакета акцiй Банку; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв на загальних зборах Банку; порядок призначення та звiльнення
посадових осiб та повноваження посадових осiб Банку, наведенi у Звiтi про корпоративне
управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi i
вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
ОСКАНIАН ЛIМIТЕД
(OSCANYAN LIMITED)

Ідентифік
аційний
код
Місцезнаходження
юридичної
особи
1487662
Британськi
Вiргiнськi Острови,
Тортола, Дрейк
Чамберс, Роуд Таун

Кількість за видами акцій
Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

75 000

37,5

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Колоснiцин Iгор Олександрович
Усього

125 000
200 000

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)
62,5
100

Прості іменні

Привілейовані
іменні

75 000

0

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
125 000
0
200 000
0

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстраці
ї випуску
1
09.04.201
3

Опис
21.11.201
7

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску
2
39/1/2013

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
3
Нацiональна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

Міжнародний
ідентифікаці
йний номер
4
UA
4000162630

Тип
цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальн
а вартість
(грн)

Кількіст
ь акцій
(шт.)

5
6
7
8
Акція
Бездокумен
1 000
125 000
проста
тарні іменні
бездокумен
тарна
іменна
Факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржаж на протязi звiтного перiоду вiдсутнi.
109/1/201 Нацiональна комiсiя
UA400016263
Акція
Бездокумен
1 000
200 000
7
з цiнних паперiв та
0
проста
тарні іменні
фондового ринку
бездокумен
тарна
іменна
Факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржаж на протязi звiтного перiоду вiдсутнi.

Загальна
номінальн
а вартість
(грн)
9
125 000 00
0

200 000 00
0

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
100

100

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
21.11.2017

2
109/1/2017

3
UA4000162630

4
200 000

5
200 000 000

6
200 000

Опис:

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
За результатами звітного
періоду
за
за
привілейов
простими
аними
акціями
акціями
0
0
0
0

Інформація про виплату
дивідендів

У звітному періоді
за
простими
акціями

за
привілейов
аними
акціями
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
3 900 000
Нараховані дивіденди на одну
19,5
акцію, грн.
Сума виплачених/перерахованих
0
0
3 522 187,5
0
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
23.04.2018
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
10.05.2018
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів
Дата (дати) перерахування
11.05.2018,
дивідендів через депозитарну
3 522 187,5
систему із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 20.04.2018 прийнято
рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв 10.05.2018; розмiр дивiдендiв, що пiдлягають
виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 3 900 000 (грн); строк
виплати дивiдендiв з 10 травня 2018 року по 02 липня 2018 року; спосiб
виплати дивiдендiв - через депозитарну систему; порядок виплати
дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi пропорцiйно
всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого
призначення:

Власні основні
засоби (тис. грн)
на
на
початок
кінець
періоду
періоду
3 324

2 928

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на
початок
кінець
періоду
періоду
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на
початок
кінець
періоду
періоду
3 324

2 928

будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Опис

0
1 251
15
0
2 058

0
955
8
0
1 965

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1 251
15
0
2 058

0
955
8
0
1 965

187

99

0

0

187

99

0
187
0
0

0
99
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
187
0
0

0
99
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
3 511
3 027
0
0
3 511
3 027
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року:
"
основнi
засоби,
стосовно
яких
є
передбаченi
законодавством обмеження щодо володiння, користування та
розпорядження, вiдсутнi;
"
оформленi у заставу основнi засоби та нематерiальнi
активи, вiдсутнi;
"
основнi
засоби,
що
тимчасово
не
використовуються(консервацiя, реконструкцiя), або вилученi з
експлуатацiї на продаж, вiдсутнi;
"
первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних
засобiв-1 265 тис.грн;
"
нематерiальнi активi, щодо яких є обмеження права
власностi-вiдсутнi;
"
в складi "незавершених капiтальних вкладень в основнi
засоби та нематерiальнi активи" облiковуються кошти, сплаченi
пiдрядчикам, за роботи у сферi iнформатизацiї по введенню в
експлуатацiю додаткових компонентiв у складi програмного
комплексу "IFOBS" у сумi-183 тис.грн, банкомат та POS-термiнал
у сумi - 60 тис.грн.;
"
власностворенi нематерiальнi активi - вiдсутнi;
"
збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi
виникли у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд
зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у
власному капiталi, вiдсутнi.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:

Дата
виникненн
я

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)

X

0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
X

X

0

X

Дата
погашення
X
X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
13 587
X
X
X
13 587
X
X
Iншi зобов'язання - 13587 тис. грн. в т.ч. кошти клiєнтiв 10895 тис.грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Шевченкiвський р-н,
м. Київ, вул.Н.Вал, 17/8
АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
31.01.2014
(044) 591-04-00
(044)482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть
Послуги щодо вiдкриття та ведення
рахунку
в
цiнних
паперах,
обслуговування
операцiй
щодо
розмiщення
цiнних
паперiв
бездокументраної форми iснування
та обслуговування операцiй щодо
випущених цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПКФ УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
34619277
01030, Україна, Шевченкiвський р-н,
м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
3886
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
Реєстр аудиторiв та суб.єктiв
або інший документ
аудиторської дiяльностi
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
(044) 501-25-31
Факс
(044) 501-25-31
Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
Аудит фiнансової звiтностi за рiк, що
закiнчується 31 грудня 2018 року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Приватне акцiонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА
СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Приватне акціонерне товариство
22945712
01033, Україна, Шевченкiвський р-н,
м. Київ, вул. Саксаганського, буд.77
АГ №569122
Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг
02.12.2010
(044) 303-97-70
(044) 303-97-70
Страховi послуги
Страхування фiнансових ризикiв

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
20.04.2018

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

3
Загальнi збори
акцiонерiв

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
117 000

5
234 567

6
49,88

Предмет
правочину

7
кредитних
договорiв,
договори
банкiвського
вкладу (депозиту),
договори застави,
договори iпотеки,

Дата
розміщення
інформації в
загальнодост
упній
інформаційні
й базі даних
Національної
комісії з
цінних
паперів та
фондового
ринку або
через особу,
яка
провадить
діяльність з
оприлюдненн
я
регульованої
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
8
23.04.2018

Адреса сторінки
власного
веб-сайту
товариства, на
якій розміщена
інформація про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
https://bank-portal.
com.ua/

договори поруки,
договори
купiвлi-продажу
депозитних
сертифiкатiв
Нацiонального
банку України
(далi - НБУ) та
iнших цiнних
паперiв,
емiтованих НБУ,
проведення
операцiй
купiвлi/продажу
iноземної валюти,
залучення коштiв
на
мiжбанкiвському
ринку, та iншi
договори, якi
можуть вчинятись
(укладатись) у
межах
фiнансово-господа
рської (статутної)
дiяльностi ПАТ
"БАНК "ПОРТАЛ" з
контрагентами у
перiод з 20 квiтня
2018 року по 19
квiтня 2019 року
включно
Опис:
Загальними рiчними зборами акцiонерiв 20.04.2018 р. прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення (схвалити) значних правочинiв: кредитних
договорiв, договори банкiвського вкладу (депозиту), договори застави, договори iпотеки, договори поруки, договори купiвлi-продажу депозитних сертифiкатiв
Нацiонального банку України (далi - НБУ) та iнших цiнних паперiв, емiтованих НБУ, проведення операцiй купiвлi/продажу iноземної валюти, залучення коштiв на
мiжбанкiвському ринку, та iншi договори, якi можуть вчинятись (укладатись) у межах фiнансово-господарської (статутної) дiяльностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" з
контрагентами у перiод з 20 квiтня 2018 року по 19 квiтня 2019 року включно граничною вартiстю кожного правочину до 117 000 тис. грн. При проведеннi
активних операцiй ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" зобов'язаний дотримуватись лiмiту заборгованостi одного контрагента (обов'язковий економiчний норматив Н7,
встановлений НБУ) як пiд час здiйснення зовнiшнiх розрахункiв, так i протягом строку дiї цiєї операцiї, за виключенням операцiй за правочинами, якi
передбачають здiйснення авансових платежiв на користь ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 200 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що
зареєстрованi для участi у загальних зборах- 200 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 200 000; "проти" - 0.

Інформація про вчинення значних правочинів

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
12.03.2018

Найменуван
ня
уповноваже
ного органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
Рада

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
правочину, до
вартості активів
емітента за
даними останньої
річної фінансової
звітності (у
відсотках)

4
40 000

5
234 567

6
17,05

Предмет
правочину

7
збiльшення
вiдновлюваль
ної кредитної
лiнiї

Дата
вчинення
правочину

8
12.03.2018

Дата
розміщення
особливої
інформації в
загальнодост
упній
інформаційні
й базі даних
НКЦПФР або
через особу,
яка
провадить
діяльність з
оприлюдненн
я
регульованої
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
9
13.03.2018

Адреса сторінки
власного
веб-сайту
товариства, на
якій розміщена
інформація про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

10
https://bank-portal.
com.ua/

Опис:
Наглядовою Радою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - Банк) 12.03.2018 прийняте рiшення (протокол вiд 12.03.2018) про вчинення значного правочину, а саме:
збiльшення вiдновлювальної кредитної лiнiї за договором №1523-КЛ, укладеним iз ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ", код ЄДРПОУ - 38365232.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 40 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн., яка може бути скоригована за
результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 17,05%
2

12.03.2018

Наглядова
Рада

40 000

234 567

17,05

укладення
договору
поруки

12.03.2018

13.03.2018

https://bank-portal.
com.ua/

Опис:
Наглядовою Радою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - Банк) 12.03.2018 прийняте рiшення (протокол вiд 12.03.2018) про вчинення значного правочину, а саме:
укладення з ТОВ "БК"УКРТРАНСБУД", код ЄДРПОУ - 40052908, договору поруки №1803-П вiд 12.03.2018 р. в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ
"УКРТРАНС-РЕМОНТ" за кредитним договором №1523-КЛ вiд 23.09.2015, укладеним мiж Банком та ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ".
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 40 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн., яка може бути скоригована за
результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 17,05%
3

12.03.2018

Наглядова
Рада

40 000

234 567

17,05

збiльшення
суми поруки
за Договором
поруки
№1501-П вiд
23.09.2015

12.03.2018

13.03.2018

https://bank-portal.
com.ua/

Опис:
Наглядовою Радою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - Банк) 12.03.2018 прийняте рiшення (протокол вiд 12.03.2018) про вчинення значного правочину, а саме:
збiльшення суми поруки за Договором поруки №1501-П вiд 23.09.2015, укладеним мiж Банком та фiзичною особою - керiвником ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ", в
забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ" за кредитним договором №1523-КЛ вiд 23.09.2015.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 40 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн., яка може бути скоригована за
результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 17,05%
4

15.03.2018

Наглядова
Рада

50 000

234 567

21,32

вiдкриття
вiдновлюваль
ної кредитної
лiнiї

15.03.2018

16.03.2018

https://bank-portal.
com.ua/

Опис:
Наглядовою Радою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - Банк) 15.03.2018 прийняте рiшення (протокол вiд 15.03.2018) про вчинення значного правочину, а саме:
вiдкриття вiдновлювальної кредитної лiнiї за договором №1804-КЛ, укладеним iз ПП "РЕНЕТ", код ЄДРПОУ - 32282161 та укладення з ПП "РЕНЕТ" договорiв
застави (iпотеки) рухомого (нерухомого) майна, яке пропонується ПП "РЕНЕТ" у забезпечення виконання зобов'язань за кредитною лiнiєю.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 50 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн., яка може бути скоригована за
результатами аудиторського висновку.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 21,32%.
5

20.04.2018

Загальнi
збори

87 000

161 263

53,95

кредитнi
договори,

19.04.2018

23.04.2018

https://bank-portal.
com.ua/

акцiонерiв

договори
банкiвського
вкладу
(депозиту),
договори
купiвлi-прода
жу
депозитних
сертифiкатiв
Нацiональног
о банку
України (далi
- НБУ) та
iнших цiнних
паперiв,
емiтованих
НБУ,
договори
застави,
договори
iпотеки,
договори
поруки та
iншi
договори, якi
вчиненi
(укладенi) у
межах
господарсько
ї (статутної)
дiяльностi
ПАТ "БАНК
"ПОРТАЛ" з
контрагентам
и

Опис:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 р. прийнято рiшення схвалити усi значнi правочини вчиненi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за перiод з 20 квiтня
2017 року по 19 квiтня 2018 року включно, зокрема укладенi кредитнi договори, договори банкiвського вкладу (депозиту), договори купiвлi-продажу депозитних
сертифiкатiв Нацiонального банку України (далi - НБУ) та iнших цiнних паперiв, емiтованих НБУ, договори застави, договори iпотеки, договори поруки та iншi
договори, якi вчиненi (укладенi) у межах господарської (статутної) дiяльностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" з контрагентами. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 200
000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 200 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 200 000; "проти" - 0.

6

11.05.2018

Наглядова
Рада

45 000

234 567

19,18

збiльшення
ТОВ
"УКРТРАНС-Р
ЕМОНТ", код
ЄДРПОУ 38365232,
вiдновлюваль
ної кредитної
лiнiї та
надати згоду
на вчинення
значного
правочину, а
саме
збiльшення
суми поруки
та укладення
з ТОВ "БК
"УКРТРАНСБ
УД", код
ЄДРПОУ 40052908,
додаткового
договору до
договору
поруки
№1803-П вiд
12 березня
2018 року,
укладеного в
забезпечення
виконання
зобов'язань
ТОВ
"УКРТРАНС-Р
ЕМОНТ" за
кредитним
договором
№1523-КЛ
вiд
23.09.2015,
укладеним
мiж ПАТ

11.05.2018

14.05.2018

https://bank-portal.
com.ua/

"БАНК
"ПОРТАЛ" та
ТОВ
"УКРТРАНС-Р
ЕМОНТ";
збiльшення
суми поруки
та укладення
додаткового
договору до
Договору
поруки
№1501-П вiд
23.09.2015,
укладеного
мiж ПАТ
"БАНК
"ПОРТАЛ" та
керiвником
ТОВ
"УКРТРАНС-Р
ЕМОНТ"
Черевчуком
Дмитром
Валентинови
чем, в
забезпечення
виконання
зобов'язань
ТОВ
"УКРТРАНС-Р
ЕМОНТ" за
кредитним
договором
№1523-КЛ
вiд
23.09.2015,
укладеним
мiж ПАТ
"БАНК
"ПОРТАЛ"
та ТОВ
"УКРТРАНС-Р

ЕМОНТ".
Опис:
Наглядовою Радою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 11.05.2018 р. прийняте рiшення надати згоду на вчинення значного правочину, а саме збiльшення ТОВ
"УКРТРАНС-РЕМОНТ", код ЄДРПОУ - 38365232, вiдновлювальної кредитної лiнiї та надати згоду на вчинення значного правочину, а саме збiльшення суми поруки
та укладення з ТОВ "БК "УКРТРАНСБУД", код ЄДРПОУ - 40052908, додаткового договору до договору поруки №1803-П вiд 12 березня 2018 року, укладеного в
забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ" за кредитним договором №1523-КЛ вiд 23.09.2015, укладеним мiж ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та ТОВ
"УКРТРАНС-РЕМОНТ";
збiльшення суми поруки та укладення додаткового договору до Договору поруки №1501-П вiд 23.09.2015, укладеного мiж ПАТ "БАНК
"ПОРТАЛ" та керiвником ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ" Черевчуком Дмитром Валентиновичем, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ" за
кредитним договором №1523-КЛ вiд 23.09.2015, укладеним мiж ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та ТОВ "УКРТРАНС-РЕМОНТ".
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 45 000 000,00 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у
вiдсотках) складає 19,18%
7

14.12.2018

Наглядова
Рада

40 000

234 567

17,05

змiни до умов
кредитуванн
я

14.12.2018

17.12.2018

https://bank-portal.
com.ua/

Опис:
Наглядовою Радою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 14.12.2018 р. прийняте рiшення надати згоду на вчинення значного правочину а саме - внести змiни до умов
кредитування ПАТ "ЕК "БАРВIНОК" (код ЄДРПОУ 33675278) за Договором №1822-ОВ про надання кредиту у формi овердрафту вiд 25.10.2018 р. та Договору
поруки №1808-П вiд 25.10.2018, про що укласти iз ПАТ "ЕК "БАРВIНОК" та Брюховичем Сергiєм Володимировичем вiдповiднi додатковi договори.
Ринкова вартисть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить 40 000 000 грн.
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (станом на 31.12.2017) становить 234 567 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi у
вiдсотках складає 17,05%
Голосували:"За" - 5 голосiв, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на засiданнi членiв Наглядової Ради.

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2018 року

Найменування статті
1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
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
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та
вміст їх показників
Зобов'язання – усього за додатковими статтями

Примітк
и
2

Звітний період
3

(тис.грн.)
Попередній
період
4

1000

20 528

9 179

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
178 914
0
17 037

0
141 308
0
80 237

1070

0

0

1080

0

0

1090

100

0

1100
1110
1120
1130
1140

111
0
3 027
15
360

52
0
3 454
2
335

1150

3 788

0

1990
1999

0
223 880

0
234 567

2000
2010

0
10 895

0
24 169

2020

0

0

2030
2040

0
0

0
0

2050

2

33

2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
4
15
2 671
0
0

0
14
153
2 150
0
0

0

0

1990

2990
2990

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резерви та інші фонди банку
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Власний капітал – опис додаткових статей статей
та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими
статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

2999

13 587

26 519

3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060

200 000
0
0
0
4 148
0
6 145

200 000
0
0
0
3 938
0
4 110

3490

0

0

3500
3999
9999

0
210 293
223 880

0
208 048
234 567

3490

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2019 року

Керівник

Гайова Н.В.

Головний
бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правлiння Р.М.
Пiддубний
(підпис, ініціали, прізвище)
Гайова Н.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати)
за 2018 рік

Найменування статті
1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
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
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими
інструментами, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час
первісного визнання фінансових активів за
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж
ринкова
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
Інші операційні доходи

Примітк
и
2
1000
1005

Звітний період
3
50 881
-444

(тис.грн.)
Попередній
період
4
33 568
-643

1010

50 437

32 925

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

1 767
-167

2 145
-110

1050

0

-381

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

742
-38

-34
-463

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

-13 030

-3 940

1140

0

0

1150

0

0

1160

0

27

1170

776

598

Адміністративні та інші операційні витрати
1180
33 019
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих
1190
0
компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
1390
показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
0
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за
1395
0
додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
7 468
Витрати на податок на прибуток
1510
-1 307
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
6 161
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності
1530
0
після оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
6 161
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
0
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей
2195
та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями
іншого сукупного доходу, що не буде
2250
0
рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде
рекласифікований у прибуток чи збиток після
2360
0
оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
0
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у
2530
0
валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей
2695
та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0

25 810
0

0

0
4 957
847
4 110
0
4 110

0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

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
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що
триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію
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

2750

0

0

2860

0

0

2900
2999

0
0

0
0

3010
3020

0
0

0
0

3210
3220

6 161
0

4 110
0

4110

30,81000

30,90000

4120

31

31

4210

0

0

4220

0

0

4310

30,81000

30,90000

4320

31

31

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2019 року

Керівник

Гайова Н.В.

Головний
бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правлiння Р.М.
Пiддубний
(підпис, ініціали, прізвище)
Гайова Н.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2018 рік

(тис.грн.)

Належить власникам банку
Найменування статті

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду
(до перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
Скоригований залишок на
початок попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву
переоцінки основних засобів
або реалізований результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля

Примітк
и

2
1000

емісійні
незареєс
різниці
тровани
статутни та інший
й
й капітал додатков
статутни
ий
й капітал
капітал
3
4
5
125 000
0
0

Неконт-р
ольо-ван
а частка

Усього
власного
капіталу

9
128 938

10
0

11
128 938

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозпо
ділений
прибуто
к

усього

6
684

7
0

8
-6 246

1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4 110
0
0

4 110
0
0

0
0
0

4 110
0
0

1310

0

0

0

3 254

0

-3 254

0

0

0

1320

0

0

-9 500

0

0

9 500

0

0

0

1330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340
1345

75 000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

75 000
0

0
0

75 000
0

1350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець
попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву
переоцінки основних засобів
або реалізований результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Додаткові статті – опис статей
та вміст показників
Додаткові статті – усього за
додатковими статтями
Залишок на кінець звітного
періоду

1354
1358
1360
1370
2000

0
0
0
0
200 000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3 938

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
4 110

0
0
0
0
208 048

0
0
0
0
0

0
0
0
0
208 048

2200
2205
2300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6 161
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2310

0

0

210

0

0

-210

0

0

0

2320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2340
2345

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2350
2354
2358
2360
2370

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-3 900

0
0
0
0
-3 900

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-3 900

9990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9999

200 000

0

4 148

0

0

6 145

210 293

0

210 293

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2019

Керівник

Голова Правлiння Р.М.
Пiддубний

Гайова Н.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)
Гайова Н.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2018 рік

Найменування статті
1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
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
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати,
сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових
резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
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
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення 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

Примітк
и
2

Звітний період
3

(тис.грн.)
Попередній
період
4

1010
1015
1020
1025

46 689
-480
1 755
-167

30 808
-597
2 137
-110

1060

0

0

1070

0

0

1080
1100
1110

742
776
-15 199

-34
598
-9 888

1120

-15 885

-13 958

1800

-1 466

-896

1510

16 765

8 060

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

-45 983

-6 464

1660

-309

15

1670
1680
1690

-3 905
0
-13 274

-163
0
-6 537

1700

0

0

1710

-10

-28

1720

-138

153

1730

490

736

1999

-46 364

-4 227

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

2010

0

0

2020

0

0

2030

0

0

2040

0

0

2050

0

0

2060

0

0

2070
2080
2090

0
0
0

0
0
0

2100

0

0

2110
2120
2130
2140
2150

-1 053
0
-280
0
0

-330
0
0
0
0

2999

-1 333

-330

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

75 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3110

0

0

3120
3130

-3 900
0

0
0

3999

-3 900

75 000

5100

-55

148

5200

-51 652

70 590

5300

89 179

18 589

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець
періоду

5400

37 527

89 179

Затверджено до випуску та підписано
16.04.2019 року

Керівник

Гайова Н.В.

Головний
бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова Правлiння Р.М.
Пiддубний
(підпис, ініціали, прізвище)
Гайова Н.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2018 рік

Найменування статті
1
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 (збільшення)/зменшення обов'язкових
резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
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
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення 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

Примітк
и
2

Звітний період
3

(тис.грн.)
Попередній
період
4

1000

0

0

1030

0

0

1040

0

0

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1150
1155

0
0
0

0
0
0

1200

0

0

1300

0

0

1400

0

0

1520

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660

0

0

1670
1680
1690

0
0
0

0
0
0

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

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 валютного курсу на
грошові кошти та їх еквіваленти

1730

0

0

1750

0

0

1800

0

0

1999

0

0

2010

0

0

2020

0

0

2030

0

0

2040

0

0

2050

0

0

2060

0

0

2070
2080
2090

0
0
0

0
0
0

2100

0

0

2110
2120
2130
2140
2150

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2999

0

0

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3110

0

0

3120
3130

0
0

0
0

3999

0

0

5100

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів
та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

5200

0

0

5300

0

0

5400

0

0
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Примітки до фінансової звітності
за 2018 рік

1.
Примiтка 1. Iнформацiя про банк
Реєстрацiйнi данi та органiзацiйно-правова форма
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - Банк) зареєстровано Вiддiлом державної
реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної
служби Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 20 серпня 2013 року за номером запису 1 074
102 0000 046603.
Країна реєстрацiї банку - Україна.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi:
банкiвської лiцензiї
дiї необмежений);

№ 273, виданої Нацiональним банком України 20 вересня 2013 року (термiн

Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 273 вiд 21.10.2013 року(термiн дiї
необмежений).
Органiзацiйно-правова форма Банку - акцiонерне товариство.

Повне офiцiйне найменування Банку:

українською мовою АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"
росiйською мовою

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "ПОРТАЛ"

англiйською мовою JOINT-STOCK COMPANY "BANK "PORTAL"

Скорочене офiцiйне найменування Банку:

українською мовою АТ "БАНК "ПОРТАЛ"
росiйською мовою

АО "БАНК "ПОРТАЛ"

англiйською мовою JSC "BANK "PORTAL"

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" знаходиться за адресою: Україна, 01135, м. Київ,
проспект Перемоги, будинок 5А.

Характер операцiй банку та основнi види дiяльностi

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"БАНК "ПОРТАЛ" створено як унiверсальна

банкiвська установа, яка надає повний спектр банкiвських послуг
високої якостi фiзичним та юридичним особам незалежно вiд
форми власностi та пiдпорядкування.

Досягнення мети здiйснюється

Банком на пiдставi банкiвської лiцензiї шляхом здiйснення

таких банкiвських операцiй:
ў
залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола
юридичних i фiзичних осiб;
ў
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у
банкiвських металах;
ў
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та
банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;
ў

операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн);

ў

торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (купiвля, продаж, обмiн);

ў

неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;

ў

залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;

ў
ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i
клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
ў

нерезидентiв)

в

iноземнiй

валютi

та

надання банкiвських гарантiй;

ў
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг стосовно банкiвських та iнших
фiнансових послуг i т. i.

Стратегiчна мета Банку бути конкурентоспроможним банком в Українi з надання населенню i
юридичним особам усiх форм власностi платiжних та iнших банкiвських послуг, маючи показники
доходностi, прибутковостi i надiйностi найкращi серед банкiв країни.

Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Свiдоцтво учасника фонду № 226,
дата реєстрацiї 26.09.2013р., реєстрацiйний № 235 вiд 26.09.2013р.

Частка керiвництва в акцiях. Iстотна участь
капiталi .

в Банку. Iноземнi iнвестори та їх частка в статутному

Станом на кiнець дня 31.12.2018 року керiвництво не володiло акцiями Банку.

Структура власностi станом на кiнець дня

31 грудня 2018 року:

"
Фiзична особа - Колоснiцин Iгор Олександрович - громадянство Україна - акцiонер Банку
-62,50% акцiй банку. Опосередкована iстотна участь через юридичну особу ОСКАНIАН ЛIМIТЕД
(OSCANYAN LIMITED)(власник 100%), якiй належить 37,50% акцiй банку;
"
Юридична особа - ОСКАНIАН ЛIМIТЕД (OSCANYAN LIMITED)- Британськi Вiргiнськi Островиакцiонер Банку - 37,50% акцiй банку.

Станом на кiнець дня 31.12.2018 року Наглядова рада Банку складалася з представникiв акцiонерiв
- фiзичних осiб та незалежних членiв.

Протягом 2018 року власнi акцiї у акцiонерiв Банком не викупалися.

Припинення окремих

видiв банкiвських операцiй протягом звiтного року не вiдбувалось.

Iнформацiя щодо злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення Банку.

У звiтному 2018 роцi

злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення Банку не вiдбувалося.

2.
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть

Протягом 2018 року банкiвська система України демонструвала достатню стiйкiсть та стабiльнiсть
та працювала без суттєвих внутрiшнiх чи зовнiшнiх шокiв. Позитивною ознакою української
банкiвської системи є перехiд вiд збиткової до прибуткової роботи. Зокрема, в 2018 роцi українськi
комерцiйнi банки в цiлому отримали сукупний чистий прибуток у обсязi 21,7 млрд.грн.
проти 26,5 млрд.грн. збитку у 2017 роцi. Чистий прибуток прибуткових банкiв становив
34.4 млрд. грн., збитки збиткових - 12.7 млрд. грн. Дiяльнiсть Банку у 2018 роцi була
постiйно прибутковою, фiнансовий результат Банку за рiк, що минув, склав 6161 тис. грн.

На банкiвський сектор продовжують впливати значнi концентрацiї. Станом на кiнець дня 31
грудня 2018 р. на 20 найбiльших банкiв припадає 91,0 % чистих активiв вiд сукупних чистих
активiв усiх комерцiйних банкiв країни; на банкiвському ринку домiнують державнi банки - їхня
частка в чистих активах вiтчизняної банкiвської системи становить 54,7%. Банк не вiдноситься
до вказаних груп банкiв, зазначенi концентрацiї мають для Банку опосередкований вплив.

З позитивних факторiв для банкiвської дiяльностi в 2018 роцi Банк визначив наступнi:
-

в 2018 роцi споживча iнфляцiя сповiльнилася до 9.8% (з 13.7% у 2017 роцi);

-

досягнута домовленiсть про нову програму спiвпрацi з МВФ;

-

валютний ринок був достатньо стабiльним;

результати оцiнювання Нацiональним банком України стiйкостi банкiвського сектору
пiдтвердили достатню капiталiзацiю банкiв в умовах базового макроекономiчного сценарiю.

Водночас iснують перешкоди для розвитку банкiвської системи України: повiльне економiчне
зростання, слабкiсть правової системи тощо. Серед негативних факторiв, якi впливають на
дiяльнiсть Банку, керiвництво Банку вiдмiчає продовження вiйськового конфлiкту на сходi
України.

Банк очiкує зростання попиту на банкiвськi послуги, в тому числi на кредитування малого та
середнього бiзнесу та споживче кредитування.

У звiтному роцi АТ "БАНК "ПОРТАЛ" здiйснював короткостроковi вкладення в депозитнi
сертифiкати Нацiонального банку України.

Банк здiйснював виважену кредитну полiтику. Впродовж 2018 року вiдсутнi будь-якi факти
невиконання зобов'язань перед клiєнтами та контрагентами з боку Банку.

Лiквiднiсть характеризується високим рiвнем, що дозволяє своєчасно та в повному обсязi
виконувати свої зобов'язання перед вкладниками та iншими клiєнтами Банку.

Цi факти свiдчать про платоспроможнiсть Банку, здатнiсть протистояти кризовим явищам та
фiнансову стiйкiсть Банку.

Банк не очiкує значних фiнансових втрат, керiвництво вчасно та в повнiй мiрi iдентифiкує ризики,
що можуть негативно вплинути на Банк. Кредитний портфель Банку номiнований виключно в
нацiональнiй валютi, показники лiквiдностi Банку, регламентованi Нацiональним банком України,
знаходяться на достатньому рiвнi та не порушуються.

Керiвництво вважає, що вживає належнi заходи для пiдтримки стабiльної дiяльностi Банку,
необхiднi за iснуючих обставин. Негативний розвиток ситуацiї у дiловому середовищi є вiрогiдним
(полiтичнi чинники, макроекономiчнi фактори), та може спричинити негативний вплив на
результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент
визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо
впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.
Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення стосовно безперервностi дiяльностi Банку,
що передбачає продовження своєї дiяльностi Банком в осяжному майбутньому, а також
можливiсть реалiзацiї активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво
проаналiзувало iснуючi економiчнi та полiтичнi ризики невизначеностi та дiйшло висновку, що
припущення стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним.

3.
Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та тлумачень, розроблених
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Пiд час складання фiнансової звiтностi Банк керується МСБО1 "Подання фiнансових звiтiв",
дотримуючись вимоги щодо застосування певних облiкових принципiв та припущень у процесi
складання, таких як: безперервнiсть, принцип нарахування, послiдовнiсть, суттєвiсть та
об`єднання, згортання, порiвняннiсть.

Фiнансова звiтнiсть банку враховувала принцип суттєвостi для вiдображення у нiй усiєї iстотної
iнформацiї.

Банк керувався основними мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та бухгалтерського
облiку як то:
"

МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"

"

МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"

"

МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти"

"

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"

"

МСФЗ 15 " Виручка за договорами з клiєнтами"

"

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"

"

МСБО 2 "Запаси"

"

МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв"

"

МСБО 12 "Податки на прибуток"

"

МСБО 16 "Основнi засоби"

"

МСБО 17 "Оренда"

"

МСБО 19 "Виплати працiвникам"

"

МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв"

"

МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони"

"

МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання"

"

МСБО 33 "Прибуток на акцiю"

"

МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв"

"

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"

"

МСБО 38 "Нематерiальнi активи"

"

МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"

Банком не застосовувалися:
-МСФЗ

10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Банк не є учасником консолiдованої групи.

-МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". В Банку вiдсутнi вкладення в асоцiйованi та
дочiрнi компанiї.
Принципи облiкової полiтики Банку, якi використанi для складання фiнансової звiтностi наведенi
нижче.
Фiнансова звiтнiсть Банку представлена у гривнях, всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм
випадкiв, де зазначене iнше.

4.
Примiтка 4. Основнi принципи облiкової полiтики

Положення про облiкову полiтику АТ "БАНК "ПОРТАЛ" базується на вимогах мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку (далi - МСФЗ), чинному законодавствi
України, нормативно-правових актах Нацiонального банку України. Положення про облiкову
полiтику визначає основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку та
формування звiтностi, єдинi методи оцiнки активiв, зобов`язань та iнших статей балансу банку,
порядок їх застосування.
Iнформацiя, що наведена у фiнансовому звiтi та примiтках до нього, є суттєвою та своєчасною для
користувачiв, виходячи з принципiв безперервностi, нарахування, обачливостi, превалювання сутi
над формою та iнших принципiв мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ на основi даних бухгалтерського облiку, з
урахуванням коригуючих проводок щодо подiй, якi коригують данi пiсля дати балансу.
Основними критерiями первiсного визнання елементiв фiнансової звiтностi, а саме активiв,
зобов'язань, власного капiталу, доходiв та витрат є:
висока вiрогiднiсть притоку i вiдтоку економiчних вигiд, пов'язаних з актовом чи
зобов'язанням;
-

вартiсть елементу може бути достовiрно оцiнена.

Бiльш детально критерiї визнання та подальшої оцiнки окремих активiв та зобов`язань, доходiв та
витрат, наведенi у вiдповiдних примiтках до цiєї фiнансової звiтностi.

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв

Фiнансовi активи

При первiсному визнаннi фiнансовi активи Банк оцiнює за справедливою вартiстю плюс (у
випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi iз
здiйсненням операцiї.

Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї,
тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов'язання з придбання активу.

Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв

Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв вiдображає бiзнес-модель управлiння фiнансовими
активами та характеристики їх грошових потокiв.

Фiнансовий актив пiдлягає оцiнцi за амортизованою собiвартiстю, якщо одночасно виконуються
наступнi умови:

- актив утримують в рамках бiзнес-моделi, мета якої - утримання активiв задля збирання
контрактних грошових потокiв;
- контрактнi умови фiнансового активу обумовлюють надходження у певнi дати грошових потокiв,
якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв за непогашеною частиною основної
суми.

Фiнансовий актив класифiкується для подальшої оцiнки за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки в iншому сукупному доходi, якщо вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є
як збiр контрактних грошових потокiв, так i продаж фiнансових активiв; а договiрнi умови
фiнансового активу передбачають надходження у певнi дати грошових коштiв, якi є виключно
сплатою основної суми та вiдсоткiв за непогашеною частиною основної суми.

Оцiнка бiзнес-моделi

Банк визнає, що бiзнес-модель портфеля фiнансових активiв полягає в утриманнi фiнансових
активiв задля збирання контрактних грошових потокiв (або як для збирання грошових потокiв,
так i для продажу фiнансових активiв).

Класифiкацiя i оцiнка здiйснюється за кожним iнструментом окремо та за станом на дату
первiсного визнання фiнансового активу.

У звiтному перiодi Банком облiковувались виключно фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою
собiвартiстю.

Знецiнення (зменшення корисностi) фiнансових активiв

Банк оцiнює на прогнознiй основi очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з активними борговими
iнструментами, що вiдображаються за амортизованою собiвартiстю, а також заборгованiстю, що
виникає за наданими зобов'язаннями з кредитування та за договорами фiнансових гарантiй. Банк
формує резерв за такими збитками на кожну звiтну дату.

Резерв розраховується на основi очiкуваних кредитних збиткiв, пов'язаних з ймовiрнiстю дефолту
протягом наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбулося iстотного збiльшення кредитного
ризику з моменту винання фiнансового активу; в протилежному випадку резерв розраховується на
основi очiкуваних кредитних збиткiв на весь термiн життя активу. Якщо фiнансовий актив
вiдповiдає визначенню придбаного або створеного кредитно-знецiненого активу, резерв
розраховується на основi очiкуваних кредитних збиткiв за весь термiн життя активу.

Фiнансовi iнструменти, якi не є кредитно-знецiненими при первiсному визнаннi, класифiкуються
за трьома етапами:
I етап - при первiсному визнаннi до суттєвого зростання кредитного ризику (оцiнюються очiкуванi
кредитнi збитки (expected credit loss - ECL) на горизонтi 12 мiсяцiв);
II етап - пiсля факту суттєвого зростання кредитного ризику (ECL на строк дiї активу);
III етап - знецiнення (дефолт)

(ECL на строк дiї активу).

Основними фактами суттєвого зростання кредитного ризику в Банку є наявнiсть простроченої
заборгованостi понад 30 днiв по основнiй сумi боргу по кредиту та/або

нарахованим вiдсоткам. Основними ознаками подiї дефолту в Банку є наявнiсть простроченої
заборгованостi понад 90 днiв по основнiй сумi боргу по кредиту
та/або нарахованим вiдсоткам, боржник не спроможний забезпечити в повному обсязi виконання
зобов'язань перед Банком в установлений договором строк без застосування Банком процедури
звернення стягнення на забезпечення; сформований Банком резерв пiд зменшення корисностi
фiнансового активу становить 50 та бiльше вiдсоткiв боргу.

Рекласифiкацiя фiнансових активiв

Банк рекласифiкує фiнансовi активи мiж категорiями оцiнки виключно у випадку змiни
бiзнес-моделi, у рамках якої її утримують.

Фiнансовi зобов'язання

При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю мiнус (у
випадку, якщо зобов'язання не класифiкуються для подальшої оцiнки за справедливою вартiстю, з
вiдображенням переоцiнки у прибутках або збитках) витрати, безпосередньо пов'язанi iз
здiйсненням операцiї.

Банк визнає фiнансовi зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан лише тодi, коли стає стороною
договiрних зобов'язань, обумовлених вiдповiдним iнструментом.

Класифiкацiя та оцiнка фiнансових зобов'язань

Банк пiсля первiсного визнання оцiнює фiнансовi зобов'язання за амортизованою собiвартiстю, за
винятком:

- фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у
прибутках або збитках; такi зобов'язання, включаючи похiднi фiнансовi iнструменти, оцiнюються
за справедливою вартiстю;

- фiнансових зобов'язань, якi виникають, якщо передавання фiнансового активу не вiдповiдає
умовам припинення визнання або застосовується принцип продовження участi;
- договорiв фiнансової гарантiї, якi оцiнюються за бiльшою з величин:
- сумою резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
- сумою оцiнки при первiсному визнаннi за вирахуванням накопиченої суми доходу,
визнаного згiдно з МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами";
- зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової, що оцiнюються за бiльшою з величин:
- сумою резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки;
- сумою оцiнки при первiсному визнаннi за вирахуванням накопиченої суми доходу,
визнаного згiдно з МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами".

Фiнансовi зобов'язання не рекласифiкуються.

Припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань

Банк припиняє

визнання фiнансового активу тiльки тодi, коли:

- строк дiї контрактних прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу закiнчується;
або
- якщо Банк передав практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з активом, або не передав i не
зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з активом, але передав контроль над цим
активом.

Банк проводить вiдповiдно, часткове або повне списання валової балансової вартостi фiнансового
активу, що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо не має об?рунтованих очiкувань
щодо їх вiдшкодування. Списання проводиться за рахунок резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки в
межах дiючого законодавства згiдно рiшень уповноважених комiтетiв та Правлiння Банку.

Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у разi погашення зобов'язання
(заборгованiсть, визначена у контрактi, виконується, анулюється або строк її дiї закiнчується).

Грошовi кошти та їх еквiваленти

До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв в звiтностi вiднесенi готiвковi кошти в касах, кошти
на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, кошти на кореспондентських
рахунках в iнших банках, щодо яких вiдсутнi обмеження у використаннi. Грошовi кошти та їх
еквiваленти представляють собою активи , якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти в
найкоротшi термiни, i мають мiнiмальний ризик змiни вартостi.

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв є
непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не
котируються на активному ринку, й якi не призначенi для продажу негайно або в найближчий час

та не класифiкованi як доступнi для продажу (Примiтка 7).

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Банк визнає пiд час надання коштiв на певний строк та на
визначених умовах для отримання грошових потокiв за
контрактом у певнi дати, якi є лише погашенням основної суми та сплатою процентiв на
непогашену основну суму.
Проценти- це компенсацiя часової вартостi грошей i кредитного ризику, пов`язаного з
непогашенням протягом певного часу основної суми боргу.

Виданi кредити визнаються в момент їх надання та вiдображаються за первiсною вартiстю
наданих коштiв, що дорiвнює справедливої вартостi наданих коштiв. В первiсну вартiсть
включаються також прямi витрати по здiйсненню операцiї.

Пiсля первiсного визнання кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою
вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiї пiд час визнання, а
також комiсiй, якi є невiд`ємною частиною фiнансового iнструменту. У звiтi про прибутки i збитки
та iнший сукупний дохiд амортизацiя розкрита за статтею "Процентнi доходи", а збитки вiд
знецiнення - за статтею "Чисте (збiльшення)зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та
заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках".

Банк дотримується полiтики перегляду початкових умов кредитування (подовження строку,
перегляду графiку погашення процентiв та основної суми боргу тощо)перш нiж розпочати
процедуру звернення стягнення на заставне майно. Реструктуризацiя заборгованостi дає
можливiсть уникнути виникненню простроченої заборгованостi за активом та уникнути бiльших
втрат пов`язаних з реалiзацiєю застави (понесення додаткових витрат на реалiзацiю застави,
термiн реалiзацiї застави може перевищити строк, на який здiйснюється пролонгацiя кредиту та
iнше).

Iнвестицiї в цiннi папери

В портфелi Банку до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими
платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення.
Борговi цiннi папери вiдносяться до портфеля, якщо
Банк має намiр та спроможнiсть утримувати їх до строку погашення з метою отримання

процентного доходу.

Первiсно цiннi папери, що утримуються до погашення, оцiнюються за вартiстю придбання,
враховуючи витрати за операцiєю придбання цiнних паперiв.

Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату балансу
вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю.

Станом на 31 грудня 2018 року у портфелi до погашення облiковувались депозитнi сертифiкати
Нацiонального банку України.

Основнi засоби

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу.
Первiсна вартiсть придбаних основних засобiв складається з витрат на придбання та введення їх в
експлуатацiю.

Витрати на полiпшення об`єктiв основних засобiв, що призводять до збiльшення первiсно
очiкуваних вигiд вiд їх використання, збiльшують первiсну вартiсть цих
об`єктiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв визнаються в мiру їх здiйснення.
Витрати на замiну основних частин або компонентiв основних засобiв капiталiзуються, а
залишкова вартiсть замiненої частини вiдноситься на витрати в звiтi про сукупний дохiд звiтного
перiоду.

У разi знецiнення основних засобiв їхня вартiсть зменшується до вартостi очiкуваного
вiдшкодування або справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю залежно вiд того, яка з
цих двох величин є вищою. Зменшення балансової вартостi вiдноситься на фiнансовi результати.
Витрати на знецiнення активу, визнанi в попереднiх перiодах, сторнуються, якщо вiдбулася змiна
оцiнок, застосованих для визначення очiкуваного вiдшкодування, або справедливої вартостi за
мiнусом витрат на реалiзацiю.

Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих
коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у складi фiнансових результатiв у звiтi про
сукупний дохiд.

Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв, якщо є свiдчення можливої втрати
економiчної вигоди, а саме:
- протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж це
очiкувалося, внаслiдок плину часу або використання;
- вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об`єкта, пов`язанi з
негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i внутрiшнiх
(припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної дати тощо)
факторiв;
- моральне старiння або фiзичне пошкодження;
- економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана.
Зменшення корисностi основних засобiв у 2018 роцi не визнавалось.
Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювалось.

Iнформацiя та суми, що характеризують операцiї з придбання, надходження, передавання, вибуття
основних засобiв за звiтний рiк зазначено та розкрито у примiтцi 9.

Нематерiальнi активи

Нематерiальний актив- немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути
iдентифiкований. Нематерiальний актив визнається Банком, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi
економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, будуть отриманi Банком та собiвартiсть активу
можливо достовiрно оцiнити.
Придбанi (виготовленi) Банком нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю
(собiвартiстю) скоригованою на суму додаткових витрат.
Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає нематерiальний актив за його собiвартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.

Термiн корисного використання нематерiальних активiв, затверджений по Банку, становить до
десяти рокiв безперервної експлуатацiї у разi, якщо iнше не передбачено договором поставки
нематерiальних активiв.

Строки корисного використання об`єктiв нематерiальних активiв щорiчно переглядається
комiсiєю по введенню в експлуатацiю та списанню основних засобiв та змiни цих строкiв
затверджуються рiшенням Правлiння Банку.

Банк визнає зменшення корисностi нематерiальних активiв, якщо:
"
вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта,
пов'язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i
внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної
дати тощо) факторiв;
"

моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;

"

економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана .

Нематерiальнi активи у 2018 роцi переглядались на зменшення корисностi, зменшення корисностi
не визнане.
Банк припиняє визнання нематерiального активу в разi його вибуття або якщо вiд його
використання не очiкується майбутнiх економiчних вигод.
У звiтному роцi переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв не вiдбувалась.

Iнформацiя та суми, що характеризують операцiї з придбання, надходження, передавання, вибуття
нематерiальних активiв за звiтний рiк зазначено та розкрито у примiтцi 9.

Амортизацiя

Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його
корисної експлуатацiї.
Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється пiсля того, як основнi засоби
стають придатними для використання, iз застосуванням прямолiнiйного методу з метою
рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їхньої
експлуатацiї за такими нормами:

"

Машини

та

обладнання

"

Транспортнi засоби - 5 рокiв;

- 5 рокiв;

"

Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки;

"

Iншi

"

Полiпшення орендованого примiщення -вiдповiдно до строку оренди.

основнi

засоби - 4-12 рокiв;

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi
використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi.

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Банк отримав би в поточний час вiд продажу
цього активу за мiнусом оцiнених витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї активу
вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного
використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю, так як Банк має намiр
використовувати активи до кiнця фiзичного строку їх експлуатацiї.
Тест на вiдповiднiсть строку корисного використання основних засобiв строку їх очiкуваного
використання проводиться Банком кожного року на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, на 01
грудня. Протягом 2018 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався.

Оперативний лiзинг (оренда)

Оперативний лiзинг (оренда) - це будь-яка оренда, за якою орендарю не передаються в основному
всi ризики та винагороди щодо володiння. Банк як орендар визнає оренднi платежi за угодою про
операцiйну оренду, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.

Протягом звiтного року, Банк був орендарем примiщень для розмiщення Головного офiсу Банку.
Витрати вiд операцiйного лiзингу (оренди) визнаються у складi iнших операцiйних витрат та
вiдображаються у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Похiднi фiнансовi iнструменти

Похiдний iнструмент-це фiнансовий iнструмент або iнший контракт, який характеризується
такими ознаками:
-його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового

iнструмента, товарної цiни, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного
рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або подiбної змiнної;
-не вимагає початкових чистих iнвестицiї, менших нiж тi, що були б потрiбнi для iнших типiв
контрактiв, якi, за очiкуванням, мають подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв;
-який погашається на майбутню дату.

Похiдний iнструмент визнається фiнансовим активом або фiнансовим зобов`язанням на дату
виникнення зобов`язання щодо придбання або продажу
предмета контракту. Похiднi фiнансовi iнструменти включають валютнi SWAP, форварднi операцiї,
операцiї з обмiну валют на умовах SPOT та поєднання цих iнструментiв.

Похiднi фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки.
Похiднi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має позитивне
значення або як зобов`язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд`ємне значення. Справедлива
вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що не продаються та не купуються на активному
ринку, визначається за допомогою методик оцiнок.

Залученi кошти

До залучених коштiв Банку належать кошти iнших банкiв, кошти на поточних рахунках клiєнтiв в
нацiональнiй та iноземних валютах, строковi вклади (депозити) фiзичних осiб в нацiональнiй та
iноземних валютах.

Зазначенi кошти є непохiдними фiнансовими зобов`язаннями, якi первiсно оцiнюються за
справедливою вартiстю, яка представляє собою суму отриманих коштiв за вирахуванням
понесених витрат за контрактом.

В подальшому залученi кошти облiковуються за амортизованою собiвартiстю, а рiзниця мiж сумою
отриманих коштiв та вартiстю погашення вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший
сукупний дохiд з використанням методу ефективної процентної ставки.

Резерви за зобов`язаннями

Резерви за зобов`язаннями Банк визнає, коли має юридичне чи конструктивне зобов`язання
внаслiдок минулої подiї, за якою ймовiрно вибуття ресурсiв та можна достовiрно оцiнити суму
зобов`язання.

Розмiр резерву, визнаний у Звiтi про фiнансовий стан, представляє найкращу оцiнку суми,
необхiдної для погашення зобов`язання, визначену на звiтну дату з урахуванням iснуючих ризикiв
та невизначеностей, суми отриманої винагороди та вартостi отриманого забезпечення за наданим
зобов`язанням.

На кiнець кожного звiтного перiоду резерв за зобов`язаннями переглядається й у разi вiдсутностi
ймовiрного вибуття ресурсiв вiн коригується. Використовується резерв лише за тими видатками,
для яких вiн був створений.
Резерви за зобов`язаннями визнаються у Звiтi про фiнансовий стан окремо. Iнформацiю про
резерви за зобов`язаннями надано в примiтцi 13.

Податок на прибуток

Банк визнає поточний податок на прибуток зобов`язанням у сумi, що розрахована за звiтний
перiод вiдповiдно до податкового законодавства України. Згiдно статтi 136 Роздiлу III Податкового
Кодексу України, ставка податку на прибуток в 2018 роцi становила 18%.
Податок на прибуток складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток
визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, визнаних

у складi iнших сукупних доходiв.
Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на
основi оподаткованого прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють або
фактично дiють на дату звiту про фiнансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що
пiдлягають сплатi за попереднi роки.

Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв та
зобов`язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються
для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками оподаткування, якi, як
очiкується, будуть застосованi до тимчасових рiзниць на момент їх реалiзацiї, згiдно з
законодавством, введеним у дiю або практично дiючим на звiтну дату.

Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в
майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок
якого можуть бути використанi
невикористанi перед цим податковi збитки та кредити. Вiдстрочений податковий актив
зменшується коли реалiзацiя вiдповiдних податкових вигод не є ймовiрною.

Протягом звiтного перiоду та станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року жодна дiяльнiсть Банку не
була припинена, тому вiдсутня сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов`язаних з
прибутком(збитком) вiд дiяльностi, що припинена.

Виплати працiвникам

Згiдно з вимогами українського законодавства, Банк утримує суми єдиного соцiального внеску iз
заробiтної плати працiвникiв i сплачує їх до Державного бюджету. Цi витрати визнаються у
перiодi, в якому нараховується вiдповiдна заробiтна плата. Банк не має програм додаткових
виплат при виходi на пенсiю або iнших суттєвих компенсацiйних програм, якi вимагали б
додаткових нарахувань.
Банк здiйснює нарахування пiд зобов`язання за невикористаними вiдпустками.

Облiк впливу iнфляцiї
Банк не має статей фiнансової звiтностi, якi потребують
iнфляцiї.

переобрахування

на пiдставi впливу

Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi

Статутний капiтал Банку на кiнець дня 31 грудня 2018 року складав 200 000
рiзницi вiдсутнi.

тис. грн., емiсiйнi

Статутний капiтал Банку сформовано вiдповiдно до вимог закону України "Про банки та
банкiвську дiяльнiсть" з грошових коштiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними простих
iменних акцiй за номiнальною вартiстю.

Визнання доходiв i витрат

Базовими принципами для облiку доходiв i витрат є принципи нарахування, вiдповiдностi i
обачностi, а саме:
"

доходи та витрати облiковуються у тому перiодi, до якого вони вiдносяться;

"
нарахування доходiв i витрат здiйснюється щомiсяця або вiдповiдно до умов, що зазначенi в
укладених угодах за кожною операцiєю (договором) окремо;
"
амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць з
вiдображенням за вiдповiдними рахунками процентних доходiв(витрат), i обачностi.
Принцип нарахування не застосовується при визнаннi доходiв та витрат за одноразовими
послугами та масовими операцiями, коли сплата (отримання) доходiв та витрат здiйснюється в
день здiйснення операцiї.

Доходи визнаються в тому перiодi, коли пов`язана з ними операцiя мала мiсце, а не тодi, коли

грошi фактично отриманi.
У результатi дiяльностi в Банку виникають процентнi, комiсiйнi доходи та витрати, доходи вiд
операцiй з цiнними паперами, доходи i витрати вiд операцiй з iноземною валютою та похiдними
фiнансовими iнструментами, iншi операцiйнi доходи i витрати, витрати на формування
спецiальних резервiв Банку, загальнi адмiнiстративнi витрати, податок на прибуток.

Процентнi доходи(витрати) за фiнансовими активами(зобов`язаннями) вiдображаються у складi
прибутку або збитку з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Ефективна ставка
вiдсотка є ставка дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв i надходжень на
очiкуваний термiн дiї фiнансового активу або зобов`язання (або, на бiльш короткий термiн ,
пов`язаний з переглядом плаваючої процентної ставки фiнансового iнструменту) до балансової
вартостi фiнансового активу чи зобов`язання. При розрахунку ефективної ставки вiдсотка, Банк
оцiнює майбутнi грошовi потоки з урахуванням усiх договiрних умов вiдносно фiнансового
iнструменту, але майбутнi збитки за кредитами не враховуються. Iнформацiя про процентнi
доходи(витрати) розкриваються у примiтцi 18.

Комiсiйнi доходи i витрати, якi є невiд`ємною частиною ефективної ставки вiдсотка по
фiнансовому активу або зобов`язанню включенi у вимiрi ефективної ставки вiдсотка. Якщо за
фiнансовим iнструментом (наприклад, кредити у формi овердрафт) ефективна ставка вiдсотка не
розраховується, отриманi комiсiї прямолiнiйно амортизуються протягом очiкуваного термiну дiї
iнструменту на процентнi доходи(витрати).

Iншi комiсiйнi доходи(витрати) вiдносяться в основному до угод i плати за послуги, якi
вiдносяться на доходи (витрати) по мiрi надання(отримання) послуги. Iнформацiя про комiсiйнi
доходи(витрати) розкривається в примiтцi 19.

Торгiвельний доход за операцiями з iноземною валютою визначається як рiзниця мiж вартiстю
купiвлi або продажу валюти за угодою та вартiстю такої валюти за офiцiйним курсом на дату їх
визнання. Доходи(витрати), нарахованi (отриманi/сплаченi)в iноземнiй валютi, визнаються в
грошовiй одиницi України за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату їх визнання.

Iнформацiя про iншi операцiйнi доходи та адмiнiстративнi та iншi витрати зазначена в примiтках
20, 21 вiдповiдно.

Переоцiнка iноземної валюти

Всi операцiї, що здiйснюються в iноземнiй валютi, вiдображаються в бухгалтерському облiку за

офiцiйними курсами, встановленим Нацiональним банком України на дату здiйснення операцiї.
Доходи та витрати банку в iноземнiй валютi вiдображаються на рахунках доходiв i витрат в
нацiональнiй валютi по курсу, встановленому на дату нарахування або на дату їх фактичного
отримання.

Вiдповiдно, доходи та витрати, що були отриманi Банком, у звiтi про прибутки i збитки
вiдображенi за офiцiйними курсами НБУ.

У фiнансовiй звiтностi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображенi за офiцiйними
курсами, що встановленi Нацiональним банком України станом на останнiй день звiтного перiоду 31 грудня 2018року. Перелiк кодiв валют та курси їх облiку наведенi в таблицi:

Код валюти

Назва валюти Курс облiку

643

RUВ

10

росiйських рублiв

3,9827

840

USD

100

доларiв США 27,688264

978

EUR

100

Євро

31,714138

Переоцiнка валютних статей балансу здiйснюється щоразу при змiнi курсу нацiональної валюти до
iноземної, за винятком немонетарних статей, якi не переоцiнюються.

При змiнi офiцiйного валютного курсу переоцiнюються усi аналiтичнi рахунки в iноземнiй валютi
за монетарними статтями балансу, результат переоцiнки вiдображається за рахунками доходiв i
витрат у звiтi про прибутки i збитки .

Результат вiд операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти у звiтi про прибутки i збитки
включенi до статтi "Результат вiд операцiй з iноземною валютою". Результати переоцiнки
валютних статей балансу у звiтi про прибутки i збитки включенi до статтi "Результат вiд
переоцiнки iноземної валюти".

Взаємозалiк статей активiв i зобов`язань

Протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював взаємозалiк статей активiв i зобов`язань.

Iнформацiя за операцiйними сегментами

Сегмент - це компонент бiзнесу Банку, який може бути видiлений i який пов`язаний з наданням
окремого продукту або послуги (сегмент бiзнесу), зазнає ризикiв та

забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, що притаманнi iншим сегментам бiзнесу. Оскiльки Банк
проводить свою дiяльнiсть виключно у межах України, видiлення звiтних сегментiв визначено
Банком за такими критерiями:
- послуги корпоративним клiєнтам та

послуги фiзичним особам(за типами користувачiв послуг);

- мiжбанкiвська дiяльнiсть-за характером правового середовища.

Сегмент "послуги корпоративним клiєнтам"-включає надання послуг з обслуговування поточних
рахункiв органiзацiй, вiдкриття депозитiв, надання кредитiв i iнших видiв фiнансування суб`єктiв
господарювання.

Сегмент "послуги фiзичним особам" включає надання банкiвських послуг клiєнтам фiзичним
особам з вiдкриття i ведення поточних рахункiв, залучення коштiв на вклади, з надання
споживчого та iпотечного кредитування, послуг з переказу коштiв без вiдкриття рахункiв.

Сегмент "мiжбанкiвська дiяльнiсть" включає операцiї на мiжбанкiвському ринку.
При визначеннi доходу сегмента, витрат сегмента, його активiв та зобов`язань, Банк включає суми
за тими статтями, якi прямо вiдносяться до сегмента, а також суми за тими статтями, якi можна
об?рунтовано розподiлити на сегмент.

До iнших операцiй вiднесенi активи(зобов`язання), якi не ввiйшли до основного сегменту, в тому
числi грошовi кошти; кореспондентськi рахунки в Нацiональному банку України; борговi цiннi
папери, емiтованi Нацiональним банком України, в портфелi до погашення; заборгованiсть,
пов`язану iз адмiнiстративно-господарської дiяльнiстю Банку, розрахунки iз працiвниками,
розрахунки за податками та зборами. Банк здiйснює свою дiяльнiсть в одному географiчному
сегментi - на територiї України.

Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд час застосування принципiв
Облiкової полiтики

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та
припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та
зобов`язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на
розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов`язань. Судження постiйно
удосконалюються та базуються на попередньому досвiдi фахiвцiв Банку та iнших факторах,
включаючи майбутнi подiї, очiкування яких вважається об?рунтованим за iснуючих обставин.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансової звiтностi та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов`язань протягом наступних перiодiв, включають:

Безперервна дiяльнiсть.

Керiвництво розглянуло наявну iнформацiю про дiяльнiсть Банку та визначило, що iнформацiя,
яка б могла свiдчити про можливе припинення дiяльностi банку, вiдсутня. Таким чином, звiтнiсть
Банку була складена на основi принципу безперервностi.

Первiсне визнання фiнансових активiв та зобов`язань. У вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi
iнструменти" первiсно фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання визначаються за справедливою
вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того, щоб визначити, чи
здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками,
використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворювання щодо
подiбних операцiй з незалежними та обiзнаними сторонами в звичайних умовах дiяльностi,
встановленi Банком процентнi ставки за фiнансовими iнструментами з подiбними умовами та
аналiз ефективної процентної ставки.

Зменшення корисностi фiнансових активiв та розрахунку резервiв за зобов`язаннями.
Керiвництво оцiнює знецiнення шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення кредитiв та заборгованостi
клiєнтiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по окремо взятих кредитах. Фактори, що

беруться до уваги при оцiнцi позик, включають iсторiю погашення та своєчаснiсть погашення
заборгованостi, тип контрагента (банк, юридична особа, фiзична особа або фiзична особа
-пiдприємець), вид кредиту, наявнiсть реструктуризацiї, пов`язаної з погiршенням фiнансового
стану позичальника та забезпечення за кредитом, наявнi статистичнi даннi за вiдповiдними
секторами економiки. По цих показниках розраховуються коефiцiєнти втрат, якi
використовуються при розрахунку резерву знецiнення кредитiв.
Резерв розраховується, як рiзниця балансової вартостi та теперiшньої вартостi майбутнiх
грошових потокiв, з врахуванням реалiзацiї застави, дисконтованих за ефективною ставкою,
розрахованою при первiсному визнаннi активу.
При розрахунку грошових потокiв вiд реалiзацiї застави враховуються строки, визначенi
фахiвцями Банку, якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних строкiв та сум надходження коштiв.
Збитки вiд неповернення кредитної заборгованостi можуть вiдрiзнятися вiд сум розрахованих
резервiв, а тому Банк може понести iншi, фактично бiльшi або меншi збитки.

Визначення строкiв корисного використання основних засобiв.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються на пiдставi минулого досвiду
використання подiбних за своєю функцiональнiстю груп основних засобiв. В зв`язку з цим
фактичний строк використання конкретного основного засобу може вiдрiзнятися вiд
встановленого строку корисного використання вiдповiдної групи i, як результат, наявнiсть в
облiку повнiстю амортизованих основних засобiв або припинення визнання основних засобiв до
спливу строку їх корисного використання.

5.
Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому
звiтному роцi, за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу на 1 сiчня 2018 р.
Банк не застосовував достроково будь-якi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були
випущенi, але ще не вступили в силу.
Банк вперше застосував МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" за спрощеним пiдходом, за яким
перехiд вiдображається шляхом перерахунку вiдповiдних вступних залишкiв та без коригування
спiвставної iнформацiї. Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче.
Банк також вперше застосував деякi iншi поправки i роз'яснення в 2018 роцi, але вони не вплинули
на його фiнансову звiтнiсть.

Новi стандарти, якi наведенi нижче та поправки до стандартiв, якi стали обов'язковими для Банку

з 1 сiчня 2018 року

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"

МСФЗ 9 набув чинностi з 1 сiчня 2018 року. Стандарт застосовується ретроспективно щодо
класифiкацiї фiнансових iнструментiв, оцiнки кредитних збиткiв та визнання доходiв та витрати
за фiнансовими iнструментами з деякими виключеннями та спрощеннями. А саме, порiвняльна
iнформацiя за попереднiй перiод не переобраховується, ретроспективне застосування не
стосується статей, визнання яких уже припинене на дату переходу, та будь-якi рiзницi мiж
балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв за МСФЗ 9 та МСБО 39 станом на дату переходу
визнаються у вхiдному сальдо статей капiталу.
МСФЗ (IFRS) 9 не мав значного впливу на класифiкацiю фiнансових активiв, утримуваних Банком
станом на 01 сiчня 2018 року, у зв'язку з тим, що наявнi депозитнi сертифiкати НБУ, кредити,
наданi клiєнтам, фiнансова дебiторська заборгованiсть, якi оцiнювались за амортизованою
собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 39, також оцiненi за амортизованою собiвартiстю вiдповiдно до
МСФЗ (IFRS) 9.
Стандарт мiстить вказiвки щодо класифiкацiї та оцiнки, облiку ризикiв вiд зменшення корисностi
та припинення визнання:

"
МСФЗ 9 вводить новий пiдхiд до класифiкацiї фiнансових активiв, що базується на
бiзнес-моделi, до якої вiдноситься даний актив, та характеристицi його грошових потокiв. Було
запроваджено нову бiзнес-модель, яка дозволяє здiйснювати класифiкацiю деяких фiнансових
активiв як такi, що оцiнюються "за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд" за
певних обставин.
"
Вимоги до фiнансових зобов'язань переважно перенеслися без змiн у порiвнянi з МСБО 39.
Проте була запроваджена опцiя щодо оцiнки за справедливою вартiстю фiнансових зобов'язань
для вирiшення питання, яке стосується власного кредитного ризику.

"
Новий стандарт впроваджує єдину модель знецiнення очiкуваних кредитних збиткiв для
оцiнки фiнансових активiв.
"
МСФЗ 9 мiстить нову модель облiку хеджування, яка узгоджує облiковий облiк з дiяльнiстю
з управлiння ризиками суб'єкта господарювання, а також посилення розкриття iнформацiї
забезпечить кращу iнформацiю про управлiння ризиками та вплив облiку хеджування на фiнансовi
звiти.
"
МСФЗ 9 зберiгає вимоги щодо припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань, якi
наведенi у МСБО 39.
Вплив МСФЗ 9 на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку
станом на дату складання фiнансової звiтностi, представлений нижче.

Узгодження балансової вартостi фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку станом на 01
сiчня 2018 року внаслiдок змiн в оцiнцi, пов'язаних з переходом на МСФЗ (IFRS) 9, представлено
наступним чином:

(тис. грн.)
Балансова вартiсть згiдно МСБО 39 на
31 грудня 2017

Резерв згiдно МСБО 39/МСБО 37 на 31 грудня 2017

Переоцiнка

(очiкуванi кредитнi збитки) Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 9
на 01 сiчня 2018

Резерв згiдно МСФЗ 9 на 01 сiчня 2018

ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти

89 416 -

готiвковi кошти

-

2 960 -

кошти в Нацiональному банку

-

89 416 -

2 960 -

4 299 -

-

депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України

4 299 80 237 -

-

80 237

кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках

1 920 -

-

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 141 308

141 292

(14 269)

(14 253)

(16)

кредити юридичним особам 128 066

(13 059)

(16)

128 050

кредити фiзичним особам- пiдприємцям

-

-

-

(22)

кредити на поточнi потреби фiзичним особам

12 905 (1170) -

iпотечнi кредити фiзичним особам 337

(2)

-

337

Iнвестицiї в цiннi папери

-

-

-

-

-

Iншi фiнансовi активи

2

(16 353)

-

2

iншi фiнансовi активи
Усього фiнансових активiв

2

(6)

-

2

(6)

(13 075)

(22)
12 905 (1170)

(2)

(16 353)

дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками
грошовi кошти з обмеженим правом користування банку 347)

1 920

-

-

-

-

(16 347)

-

-

(16

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клiєнтiв

24 169 -

-

24 169 -

Iншi фiнансовi зобов'язання 153

-

-

Усього фiнансових зобов'язань

24 322 -

153

-

-

24 322 -

Резерви за наданими зобов'язаннями з кредитування(фiнансовi гарантiї)
506
(14)

506

(14)

-

Данi звiту про фiнансовий стан станом на 01 сiчня 2018 р були перерахованi, в результатi чого
було зменшено суму нерозподiленого прибутку на 16 тис.грн.

Суттєвий вплив на звiт про рух грошових коштiв i на базовий та скоригований прибуток на акцiю
вiдсутнiй.

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами"
МСФЗ (IFRS) 15 замiнив МСФЗ (IAS) 11 "Будiвельнi контракти", МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" i
вiдповiднi роз'яснення i застосовується щодо всiх статей доходу, який виникає в зв'язку з
договорами з покупцями, крiм випадкiв, коли договори вiдносяться до сфери застосування iнших
стандартiв. Для облiку доходу, який виникає в зв'язку з договорами з покупцями, новий стандарт
передбачає модель, що включає п'ять етапiв. Згiдно МСФЗ 15 виручка визнається за сумою, яка
вiдображає вiдшкодування, право на яке суб'єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на
передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають бiльш структурований
пiдхiд до оцiнки i визнання виручки. Стандарт вимагає, щоб органiзацiї застосовували судження i
враховували всi доречнi факти та обставини при застосуваннi кожного етапу моделi щодо
договорiв з покупцями. Стандарт також мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення
договору i витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору.
Банк застосовує МСФЗ (IFRS) 15, використовуючи модифiкований ретроспективний метод
застосування та тiльки до тих договорiв, якi є невиконаними станом на 01 сiчня 2018 року.
Застосування МСФЗ (IFRS) 15 не мало суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.

Поправки до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть
МСБО 40 вимагає щоб

нерухомiсть, яке пiдлягає включенню до складу (або виключенню зi

складу) iнвестицiйної нерухомостi, була вiдповiдно включена до складу (або виключена зi
складу) iнвестицiйної нерухомостi тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у використаннi такої
нерухомостi. Поправка роз'яснює, що лише сама по собi змiна намiрiв керiвництва щодо
використання нерухомостi не є доказом змiни використання. Це пов'язано з тим, що лише намiри
керiвництва не свiдчать про змiну використання. Таким чином, суб'єкт господарювання повинен
забезпечити наявнiсть пiдтверджувальних дiй для об?рунтування такої змiни.
КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед компенсацiя"
Тлумачення охоплює операцiї з iноземною валютою, коли суб'єкт господарювання визнає
немонетарний актив або зобов'язання, що випливає зi здiйсненого платежу або отриманої наперед
компенсацiї перед тим, як суб'єкт господарювання визнає вiдповiдний актив, витрату або дохiд.
Iнтерпретацiя не застосовується, коли суб'єкт господарювання оцiнює вiдповiдний актив, витрати
або дохiд при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю
отриманої компенсацiї на дату iншу, нiж дата первiсного визнання немонетарного активу або
зобов'язання. Крiм того, тлумачення не повинне застосовуватися до податкiв на прибуток,
договорiв страхування або договорiв перестрахування.
Дата операцiї, з метою визначення обмiнного курсу, є датою первiсного визнання немонетарного
активу у виглядi отриманої передоплати або вiдстроченого доходу, який вiдображається у
зобов'язаннях. При наявностi декiлькох попереднiх платежiв або надходжень з попередньої
оплати, дата операцiї встановлюється для кожного платежу або вiдповiдного надходження.
Iншими словами, вiдповiднi доходи, витрати або активи не повиннi переоцiнюватися вiдповiдно до
змiн валютних курсiв, що вiдбуваються в перiод мiж датою первiсного визнання отриманої
наперед компенсацiї i датою визнання операцiї, до якої вiдноситься така компенсацiя.

Новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для застосування Банком у майбутньому,
наведено нижче.

Були опублiкованi наступнi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для
застосування Банком у звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Банк не застосовував цi стандарти та тлумачення до початку їх обов'язкового застосування.
Концептуальна основа фiнансового звiтування
Рада з мiжнародних стандартiв бухоблiку в березнi 2018 видала Концептуальну основу. Вона
встановлює широке коло концепцiй для фiнансової звiтностi, розробки стандартiв, порад для тих,
хто готує фiнансовi звiти, щодо розробки послiдовної облiкової полiтики та допомоги спецiалiстам
в розумiннi та трактуваннi стандартiв.

Концептуальна основа включає також новi концепцiї, наводить оновленi визначення та критерiї
визнання активiв та зобов'язань, а також уточнює деякi важливi концепцiї. Вона складається з
восьми роздiлiв:

o Роздiл 1 - Мета фiнансового звiтування
o Роздiл 2 - Якiснi характеристики корисної фiнансової iнформацiї
o Роздiл 3 - Фiнансовi звiти та суб'єкт господарювання, що звiтує
o Роздiл 4 - Елементи фiнансових звiтiв
o Роздiл 5 - Визнання та припинення визнання
o Роздiл 6 - Оцiнка
o Роздiл 7 - Подання та розкриття
o Роздiл 8 - Концепцiї капiталу та управлiння капiталом
Разом з Концептуальною основою видано й "Основу для висновкiв". Рада також видала окремий
супровiдний документ - "Змiни до посилань на концептуальну основу в стандартах МСФЗ", де
показано змiни у вiдповiдних стандартах для оновлення посилань на Концептуальну основу. Є
також винятки в розробцi облiкової полiтики для обов'язкової звiтностi в двох стандартах: МСФЗ 3
"Об'єднання бiзнесу" та, для тих, хто його застосовує, МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в
облiкових оцiнках та помилки".
Переглянута Концептуальна основа набуває чинностi негайно для РМСБ та Комiтету з трактувань
МСФЗ. Для тих, хто розроблює облiкову полiтику на основi
Концептуальної основи, вона є чинною для рiчних перiодiв, що розпочинаються 1 сiчня 2020 або
пiзнiше.
Ця поправка не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО IAS 8 "Облiковi принципи (полiтика), змiни в оцiнках
та виправлення помилок"
РМСБ видала нове визначення "суттєвiсть". Змiни в МСБО 1 та МСБО 8 уточнюють визначення та
пiдвищують послiдовнiсть стандартiв. Поправки є чинним для рiчних перiодiв, що розпочинаються
1 сiчня 2020 або пiзнiше.
Цi поправки не будуть мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправка до МСФЗ 3 Бiзнес комбiнацiї
В результатi внесення змiн до МСФЗ 3 було змiнено визначення "бiзнес". Визначення було звужене
i, ймовiрно, призведе до збiльшення кiлькостi придбань, якi класифiкуються як придбання активiв.
Поправка застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року. Поправка не буде
мати впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.

Поправка до МСФЗ 9 Передоплата з негативною компенсацiєю
Поправка дозволяє суб'єктам господарювання оцiнювати певнi передплаченi фiнансовi активи з

негативною компенсацiєю за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший
сукупний
Поправка застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
Поправка не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.

МСФЗ 16 "Оренда"
МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Дозволяється
застосування до цiєї дати, якщо
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" також застосовується.
МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 "Оренда" i пов'язане з ним керiвництво по застосуванню.
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття оренди, з метою
забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали вiдповiдну iнформацiю, яка достовiрно
представляє цi операцiї.
МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявностi контролю з метою iдентифiкацiї оренди,
розрiзняючи операцiї з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи контролюється
актив орендарем.
МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку для орендаря i вимагає вiд орендаря визнавати активи
та зобов'язання за всiма видами оренди строком бiльше 12 мiсяцiв, крiм випадкiв, коли базовий
актив має низьку вартiсть. Орендар зобов'язаний визнати право використання активу, що
представляє його право використовувати базовий орендований актив та орендоване зобов'язання,
яке вiдображає його зобов'язання орендних платежiв. Орендар оцiнює право використання
активiв аналогiчно iншим нефiнансовим активам (таким як нерухомiсть, обладнання) та
зобов'язання з оренди подiбно до iнших фiнансових зобов'язань. Як наслiдок, орендар нараховує
амортизацiю права використання активу та вiдсотки щодо зобов'язання з оренди, а також
класифiкує грошовi потоки щодо зобов'язання з оренди на основну частину та проценти та
представляє їх у звiтi про рух грошових коштiв.
МСФЗ 16 замiнює наступнi стандарти та тлумачення:
"

Iнтерпретацiя КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду";

"

ПКТ-15 "Операцiйна оренда - заохочення"; i

"

ПКТ-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду"

На противагу цьому, стандарт не мiстить iстотних змiн у бухгалтерському облiку в орендодавцiв.
При першому застосуваннi МСФЗ 16 "Оренда" з 01.01.2019 р Банк викорстовує Модiфiкований
пiдхiд : визнається кумулятивний ефект вiд початку застосування МСФЗ 16.
Банк одночасно визнає :
"
зобов`язання по орендi
: теперiшня вартiсть несплачених орендних платежiв,
дисконтованих по ставцi запозичання додаткових коштiв орендатором на 01.01.2019р.
"

актив у формi права користування : балансова вартiсть дисконтована по ставцi

запозичання додаткових коштiв орендатором на 01.01.2019р.
На основi доступної Банку iнформацiї та поточному етапу застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16,
Банк оцiнив можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть станом на 1 сiчня 2019
року. Банк очiкує, що станом на 1 сiчня 2019 року застосування вимог МСФЗ (IFRS) 16, призведе до
визнання активiв з права користування в сумi 12 390 тис. грн. та вiдповiдного орендного
зобов'язання у рiвнiй сумi.
Банк буде використовувати звiльнення, запропонованi в стандартi щодо договорiв оренди, термiн
яких закiнчується протягом 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а також щодо договорiв
оренди базових активiв з низькою вартiстю.

МСФЗ 17 Страховi контракти
МСФЗ 17 створює єдину бухгалтерську модель для всiх страхових контрактiв.
МСФЗ 17 вимагає вiд суб'єкта господарювання здiйснювати оцiнку договорiв страхування з
використанням оновлених оцiнок та припущень, що вiдображають умови грошових потокiв та
враховують будь-яку невизначенiсть, що вiдноситься до договорiв страхування.
Фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання вiдображатиме вартiсть грошей у часi в оцiночних
платежах, якi є необхiдними для задоволення вимог, що виникнуть.
Договори страхування повиннi бути оцiненi лише на основi зобов'язань, якi виникають на базi
договорiв.
Суб'єкт господарювання має буде визнавати прибутки за фактом надання страхових послуг, а не
пiсля отримання премiй.

Цей стандарт замiнює МСФЗ 4 "Договори страхування" i застосовується до рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, з можливiстю дострокового застосування.
Очiкується, що даний стандарт не вплине на фiнансову звiтнiсть Банку.

МСБО 19 "Виплати працiвникам" змiни набувають чинностi з 1 сiчня 2019 року та стосуються
питання облiку пенсiйних планiв iз фiксованими виплатами працiвникам в разi, якщо в них
вiдбуваються змiни, зокрема скорочення або вiдшкодування дефiциту. Тепер стандарт мiстить
вимогу до суб'єктiв господарювання заново вимiрювати свої чистi зобов'язання або активи за
пенсiйним планом. При цьому суб'єктiв господарювання повиннi застосувати зробленi для цiєї
переоцiнки припущення для визначення поточної величини поточних витрат з обслуговування за
пенсiйним планом та чистих процентних витрат на ту частину звiтного рiчного перiоду, що
залишилася пiсля змiни плану. Банк не очiкує впливу на звiтнiсть даних змiн.

МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" змiни набувають чинностi з 1 сiчня
2019 року та стосуються довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства та
обумовленi набуття чиннiстю ще одного

стандарту - МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Йдеться про те, що частки довгострокових iнвестицiй
в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, до яких метод участi у капiталi не застосовують,
облiковують вiдповiдно до вимог МСФЗ 9. Банк не очiкує впливу на звiтнiсть даних змiн.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором
i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати
контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному
пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають
в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в
МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним
пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в
результатi продажу або внеску активiв, якi не являють собою окремий бiзнес, визнаються тiльки в
межах часток участi в асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, що наявнi у iнвесторiв за межами
даної органiзацiї. Дата застосування цих поправок вiдкладена до вiдповiдного повiдомлення.
КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо податкових витрат"
У тлумаченнi зазначено, як суб'єкт господарювання повинен вiдображати наслiдки невизначеностi
при облiку податку на прибуток. Iнтерпретацiя IFRIC 23 застосовується до рiчних звiтних перiодiв,
якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.

Щорiчнi удосконалення 2015-2017
Цi вдосконалення включають:
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Роз'яснює ситуацiю, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною
операцiєю, йому потрiбно повторно оцiнити ранiше утримувану частку у цьому бiзнесi.
МСФЗ 11 "Спiльнi угоди"
Роз'яснює ситуацiю, коли суб'єкт господарювання отримує спiльний контроль над бiзнесом, який є
спiльною операцiєю, суб'єкт господарювання не змiнює переоцiнку ранiше утримувану частку у
цьому бiзнесi.
МСБО 12 "Податки на прибуток"
Роз'яснення того, що всi податковi наслiдки дивiдендiв слiд визнавати у прибутках або збитках,
незалежно вiд того, яким чином виникає податок.
МСБО 23 Витрати на позики
У поправках роз'яснюється, що якщо будь-якi визначенi позики залишаються невиплаченими
пiсля того, як вiдповiдний актив стає готовим до його призначеного використання чи продажу,
такi запозичення стають частиною коштiв, якi суб'єкт господарювання отримує звичайним чином
при розрахунку ставки капiталiзацiї за загальними позиками.

Цi щорiчнi вдосконалення набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або
пiсля цiєї дати. Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку.

6.
Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти

(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Готiвковi кошти

11 742 2 960

Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв)

2 389 4 299

Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках
1 920
Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами

України

6 591

(194) -

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв за мiнусом резервiв 20 528 9 179
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту "Звiт про фiнансовий стан
(Баланс)"; у примiтцi 27 "Управлiння фiнансовими ризиками"; у примiтцi 30 "Справедлива вартiсть
фiнансових iнструментiв" та у примiтцi 31 "Подання фiнансових iнструментiв за категорiями
якостi".
На звiтну дату в Банку не було грошових еквiвалентiв, що фактично були забезпеченi цiнними
паперами, придбаними за договорами репо.

Для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв до статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти"
включаються депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, зi строком
погашення до 90 днiв (Примiтка 8).

Далi представлено аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами
(у тисячах гривень)
Звiтний
перiод Попереднiй

перiод
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду Змiна величини

-

(194) -

Резерв пiд знецiнення станом на кiнец перiоду

(194) -

Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв
(у тисячах гривень)
Рiвень рейтингу

Звiтний

перiод Попереднiй
перiод
Високий рейтинг

14 131 7 259

Стандартний рейтинг

5 922 1 773

Рейтинг нижчий, нiж стандартний 475

147

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 20 528 9 179

7.
Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
(у тисячах гривень)
Звiтний перiод

Попереднiй перiод

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
388
155 561
Усього кредитiв

та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв

178 914

141 308

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(у тисячах гривень)
Звiтний перiод

Попереднiй перiод

206

Кредити, що наданi юридичним особам

192 307

Кредити, що наданi

14 081 14 097

Iпотечнi кредити
Резерв

фiзичним особам
-

141 125

339

за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(24 475)
(14 253)

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
178 914
141 308
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення " Звiт про фiнансовий стан (Баланс)".
Банк на кожну звiтну дату балансу на iндивiдуальнiй основi здiйснює аналiз об`єктивних доказiв,
що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу.
Нижче надано аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi
облiковуються за амортизованою собiвартосю
(у тисячах гривень)
Стадiя 1

Стадiя 2

Стадiя 3

Усього

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець дня 31 грудня 2017
Змiни вiд застосування МСФЗ 9

-

-

16

11 094 -

3 159 14 253

16

Скоригований резерв пiд знецiнення станом на початок дня 01 сiчня 2018 року
3 175 14 269
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи

4 913 -

-

4 913

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
(1 413) (4 102)
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:

(6 941) 2 985 15 617 11 661

-переведення до

стадiї 1

-

-

-переведення до

стадiї 2

(527) 2 985 -

-переведення до

стадiї 3

(6 414) -

-

-

11 094 -

(2 689) -

2 458

15 617 9 203

Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 750
750

-

Змiна умов (модiфiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -

-

-

-

Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв -

Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду

6 377 2 985 18 113 27 475

Нижче надано аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй рiк 2017
(у тисячах гривень)
Кредити, що наданi юридичним особам Кредити,що наданi фiзичним особам-пiдприємцям
Кредити,що
фiзичним особам на поточнi потреби
Iпотечнi кредити фiзичним особам Усього
Залишок за станом на

початок перiоду

(Збiльшення)/зменшення резерву пiд
(3 984)

(8 882) -

(1 371) (16)

(10 269)

знецiнення протягом перiоду (4 177) (22)

Залишок за станом на кiнець перiоду

(13 059)

(22)

наданi

(1 170) (2)

201

14

(14 253)

Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтам, якi
облiковуються за амортизованою собiвартостю
(у тисячах гривень)
Стадiя 1

Стадiя 2

Валова балансова вартiсть

Стадiя 3

Придбанi або створенi активи

на початок перiоду 152 402

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи

136 994

-

-

3 159 -

-

-

стадiї 1

-

Переведення до

стадiї 2

Переведення до

стадiї 3

-

-

-

-

(28 573)

28 573 -

-

(55 643)

-

82 751 -

-

55 643 -

Змiна умов (модiфiкацiя), яка не призводить до припинення визнання 750
Валова балансова вартiсть на кiнець
388

155 561

136 994

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних)
4 166 86 917
Переведення до

Усього

звiтного перiоду 122 429

-

750

28 573 55 386 -

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)".

206

Сума нарахованих та неотриманих доходiв на кiнець дня:
31 грудня 2018 року -

9 824 тис.грн.

31 грудня 2017 року - 5 433 тис.грн.
В 2018 роцi Банк надавав кредити застосовуючи наступнi форми: вiдновлювальнi кредитнi лiнiї,
овердрафт. Кредити надавалися за фiксованими ринковими ставками. Iнформацiя щодо
справедливої вартостi цих активiв розкрито у примiтцi 30 "Справедлива вартiсть фiнансових
iнструментiв".
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв аналiзуються у примiтцi 27 "Управлiння фiнансовими
ризиками"

Загальний розподiл позичальникiв за видами їх
нижче(iнформацiя представлена до вирахування резервiв).

економiчної

дiяльностi

наведено

155 561

100

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Сума(тисяч гривень) %
Виробництво 74 951 36
Будiвництво, операцiї з

Сума(тисяч гривень) %

24 833 16
нерухомим майном.

Оренда, iнжинiринг та надання послуг

-

20 705 10

-

13 221 8

Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв 66 737 32
Оптова торгiвля продуктами харчування 12 199 6
Iнше(збирання безпечних вiдходiв) 17 716 9
Фiзичнi особи 14 080 7

51 968 33

38 590 25

11 197 7

1 338 1

14 414 9

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 206 388

100

Банк на кожну звiтну дату балансу на iндивiдуальнiй основi здiйснює аналiз об`єктивних доказiв,
що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу.

Далi наведена iнформацiя про отриману заставу пiд забезпечення кредитiв станом на 31 грудня
2018 року.

(у тисячах гривень)
Кредити,що наданi юридичним особам
Кредити,що
наданi
особам-пiдприємцям Кредити,що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього
Незабезпеченi кредити

3 362 16

12 040 15 418

Кредити, що забезпеченi:

188 930

-

63 366 -

2 040 65 406

-нерухомим майном:

2 040 190 970

у т.ч. житлового призначення

10 499 -

2 040 12 539

- гарантiями i поручительствами

9 016 -

-

-iншими активами

-

116 548

116 548

-

9 016

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 192 292

Iншi активи являють собою товари в обiгу,

фiзичним

iнше рухоме майно,

16

14 080 206 388

iншi майновi права.

Далi наведена iнформацiя про отриману заставу пiд забезпечення кредитiв станом на 31 грудня
2017року.
(у тисячах гривень)
Кредити,що наданi юридичним особам
Кредити,що
наданi
особам-пiдприємцям Кредити,що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iпотечнi
фiзичним особам
Усього
Незабезпеченi кредити

6 864 22

10 617 -

Кредити, що забезпеченi:

134 261

-

17 503

3 458 339

138 058

фiзичним
кредити

-нерухомим майном:

88 731 -

3 458 339

92 528

у т.ч. житлового призначення

18 392 -

3 458 339

22 189

- гарантiями i поручительствами

518

-

-

518

-iншими активами

-

-

45 012

45 012 -

-

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 141 125
561
На кiнець дня 31 грудня 2018 року
наступними даними.

22

14 075 339

155

якiсть кредитного портфеля Банку характеризувалася

(у тисячах гривень)
Кредити,що наданi юридичним особам Кредити,що
наданi
особам-пiдприємцям Кредити,що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iпотечнi
фiзичним особам
Усього
Непростроченi

та незнецiненi:

138 734

-

великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше
194
кредити малим компанiям

12 604 2 рокiв

72 540

iншi кредити фiзичним особам

-

66

72 540
-

961

151 338

66 194 -

-

12 604 -

Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндiвiдуальнiй основi: 53 558 16
-iз затримкою платежу до 31 дня

-

iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв

2 950

iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв

993

-

12 604
1 476 -

53 574

961
2 950

1 476 -

2 469

-

16

-

-

16

-

-

3 655

Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 192 292

16

14 080 -

Резерв пiд знецiнення за кредитами

(24 511)

(16)

(2 947) -

(27 474)

Усього кредитiв за мiнусом

167 781

-

11 133 -

178 914

iз затримкою платежу вiд 184 до 365(366) днiв
iз затримкою платежу бiльше нiж 366(367) днiв

резервiв

фiзичним
кредити

3 655 -

206 388

На кiнець дня 31 грудня 2017 року
наступними даними.

якiсть кредитного портфеля Банку характеризувалася

Кредити,що наданi юридичним особам Кредити,що
наданi
особам-пiдприємцям Кредити,що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iпотечнi
фiзичним особам
Усього
Непростроченi

та незнецiненi:

137 988

-

великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше
771
новi великi позичальники

296

кредити малим компанiям

-

14 075 339
2 рокiв

-

296

92 921 -

-

-

-

-

14 075 339

iншi кредити фiзичним особам

152 402

44 771 -

-

-

3 137 22

-

-

3 159

-iз затримкою платежу до 31 дня

2 557 -

-

-

2 557

165

-

-

-

165

iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв

165

-

-

-

165

330

22

-

-

22

14 075 339

Резерв пiд знецiнення за кредитами

13 058 22

1 171 2

Усього кредитiв за мiнусом

128 067

-

резервiв

44

14 414

iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв

Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 141 125

-

92 921

Простроченi, але незнецiненi:

iз затримкою платежу вiд 184 до 365(366) днiв

фiзичним
кредити

352
155 561

14 253

12 904 337

141 308

Далi приведено вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на кiнець дня 31 грудня 2018
року.
(у тисячах гривень)
Балансова вартiсть кредитiв
забезпечення Вплив застави

Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого

Кредити,
192 292

наданi

що
16 871 175 421

Кредити,що наданi фiзичним особам-пiдприємцям

юридичним
16

-

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 14 080 35

16
14 045

особам

Усього кредитiв

206 388

16 906 189 482

Далi приведено вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на кiнець дня 31 грудня 2017
року.
(у тисячах гривень)
Балансова вартiсть кредитiв
забезпечення Вплив застави
Кредити,
128 067

що
254 875

Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого

наданi
(126 808)

юридичним

Кредити,що наданi фiзичним особам-пiдприємцям

-

-

особам

-

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 12 904 3 687 9 217
Iпотечнi кредити фiзичних осiб
Усього кредитiв

141 308

337

5 252 (4 915)

263 814

(122 506)

Визначення ринкової вартостi майна, що приймається банком в заставу, здiйснюється на пiдставi
оцiнок, виконаних незалежними оцiнювачами, та аналiзу застосованим ними методiв оцiнки:
- витратний пiдхiд базується на положеннi, що вартiсть об'єкта не перевищує витрат на замiну
його новим.
- порiвняльний пiдхiд базується на аналiзi вартостi аналогiчних (по призначенню,
мiсцезнаходженню, складу майнових прав, фiзичним характеристикам та iн.) об'єктiв, що були
проданi на ринку нерухомостi.
- дохiдний пiдхiд базується на тому принципi, що вартiсть об'єкта оцiнки визначається в
залежностi вiд доходу, який може приносити вищевказаний об'єкт своєму власниковi.
При визначеннi ринкової та заставної вартостi майна, що пропонується в якостi заставного
забезпечення, перевага вiддається порiвняльному пiдходу, який найбiльш об'єктивно враховує
ситуацiю на ринку та вiдображає рiвень ринкової вартостi об'єкту оцiнки.
Справедлива вартiсть застави визначається на момент укладення первiсного договору застави.

Переоцiнка вартостi застави здiйснюється Банком на регулярнiй основi, зокрема, нерухомого
майна, земельних дiлянок, транспортних засобiв та устаткування - не рiдше одного разу на
дванадцять мiсяцiв; товарiв в оборотi - не рiдше одного разу на мiсяць; iншого майна - не рiдше
одного разу на шiсть мiсяцiв.

В процесi визначення справедливої вартостi застави застосовувались наступнi методи:
нерухомiсть- використовувався порiвняльний метод та дохiдний пiдхiд;
товари в оборотi - використовувався порiвняльний пiдхiд;
будiвельна технiка - використовувався порiвняльний пiдхiд;
транспортнi засоби - використовувався порiвняльний пiдхiд.

8.
Примiтка 8. Iнвестицiї в цiннi папери
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України
Резерв пiд знецiнення цiнних
Усього цiнних паперiв

-

17 037 80

237

-

17 037 80 237

Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, зi строком погашення до 90 днiв
для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв включаються до статтi "Грошовi кошти та їх
еквiваленти" оскiльки мають незначний ризик змiни вартостi та можуть вiльно конвертуватися у
вiдому грошову суму. Iнвестицiї в цiннi папери, а саме депозитнi сертифiкати, емiтованi
Нацiональним банком України, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi

папери за звiтний перiод наведено у таблицi

(у тисячах гривень)
Депозитнi сертифiкати

Усього

Борговi цiннi папери непростроченi та незнецiненi

17 037 17 037

- Державнi установи (Нацiональний банк України)

17 037 17 037

Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв
Усього цiнних паперiв

-

-

17 037 17 037

Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi

папери за попереднiй перiод

(у тисячах гривень)
Депозитнi сертифiкати

Усього

Борговi цiннi папери непростроченi та незнецiненi

80

237

80

237

- Державнi установи (Нацiональний банк України)

80

237

80

237

Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв
Усього цiнних паперiв

-

-

80 237 80 237

9.
Примiтка 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи
(у тисячах гривень)
Машини та облад
нання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади,iнветар
(меблi)
Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи
капiтальнi вкладення в ОЗ та НМА Немате-рiальнi активи
Усього
Балансова вартiсть на початок 2017 року
1 695 23

383

175

299

668

1 328 4 571

697

668

1 503 8 355

первiсна(переоцiнена)вартiсть
3 660 39

1 392 396

Незавершенi

знос на початок 2017 року
(1 965) (16)

(1 009) (221) (398) -

(175) (3 784)

-

-

Надходження
317

-

-

13

-

330

Амортизацiйнi вiдрахування
(762) (8)

(346) (56)

Балансова вартiсть на кiнець
1 250 16

37

первiсна(переоцiнена)
3 977 39

(125) -

(150) (1 447)

2017р (на початок 2018 року)

119

187

668

1 178 3 455

710

668

1 503 8 685

вартiсть

1 392 396

знос на кiнець 2017р(на початок звiтного 2018 року)
(2 727) (23)

(1 355) (277) (523) -

(325) (5 230)

Надходження
578

-

404

7

64

(425) 280

(56)

(152) -

908

Амортизацiйнi вiдрахування
(873) (8)

(89)

Балансова вартiсть на кiнець
955

8

352

первiсна (переоцiнена)
4 555 39

(158) (1 336)

звiтного 2018р

70

99

243

1 300 3 027

774

243

1 783 9 593

вартiсть

1 796 403

знос на кiнець звiтного 2018 року (3 600) (31)

(1 444) (333) (675) -

(483) (6 566)

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)".
Сума накопиченої амортизацiї за рiк включається до складу

загальних адмiнiстративних витрат.

Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року:
"
основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння,
користування та розпорядження, вiдсутнi;
"

оформленi у заставу основнi засоби та нематерiальнi активи, вiдсутнi;

"
основнi засоби, що тимчасово не використовуються(консервацiя, реконструкцiя), або
вилученi з експлуатацiї на продаж, вiдсутнi;
"

первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв-1 265 тис.грн;

"

нематерiальнi активi, щодо яких є обмеження права власностi-вiдсутнi;

"
в складi "незавершених капiтальних вкладень в основнi засоби та нематерiальнi активи"
облiковуються кошти, сплаченi пiдрядчикам, за роботи у сферi iнформатизацiї по введенню в
експлуатацiю додаткових компонентiв у складi програмного комплексу "IFOBS" у сумi-183 тис.грн,
банкомат та POS-термiнал у сумi - 60 тис.грн.;
"

власностворенi

нематерiальнi активi - вiдсутнi;

"
збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникли у результатi
переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих
безпосередньо у власному капiталi, вiдсутнi.

10.
Примiтка 10. Iншi фiнансовi активи

(у тисячах гривень)

31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Iншi фiнансовi активи (нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування)
Грошовi кошти з обмеженим правом використання

16 347 16 347

Iншi фiнансовi активи (нарахованi штрафнi санкцiї)

297

фiнансовi активи

(16 648)

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв

8

10

-

-

Iншi фiнансовi активи( нарахованi комiсiйнi доходи за кредитне обслуговування)
Резерв пiд iншi

9

(16 353)
15

2

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)".
До грошових коштiв з обмеженим правом використання вiднесена дебiторська заборгованiсть за
коштами, якi були розмiщенi на коррахунку в iншому банку, якiй знаходиться у станi лiквiдацiї.
Резерв сформовано у розмiрi 100% .

Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2018 рiк наведено нижче.
(у тисячах гривень)
Грошовi кошти з обмеженим правом використання
Усього

Iншi

фiнансовi

активи

Залишок станом на початок перiоду

(16 347)

(6)

(16 353)

Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом року
Залишок станом на кiнець перiоду (16 347)

-

(295) (295)

(301) (16 648)

Банк застосовує спрощений пiдхiд до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв для фiнансової
дебiторської заборгованостi. Банк оцiнює резерв пiд збитки для таких активiв в розмiрi , що
дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового активу, використовуючи
пiдхiд матричного резервування в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочення.

Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод

наведено у таблицi.

(у тисячах гривень)
Грошовi кошти з обмеженим правом використання
Усього
Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть:
-малi компанiї -

11

-

11

Iншi

-

-вiд 32 до 92 днiв

активи

11

11

Прострочена, але незнецiнена заборгованiсть iз затримкою платежу:
-до 31 дня

фiнансовi

2

2

-

303

-

305

303

Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi

16 347 -

16 347

Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву

16 347 316

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (16 347)

(301) (16 648)

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву

15

-

15

16 663

305

Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод

наведено у таблицi

(у тисячах гривень)
Грошовi кошти з обмеженим правом використання
Усього
Непрострочена та незнецiнена заборгованiсть:
-малi компанiї -

1

-

1

Iншi

-

-вiд 32 до 92 днiв

1

1

1

-

6

-

7

6

Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi

16 347 -

16 347

Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву

16 347 8

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (16 347)

(6)

(16 353)

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву

2

2

11.
Примiтка 11. Iншi активи
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року
2017 року

31 грудня

активи

1

Прострочена, але незнецiнена заборгованiсть iз затримкою платежу:
-до 31 дня

фiнансовi

-

16 355

7

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Передоплата за послуги
Iншi активи

228

191

202

136

174

196

Резерв пiд iншi активи

(261) (171)

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 360

335

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)".
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року знецiненi активи у Банку вiдсутнi.
В складi "iншi активи" станом на кiнець 31 грудня 2018 року облiковуються переважно витрати
майбутнiх перiодiв у сумi 212 тис. грн .

12.
Примiтка 12. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Необоротнi активи, утримуванi для продажу
-основнi засоби( квартира) 3 788 Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 3 788 Станом на 01 сiчня 2019 року Банк утримував у складi активiв для продажу, майно, що перейшло
у власнiсть Банку як заставодержателя, а саме квартира балансовою вартiстю 3 788 тис.грн.
Згiдно з планом продажу даного об`єкта, Банк має намiр на реалiзацiю його протягом 2019 року.

13.
Примiтка 13. Кошти клiєнтiв
(у тисячах гривень)

31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Iншi юридичнi особи:9 703 23 546
-поточнi рахунки

8 648 16 807

-строковi кошти

1 055 6 739

Фiзичнi особи:

1 192 623

-поточнi рахунки

777

461

-строковi кошти

415

162

Усього коштiв клiєнтiв

10 895 24 169

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)"

Вiдсутнi залученi кошти фiзичних осiб, якi є забезпеченням по кредитним операцiям.
Залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за безвiдкличними зобов`язаннями за iмпортними
акредитивами, гарантiями, поручительствами у Банку немає.

У Примiтцi 18 надається аналiз коштiв клiєнтiв за строками їх погашення. Аналiз процентних
ставок, валютного ризику, та iншi ризики наведенi у Примiтцi 27. Справедлива вартiсть коштiв
клiєнтiв розкрита у Примiтцi 30.

Далi представлено розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi.

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Сума(тисяч гривень) %

Сума(тисяч гривень) %

Будiвництво,операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
2 065 9

6 170 57

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
4 834 20

1 812 17

Фiзичнi особи 1 192 11

623

3

Iншi(виробництво) 837

7

9 788 40

Iншi (нерезиденти) 884

8

6 859 28

Усього коштiв клiєнтiв

10 895 100

24 169 100

14.
Примiтка 14.

Резерви за зобов`язаннями

(у тисячах гривень)
Зобов`язання кредитного характеру
Залишок на початок 2018 року

14

Формування та/або збiльшення резерву
Використання резерву

(10)

-

Залишок на кiнець 2018 року

4

За фiнансовими гарантiями Банк формує резерв за зобов`язаннями. Загальна сума зобов`язань

вiдображається на позабалансовому облiку (Примiтка 29).
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)".

15.
Примiтка 15. Iншi фiнансовi зобов'язання
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземної валютою

-

141

Iншi фiнансовi зобов'язання ( залишки коштiв пiсля закриття недiючих рахункiв)
Усього 15

15

12

153

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення

звiту "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)".

16.
Примiтка 16. Iншi зобов'язання
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку
Доходи майбутнiх перiодiв -

169

Iнша заборгованiсть (кредиторська заборгованiсть за послуги) Усього 2 671 2 150

2 668 1 949

24

3

8

За статтею "Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку" станом за 31
грудня 2018 року у сумi 2 668 тис.грн. облiковуються:
-суми забезпечення оплати

вiдпусток -1 960 тис.грн.;

-суми ЄСВ по забезпеченню оплати

вiдпусток- 708 тис.грн;

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)".
Аналiз строкiв погашення iнших зобов`язань наведено у Примiтцi 18.

17.
Примiтка 17. Статутний капiтал та емiсiйнi

рiзницi (емiсiйний дохiд)

(у тисячах гривень)
Кiлькiсть акцiй в обiгу
Залишок на початок 2018року

Простi акцiї

Усього

200 000

200 000

200 000

Внески за акцiями
(паями, частками) нового випуску Залишок на кiнець 2018 року

-

200 000

200 000

200 000

Станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал Банку у виглядi публiчного акцiонерного
товариства представлений у виглядi простих iменних акцiй в кiлькостi 200 000 тис штук,
номiнальна вартiсть однiєї акцiї-1 000,00 грн.(одна тисяча). Привiлеї та обмеження-вiдсутнi.
Всi акцiї простi, кожна одна проста акцiя надає право одного голосу. Власники простих акцiй
мають рiвнi права на отримання дивiдендiв та поповнення капiталу.
Згiдно з законодавством України, якщо резервний капiтал Банку сформовано не в повному обсязi
(сума резервного капiталу повинна складати 25% вiд суми регулятивного капiталу), 5% чистого
прибутку повинно бути спрямовано до резервного фонду. Залишок чистого прибутку може бути
використаний для цiлей виплати дивiдендiв.
На Загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 20 квiтня 2018 року, затверджено виплату
дивiдендiв за простими акцiями в розмiрi 3 900 тис. грн.( 2017 рiк: виплати дивiдендiв за акцiями
Банку за рiк що закiнчився 31 грудня 2016 року здiйснено не було).

(у тисячах гривень)
Кiлькiсть акцiй в обiгу
Залишок на початок 2017року

Простi акцiї

Усього

125 000

125 000

125 000

Внески за акцiями
(паями, частками) нового випуску 75 000 75 000 75 000
Залишок на кiнець 2017 року

200 000

200 000

200 000

18.
Примiтка 18. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення

Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" управлiнський персонал Банку вважає, що подання
активiв та зобов`язань у порядку зростання чи зменшення лiквiдностi робить iнформацiю бiльш
доречною та об?рунтованою, нiж подання такої iнформацiї на основi визначення поточностi,
оскiльки Банк не постачає товари або послуги в межах операцiйного циклу, який можна чiтко
визначити. Тому залишки за активами та зобов`язаннями наведенi вiдповiдно до їх контрактних
строкiв погашення.

(у тисячах гривень)
31 грудня

2018 року

Менше 12 мiсяцiв

Бiльше 12 мiсяцiв

Усього

АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти

20 528 -

20 528

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 59 958 118 956
Основнi засоби та нематерiальнi активи

-

Цiннi папери в портфелi банку до погашення

178 914

3 027 3 027
17 037 -

Дебiторська заборгованiсть з поточного податку на прибуток

17 037
100

-

100

Вiдстрочений податковий актив

111

-

Необоротнi активи,що утримуються на продаж
Iншi фiнансовi активи

15

Iншi активи

360

230

Усього активiв

130

-

111
3 788 -

3 788

15

101 767

122 113

10 625 270

10 895

223 880

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клiєнтiв

Зобов`язання за поточним податком на прибуток 2
Резерви за зобов`язаннями 4

-

4

Iншi фiнансовi зобов`язання 15

-

15

Iншi зобов'язання

2 671 -

2 671

Усього зобов'язань

13 317 270

13 587

31 грудня

-

2

2017 року

Менше 12 мiсяцiв

Менше 12 мiсяцiв

Усього

АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти

9 179 -

9 179

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 76 895 64 413 141 308
Основнi засоби та нематерiальнi активи

-

3 454 3 454

Цiннi папери в портфелi банку до погашення

80 237 -

Вiдстрочений податковий актив

52

-

52

Iншi фiнансовi активи

2

-

2

Iншi активи

335

205

Усього активiв

130

166 570

67 997 234 567

80 237

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клiєнтiв

24 007 162

24 169

Зобов`язання за поточним податком на прибуток 33
Резерви за зобов`язаннями 14

-

14

Iншi фiнансовi зобов`язання 153

-

153

Iншi зобов'язання

2 150 -

2 150

Усього зобов'язань

26 357 162

26 519

-

33

19.
Примiтка 19. Процентнi доходи та витрати
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ:
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 44 022 32 142
Кореспондентськi рахунки в iнших банках 1

27

Процентнi доходи за депозитними сертифiкатами Нацiонального банку України
Усього процентних доходiв 50 881 33 568
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ:
Строковi кошти фiзичних осiб

(60)

(58)

Строковi кошти юридичних осiб

(381) (583)

Строковi кошти iнших банкiв

(3)

(2)

Усього процентних витрат (444) (643)
Чистий процентний дохiд/(витрати)

50 437 32 925

6 858 1 399

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення
iнший сукупний дохiд".

звiту

"Звiт про прибутки i

збитки та

20.
Примiтка 20. Комiсiйнi доходи та витрати
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:
Розрахунково-касовi операцiї

1 293 1 190

Комiсiйний дохiд вiд кредитного обслуговування 101
Операцiї на валютному ринку

205

758

Комiсiйнi доходи за наданi гарантiї 169

179

Усього комiсiйних доходiв

18

1 767 2 145

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:
Розрахунково-касовi операцiї
Усього комiсiйних витрат

(167) (110)

(167) (110)

Чистий комiсiйний дохiд/витрати 1 600 2 035

Данi цiєї примiтки використ
21.
Примiтка 21. Iншi операцiйнi доходи.
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Iншi операцiйнi доходи(доход вiд реалiзацiї грошових чекових книжок та бланкiв векселiв) 2

2
Штрафи, пенi отриманi банком
Iншi

16

758

75

521

Усього iнших операцiйних доходiв 776

598

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту
сукупний дохiд".

"Звiт про прибутки i збитки та iнший

22.
Примiтка 22. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Витрати на утримання персоналу

(15 798)

(10 405)

Амортизацiя основних засобiв

(1 178) (1 297)

Амортизацiя програмного забезпечення та
iнших нематерiальних активiв

(158) (150)

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

послуги

(2 719) (2 043)

Професiйнi послуги (619) (513)
Витрати на оперативний лiзинг(оренду)
Витрати iз страхування

(3 084) (3 063)

(7 601) (5 681)

Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв,
крiм податку на прибуток (273) (285)
Iншi витрати (1 589) (2 373)
Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат

(33 019)

(25 810)

До складу iнших витрат вiднесено:
-1 589 тис.грн. iншi операцiйнi витрати, а саме, витрати на постачання програмної продукцiї,
витрати на дозволи, реєстрацiйнi збори, членськi внески та iншi.
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту
сукупний дохiд".

"Звiт про прибутки i збитки та iнший

23.
Примiтка 23. Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток.
(у тисячах гривень)
Доходи за вирахуванням витрат за операцiями з iншими фiнансовими активами, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
За 2018 рiк Доходи за вирахуванням витрат за операцiями з iншими фiнансовими активами, що
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
За 2017 рiк
Iншi фiнансовi iнструменти, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату
переоцiнки через прибутки або збитки
(381)
Усього результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток
(381)

24.
Примiтка 24. Витрати на податок на прибуток

(у тисячах гривень)
Звiтний
2018 рiк

Попереднiй

2017 рiк
Поточний податок на прибуток

1 366 896

Змiна вiдстроченого податку на прибуток (58)

(49)

Усього витрати податку на прибуток

1 307 847

Поточна ставка податку на прибуток складає 18%.

Далi наведено узгодження
прибутку(збитку).

суми

облiкового

прибутку(збитку

та

суми

податкового

(у тисячах гривень)
Звiтний
2018 рiк

Попереднiй

2017 рiк
Прибуток до оподаткування баланс 7 468 4 958
Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування
Коригування

1 344 892

облiкового

прибутку

(збитку)
Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але
визнаються в бухгалтерському облiку : резерв по фiнансовим гарантiям, витрати на формування
резерву пiд дебiторську заборгованiсть за господарською дiяльнiстю (91) (184)
Витрати з податку на прибуток

(1 307) (847)

Далi наведенi податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за звiтний 2018 рiк:

(у тисячах гривень)
Перелiк вiдстрочених податкових активiв
та вiдстрочених податкових зобов`язань
01.01.2018

Залишок на

Визнанi у

фiнансових
результатах Залишок на
кiнець дня
31.12.2018
Балансова вартiсть ОЗ та НМА

19

Резерв за фiнансовими гарантiями 2

76

95

(2)

-

Резерви пiд нефiнансову дебiторську заборгованiсть

31

Визнаний вiдстрочений податковий актив 63

75

138

Визнане вiдстрочене податкове зобов`язання

(11)

(17)

Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов`язання) 52

(15)

16

(27)
58

111

Далi наведенi податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за попереднiй 2017рiк
(у тисячах гривень)
Перелiк вiдстрочених податкових активiв
та вiдстрочених податкових зобов`язань
01.01.2017

Визнанi у

фiнансових
результатах Залишок на
кiнець дня
31.12.2017

Залишок на

Балансова вартiсть ОЗ та НМА

(5)

Резерв за фiнансовими гарантiями 8

24

19

(6)

2

Резерви пiд нефiнансову дебiторську заборгованiсть

-

Визнаний вiдстрочений податковий актив 8

55

63

Визнане вiдстрочене податкове зобов`язання

(5)

(6)

Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов`язання) 3

31

31

(11)
49

52

25.
Примiтка 25. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю.
Базовий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю розраховується шляхом дiлення
прибутку/(збитку), який вiдноситься до утримувачiв простих акцiй на середньозважену кiлькiсть
акцiй, якi перебувають в обiгу протягом перiоду.
(у тисячах гривень)
Звiтний
2018 рiк

Попереднiй

2017 рiк
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку
Прибуток/(збиток) за рiк

6 161 4 110

6 161 4 110

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 200

133

Чистий та скоригований прибуток/(збиток)
на одну просту акцiю (грн.) 30,81 30,90
Формування статутного капiталу розкрито у Примiтцi 17. Банк не має потенцiйних звичайних
акцiй, якi розбавляють прибуток на акцiю, таким чином розбавлений прибуток на акцiю дорiвнює
базовому прибутку на акцiю.

26.
Примiтка 26. Операцiйнi сегменти

Iнформацiя по звiтним сегментам Банку за рiк який закiнчився 31 грудня 2018року.

(у тисячах гривень)
Найменування звiтних сегментiв

Iншi сегменти та операцiї

Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам

Усього
Послуги банкам

Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:
Процентнi доходи

41 484 2 538 1

6 858 50 881

Комiсiйнi доходи

1 538 224

5

-

1 767

758

-

16

Iншi операцiйнi доходи

2

Усього доходiв сегментiв

43 024 3 520 6

Процентнi витрати

(381) (60)

(3)

-

776

6 874 53 424
(444)

Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення кредитiв та

коштiв в iнших банках (16 879)

4 135 (196) -

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення не фiнансової дебiторської заборгованостi
(90) (90)

(12 940)
-

-

Результат вiд операцiй
з iноземною валютою

472

270

-

-

742

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою Комiсiйнi витрати

-

-

(167) -

Вiдрахування до резервiв за зобов`язаннями

-

-

(39)

-

-

-

(39)

(167)
-

-

Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати (27 508)

(2 406) -

(4 412) (34 326)

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток) (1 272) 5 459 (360) 2 333 6 161

Далi наведена iнформацiя по звiтним сегментам Банку за рiк який закiнчився 31 грудня 2017року.
(у тисячах гривень)
Найменування звiтних сегментiв

Iншi сегменти та операцiї

Усього

Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам

Послуги банкам

Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:
Процентнi доходи

29 215 2 927 27

1 399 33 568

Комiсiйнi доходи

1 793 352

-

-

2 145

-

-

-

Iншi операцiйнi доходи

598

Усього доходiв сегментiв

31 606 3 279 27

Процентнi витрати

(583) (58)

(2)

-

598

1 399 36 311
(643)

Вiдрахування до резерву пiд
знецiнення кредитiв та

коштiв в iнших банках (3 972) 215

-

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi
(183)

-

(3 757)

-

-

-

(183)

Результат вiд переоцiнки фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток (381) (381)
Результат вiд операцiй
з iноземною валютою

-

-

-

(34)

(34)

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою Комiсiйнi витрати

-

-

(110) -

Вiдрахування до резервiв за зобов`язаннями

-

27

(2 399) (267) (800) (26 657)

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток) 3 887 1 037 (733) (81)

(463) (463)

(110)

Адмiнiстративнi та iншi
операцiйнi витрати (23 191)

-

4 110

27

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за звiтний 2018 рiк
(у тисячах гривень)
Найменування звiтних сегментiв

Iншi сегменти та операцiї

Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам

Усього
Послуги банкам

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
Активи сегментiв

167 780

11 133 6 397 31 168 216 478

Усього активiв сегментiв

167 780

11 133 6 397 31 168 216 478

Нерозподiленi активи

-

-

Усього активiв

167 780

-

7 402 7 402

11 133 6 397 38 569 223 880

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
Зобов'язання сегментiв

9 717 1 192 -

2 678 13 587

Усього зобов'язань сегментiв

9 717 1 192 -

Нерозподiленi зобов'язання -

-

Усього зобов'язань
IНШI СЕГМЕНТНI

9 717 1 192 -

2 678 13 587

СТАТТI

Капiтальнi iнвестицiї -

-

-

Амортизацiя -

-

(1 336) (1 336)

-

3 027 3 027

2 678 13 587

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за попереднiй 2017рiк
(у тисячах гривень)
Найменування звiтних сегментiв

Iншi сегменти та операцiї

Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам

Усього
Послуги банкам

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ
Активи сегментiв

128 067

13 241 1 920 80 237 223 465

Усього активiв сегментiв

128 067

13 241 1 920 80 237 223 465

Нерозподiленi активи

-

-

Усього активiв

128 067

-

11 102 11 102

13 241 1 920 91 339 234 567

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ
Зобов'язання сегментiв

23 698 623

-

-

24 321
-

Усього зобов'язань сегментiв

23 698 623

-

Нерозподiленi зобов'язання -

-

2 198 2 198

Усього зобов'язань
IНШI СЕГМЕНТНI

23 698 623

-

-

2 198 26 519

СТАТТI

Капiтальнi iнвестицiї -

-

-

Амортизацiя -

-

(1 447) (1 447)

-

3 454 3 454

27.
Примiтка 27. Управлiння фiнансовими ризиками
Система управлiння ризиками є складовою загальної системи корпоративного управлiння Банку
та має на метi забезпечувати стiйкий розвиток Банку в рамках реалiзацiї затверджених
стратегiчних планiв.
З метою забезпечення фiнансової стiйкостi, надiйностi та
платоспроможностi Банк постiйно удосконалює систему управлiння ризиками шляхом
запровадження внутрiшнiх процедур виявлення, оцiнки та контролю ризикiв та визначення
достатностi капiталу для їх покриття.
Для здiйснення контролю за ризиками у внутрiшнiх
нормативних документах Банку визначенi повноваження та функцiї Наглядової Ради,

Правлiння, Комiтету з питань управлiння активами i пасивами, пiдроздiлiв, що формують першу,
другу та третю "лiнiю захисту".
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь - якої
фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання.
З метою забезпечення захисту iнтересiв Банку, акцiонерiв, вкладникiв i позичальникiв при
здiйсненнi кредитних операцiй Банк керується в роботi Кредитною полiтикою, основними цiлями
якої є: формування та забезпечення єдиних кредитних понять i принципiв кредитування.
Кредитна полiтика Банку передбачає прiоритет якостi позичальника (фiнансовий стан
позичальника, керiвництва i власникiв позичальника, та його готовнiсть i спроможнiсть
виконувати свої зобов'язання перед Банком) над якiстю забезпечення.
Процес кредитування Банку базується на аналiзi, який визначає i мiнiмiзує вiдповiдний ризик.
Ретельний аналiз є ключовим фактором при прийняттi виваженого кредитного рiшення.
Приймаючи забезпечення, Банк надає перевагу найбiльш лiквiдним формам забезпечення з
найвищою лiквiдацiйною вартiстю.
Протягом звiтного перiоду Банк

дотримувався всiх нормативiв кредитного ризику.

Станом на кiнець дня 31.12.2018 року значення нормативiв кредитного ризику становили:
"
норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 - 24,67%
(нормативне значення Н7 не > 25%);
"

норматив великих кредитних ризикiв Н8 - 74,74% (нормативне значення Н8 не > 800%);

"
норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком
особами (Н9) - 14,73% (нормативне значення - не бiльше 25 %).
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних валют за тими
iнструментами, якi є в торговому портфелi.
Враховуючи iнструменти та продукти, якi використовує банк, серед iснуючих видiв ринкових
ризикiв, Банку притаманний валютний ризик - ризик для надходжень i капiталу, який
виникає через несприятливi коливання курсiв iноземних валют.
Управлiння валютним ризиком здiйснюється шляхом проведення щоденного аналiзу структури
активiв та пасивiв Банку в розрiзi валют, розмiру i структури вiдкритої валютної позицiї та
дотримання регуляторних вимог щодо ринкових позицiй.
Нижче наведенi основнi валютнi позицiї Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2018року.
(у тисячах гривень)
Монетарнi активи

Монетарнi зобов`язання

Чиста позицiя

Долари США
Євро

12 170 2 388 9 782
1 165 824

341

Фунт стерлiнгiв

35

-

35

Росiйськi рублi

25

-

25

Усього 13 395 3 212 10 183

У порiвнянi: основнi валютнi позицiї Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2017року
(у тисячах гривень)
Монетарнi активи
Долари США
Євро

Монетарнi зобов`язання

1 523 549
547

Чиста позицiя

974

6 755 (6 208)

Росiйськi рублi

31

-

31

Усього 2 101 7 304 (5 203)

Залишки монетарних показникiв на кiнець звiтного року вiдображаються в бухгалтерському
облiку за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу. Курсовi рiзницi разом з
прибутками та збитками за рiк визнаються у "Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд".

Далi представлено вплив на фiнансовий результат та власний капiтал Банку в результатi
можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за
умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими

(у тисячах гривень)
31 грудня

2018 року

31 грудня

2017 року

Вплив на прибуток/
(збиток)

Вплив на власний капiтал

(збиток)

Вплив на власний капiтал

Вплив на прибуток/

Змiцнення долара США на 40%
3 913 3 913 390

390

Послаблення долара США на 40%

(3 913) (3 913) (390) (390)

Змiцнення євро на 40%

136

136

Послаблення євро на 40%

(136) (136) 2 483 2 483

(2 483) (2 483)

Змiцнення фунтiв стерл. на 40%
14

14

-

-

Послаблення фунтiв стерл. на 40% (14)

(14)

-

-

(10)

(12)

(12)

Змiцнення рос. руб. на 40%
10

10

12

12

Послаблення рос. руб. на 40%

(10)

Вплив коливань валютного курсу на прибуток/збиток та власний капiтал Банку був рiвнозначний,
оскiльки фiнансовий результат Банку включається до його власного капiталу, а в складi
останнього вiдсутнi iншi статтi, якi були б вираженi в iноземнiй валютi, та/або зазнавали б
коливань валютного курсу.

Процентний ризик банкiвської книги.
Головним органом, що забезпечує реалiзацiю процентної полiтики Банку, є Комiтет з управлiння
активами та пасивами. У процесi управлiння активами i зобов'язаннями для встановлення
контролю над рiвнем процентного ризику оцiнюється чутливiсть окремих статей та балансу в
цiлому до процентного ризику. Для аналiзу використовується статистична модель процентних
розривiв (ГЕП - аналiз), що дозволяє заздалегiдь оцiнювати наслiдки незбалансованостi активiв та
пасивiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок за строками до погашення. Крiм того банк
аналiзує динамiку показникiв чистого спреду та чистої процентної маржi, вартостi процентних
активiв та собiвартостi ресурсiв, як iндикаторiв процентного ризику.

Далi наведено
Загальний аналiз процентного ризику за фiнансовими iнструментами з
фiксованою процентною ставкою.
(у тисячах гривень)
На вимогу i менше
1 мiс. Вiд 1
до 6 мiс.
до 12 мiс.

Вiд 6
Бiльше року Немоне

тарнi Усього
На 31 грудня 2018 року
Усього фiнансових активiв 54 502 39 052 6 896 116 028

7 343 223 821

Усього фiнансових зобов'язань

2 668 13 587

10 459 190

-

270

Чистий розрив за процентними ставками 44 043 38 862 6 896 115 758

4 675 210 234

На 31 грудня 2017 року
Усього фiнансових активiв 90 857 13 206 59 612 67 438 3 454 234 567
Усього фiнансових зобов'язань
Чистий розрив за процентними

17 347 ставками

6 694 160

2 318 26 519

73 520 13 206 52 918 67 278 1 136 208 048

Далi приведено монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами, який базується на
управлiнськiй звiтностi(процентна ставка розрахована у вiдсотках у рiчному обчисленнi).
(%)
2018 рiк

2017 рiк

гривня долари США євро

гривня долари США євро

Активи
Кошти в iнших банках

-

-

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 25,6

-

-

-

-

-

23,7

-

16,2

-

-

Цiннi папери в портфелi банку до погашення

14,9

-

Зобов'язання
Кошти банкiв -

-

-

-

-

Кошти клiєнтiв:

-

-

-

-

-

Строковi кошти

16

8

4

16

8

4

Банк не нараховує проценти по залишкам коштiв клiєнтiв на поточних рахунках. В Банку вiдсутнiй
торговий портфель цiнних паперiв, тому цiновi коливання iнструментiв не можуть впливати на
капiтал. Iншi цiновi ризики вiдсутнi.

Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi є одним з ключових фiнансових ризикiв, вiд ефективностi управлiння яким
залежить стабiльне фiнансове становище Банку. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть
управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати
позабалансовi зобов'язання.
Пiд управлiнням лiквiднiстю Банк розумiється здатнiсть задовольняти попит на фiнансовi
ресурси з боку клiєнтiв Банку впродовж операцiйного дня з прийнятним рiвнем витрат.

Управлiння ризиком лiквiдностi в Банку здiйснює
такими основними напрямами:
"

Комiтет з управлiння активами та пасивами за

реалiзацiї ефективної полiтики управлiння активами i пасивами;

"
формування оптимальної структури балансу Банку з метою
прибутку одночасно обмежуючи неприйнятний рiвень ризику;

отримання необхiдного рiвня

"
задоволення попиту на фiнансовi ресурси з боку клiєнтiв Банку впродовж операцiйного дня
з прийнятним рiвнем витрат.
Банк забезпечує формування на щоденнiй основi достатнього портфеля лiквiдних активiв,
необхiдного для виконання своїх зобов'язань перед клiєнтами вчасно i в повному розмiрi.
Протягом звiтного перiоду Банк дотримувався встановлених НБУ показникiв лiквiдностi.

Показники лiквiдностi Банку на 31 грудня 2018 року.

Найменування показника

Нормативне значення

Фактичне значення

Н4

Норматив миттєвої лiквiдностi

Не менше 20 %

392,8

Н5

Норматив поточної лiквiдностi

Не менше 40 %

435,3

Н6

Норматив короткострокової лiквiдностi

Не менше 60 %

770,9

Аналiз ризику лiквiдностi обчислюється як на основi контрактних недисконтованих грошових
потокiв, так i аналiзу ризику лiквiдностi за строками погашення на основi дисконтованих
грошових потокiв.

Нижче наведенi данi вiдображають розподiл грошових потокiв по контрактних строках фiнансових
зобов'язань, що залишилися до погашення станом на кiнець дня 31 грудня 2018року.

(у тисячах гривень)

На вимогу i менше 1 мiс.
Понад 5 рокiв Усього

Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.

Кошти юридичних осiб

8 673 1 000 50

-

-

Кошти фiзичних осiб 777

-

-

1 187

140

Iншi зобов'язання кредитного характеру

270

54 383 1 840 -

Вiд 12 мiс

до 5 рокiв

9 723

3 696 -

59 919

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 63 833 2 840 190
70 829
Iншi зобов`язання кредитного характеру розкритi в примiтцi 29.

3 966

Нижче наведенi данi вiдображають розподiл грошових потокiв по контрактних строках , що
залишилися до погашення станом на 31 грудня 2017року.

(у тисячах гривень)

На вимогу i менше 1 мiс.
Понад 5 рокiв Усього

Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.

Кошти юридичних осiб

16 851 -

6 906 -

-

Кошти фiзичних осiб 463

-

274

737

-

Iншi зобов'язання кредитного характеру

-

10 837 -

-

Вiд 12 мiс

до 5 рокiв

23 757

-

-

10 837

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 28 151 35 331

6 906 274

Банк використовує аналiз лiквiдностi за строками погашення за дисконтованими грошовими
потоками.

Далi представлений аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi
очiкуваних строкiв погашення за звiтний перiод
(у тисячах гривень)
На вимогу i менше 1 мiс.
5 рокiв Усього

Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.

Вiд 12 мiс до 5 рокiв Понад

20 528 -

20 528

Активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти

-

-

-

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 16 937 45 923 15 699 123 543

-

202 102

Цiннi папери в портфелi до погашення

17 037 -

-

-

-

17 037

Iншi фiнансовi активи

-

-

15

15

-

-

Усього фiнансових активiв 54 517 45 923 15 699 123 543
Зобов'язання

-

239 682

Кошти клiєнтiв

9 435 1 000 190

270

-

10 895

-

-

-

15

270

-

Iншi фiнансовi зобов`язання 15

-

Усього фiнансових зобов'язань

9 450 1 000 190

Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня
228 772

10 910

45 067 44 923 15 509 123 273

Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 2018 року 45 067 89 990 105 499
772
228 772
228 772
Данi фiнансових активiв та зобов`язань у таблицi наведенi за

228

контрактною вартiстю.

Далi представлений аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi
очiкуваних строкiв погашення за попереднiй перiод
(у тисячах гривень)
На вимогу i менше 1 мiс.
5 рокiв Усього

Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс.

Вiд 12 мiс до 5 рокiв Понад

9 179 -

9 179

Активи

Грошовi кошти та їх еквiваленти

-

-

-

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 1 300 1 539 71 031 67 438 -

141 308

Цiннi папери в портфелi до погашення

80 237 -

-

-

-

Iншi фiнансовi активи

-

-

2

2

-

-

Усього фiнансових активiв 90 718 1 539 71 031 67 438 Зобов'язання

Кошти клiєнтiв

17 315 -

6 694 160

-

24 169

230 726

80 237

Iншi фiнансовi зобов`язання 153

-

-

Усього фiнансових зобов'язань

17 468 -

-

-

6 694 160

Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня
404

153
-

24 322

73 250 1 539 64 337 67 278 -

206

Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 2017 року 73 250 74 789 139 126
404
206 404
206 404

206

Операцiйно - технологiчний ризик.

Операцiйно-технологiчний ризик - це ризик фiнансових втрат, пов'язаних з управлiнськими
помилками, шахрайством, недолiками системи внутрiшнього контролю чи неадекватностi
iнформацiйних технологiй i процесiв оброблення iнформацiї з точки зору керованостi,
унiверсальностi, надiйностi, контрольованостi i безперервностi їх роботи, неможливiстю
своєчасного вжиття заходiв по усуненню загроз iнтересам Банку.
Основним методом управлiння операцiйно-технологiчними ризиками є створення ефективних
процедур внутрiшнього контролю, якi в сукупностi складають єдину систему внутрiшнього
контролю за дiяльнiстю Банку. Процедури внутрiшнього контролю є обов'язковим елементом при
здiйсненнi всiх процесiв, що дозволяє зменшити ймовiрнiсть i наслiдки реалiзацiї
операцiйно-технологiчного ризику.

Для контролю i зниження рiвня операцiйно-технологiчного ризику застосовуються такi методи,
як:
-

внутрiшнiй контроль;

аналiз результатiв перевiрок, що здiйсненi службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiми
аудиторами;
здiйснення самооцiнки операцiйного ризику, що проводиться з метою своєчасного
виявлення iндикаторiв пiдвищеного ризику та управлiння ними;
сповiщення керiвництва про виникнення операцiйно-технологiчних ризикiв для прийняття
оперативних рiшень по його хеджуванню.

Географiчний ризик.
Активи та зобов'язання були класифiкованi виходячи з країни, в якiй знаходиться контрагент.

Грошовi кошти у касi та примiщення й обладнання були класифiкованi вiдповiдно до країн їх
фiзичного походження.

Банк не має фiлiй та представництв в iнших країнах i веде свою дiяльнiсть тiльки на територiї
України.

28.
Примiтка 28. Структура регулятивного капiталу

Головною метою Банку щодо управлiння капiталом є залучення i пiдтримка достатнього обсягу
капiталу, необхiдного для розширення дiяльностi i забезпечення покриття негативних наслiдкiв
рiзноманiтних ризикiв,якi приймаються в процесi банкiвської дiяльностi.
Полiтика Банку передбачає пiдтримку забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв,кредиторiв
та iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку в майбутньому.
При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у зв`язку з чим Банк визнає
необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi пiдвищення
спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та стабiльнiстю, якi
забезпечуються за рахунок стiйкостi фiнансової позицiї.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показникiв
капiталу - показник достатностi(адекватностi) регулятивного капiталу складає 136,72%.

Регулятивний капiтал Банку має наступну структуру:
(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Основний капiтал (капiтал 1-го рiвня):
- Статутний капiтал

фактично сплачений

- Нематерiальнi активи

(1 500) (1 361)

- Загальнi резервнi фонди

4 148 3 938

Додатковий капiтал:
-Непокритий кредитний ризик

-

(3 857)

200 000

200

000

- Розрахунковий прибуток /збиток поточного року
Усього регулятивного капiталу

208 793

6 145 3 464

202 184

У фiнансової звiтностi показник Н1 вiдображено з урахуванням рiчних коригувань.

29.
Примiтка 29. Потенцiйнi зобов'язання банку

Розгляд справ у судi
Станом на 31 грудня 2018 року Банк є стороною наступних судових процесiв у спорах з суб'єктами
владних повноважень:
справа за позовом Банка до Нацiонального банку України про визнання протиправним та
скасування рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України ;
крiм того, на розглядi у судах перебуває двi справи за позовом Банку до боржникiв (а саме до поручителiв позичальника) про стягнення заборгованостi.

Зобов`язання з оперативного лiзингу(оренди)
Станом на 31 грудня 2018 року Банк має потенцiйнi зобов`язання у виглядi майбутнiх мiнiмальних
орендних платежiв за невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду):

(у тисячах гривень)
Звiтний
2018 рiк

Попереднiй

2017 рiк
До 1 року

2 757 2 757

Вiд 1 року до 5 рокiв 13 785 8 144
Понад 5 рокiв 52 383 Усього 68 925 10 901
Банк є орендарем примiщення Банку. Строк оренди до закiнчення дiї договору складає 25 рокiв.
Станом на 31 грудня 2018 року Банк не має вимог щодо отримання суборендних платежiв.

Зобов`язання з кредитування.
Основною метою зазначених iнструментiв є забезпечення надання коштiв клiєнтам у разi
необхiдностi. Фiнансовi гарантiї, що є безвiдкличними гарантiями того, що Банк здiйснить платiж
на користь третiх осiб у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов`язань, мають той же
кредитний ризик, що i кредити. Зобов`язання з кредитування представляють собою
невикористану частку сум для надання кредитiв. Зобов`язання з кредитування є вiдкличними. За
зобов`язаннями з кредитування Банк потенцiйно несе кредитний ризик у сумi, що дорiвнює
невикористаним зобов`язанням, але меншою мiрою нiж за наданими кредитами, тому що надання
кредитiв за зобов`язаннями належить вiд дотримання клiєнтами певних умов.
Банк не має непередбачених зобов`язань iз кредитування.

Далi представлена структура
у валютi звiтностi - гривнi).

зобов'язань з кредитування. (Всi наявнi зобов`язання Банку наданi

(у тисячах гривень)
31 грудня
2018 року

31 грудня

2017 року
Зобов'язання з кредитування, що наданi
Фiнансовi гарантiї

54 383 10 331

5 536 506

Резерв за зобов`язаннями, що пов`язанi з кредитуванням (4)

(14)

Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 59 915 10 823

30.
Примiтка 30. Справедлива вартiсть активiв та зобов`язань

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається як сума, за яку фiнансовий
iнструмент можна обмiняти мiж обiзнаними та зацiкавленими учасниками за звичайних умов,
iнших нiж примусовi чи лiквiдацiйнi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є ринкова
цiна фiнансового iнструмента.
При початковому визнаннi фiнансовi активи i зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю.
Базою для визначення початкової справедливої вартостi на момент операцiї в одному випадку
будуть ринковi котирування на iнструмент, а в iншому - методи оцiнки, метод аналiзу
дисконтованих грошових потокiв. У випадку неможливостi достовiрно визначити справедливу
вартiсть дольових iнструментiв допускається оцiнка за собiвартiстю за вирахуванням витрат по
знецiненню. Вважається, що справедливою вартiстю фiнансового iнструменту при початковому
визнаннi є цiна операцiї - справедлива вартiсть вiдшкодування, отриманого чи переданого.
Банк класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої
вартостi:
o
o
для

рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються
активiв або зобов'язань або прямо, або опосередковано;

o
рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов'язань, що не ?рунтуються на даних ринку, якi можна
спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання є
цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на
активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й
регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть
визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї
незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який
вiдкрито купується та продається на активному ринку - отримати цiну, за якою вiдбулась би
операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку,
до якого Банк має безпосереднiй доступ.

Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Банк визначає справедливу вартiсть,
застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових
операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi),
посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi
дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання - визначити, якою була б
цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних
мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв
оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше - данi,
специфiчнi для Банку). Перiодично Банк обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на
об?рунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими
iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображенi за первiсною вартiстю, яка наближається до їх
поточної справедливої вартостi.

Кошти в iнших банках та кошти банкiв. Для активiв з термiном до одного мiсяця справедлива
вартiсть приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв`язку з порiвняно високою термiновiстю цих
фiнансових iнструментiв. Для бiльш довготермiнових активiв i зобов`язань, процентнi ставки, що
застосовуються, вiдображають ринковi ставки, i, вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається
до балансової.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Справедлива вартiсть кредитного портфелю базується на
характеристиках обслуговування кредиту та процентної ставки окремих кредитiв у кожному
секторi портфелю. Оцiнка резервування на покриття збиткiв за кредитами виходячи з таких
факторiв як поточна ситуацiя у секторi економiки, в якому функцiонує позичальник, фiнансовий
стан кожного позичальника та отриманi гарантiї. Вiдповiдно, резерв на покриття збиткiв за
кредитами розглядається як зважена оцiнка можливих втрат, яка потрiбна для вiдображення
впливу кредитного ризику.
В основному, кредити надаються за ринковими ставками, i тому поточнi балансовi залишки
представляють собою зважену оцiнку справедливої вартостi. Вiдповiдно, балансова вартiсть,
обчислена як амортизована вартiсть таких iнструментiв, є помiркованим наближенням до їх
справедливої вартостi.
Кошти клiєнтiв. Для депозитiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть приблизно
дорiвнює балансовiй вартостi у зв`язку з порiвняною короткотермiновiстю цих фiнансових
iнструментiв. Для бiльш довготермiнових депозитiв, процентнi ставки, що застосовуються,
вiдображають ринковi ставки, вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається до балансової.

Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вихiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки
активiв та зобов`язань за звiтний перiод.

(у тисячах гривень)
Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки

Усього справед

лива вартiсть Усього балансо
ва вартiсть
Ринковi котируван
ня (1-й рiвень)

Модель оцiнки, що викорис

товує спостережнi данi (2-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi
ринковими даними (3-й рiвень)
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
-готiвковi кошти

-

11 742 -

11 742 11 742

- кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв)
2 389

-

2 389 -

2 389

- кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках
6 397

-

6 397 -

6 397

167 780

167 780

167 780

-

-

11 133 11 133 11 133

-

17 037 -

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:
-кредити юридичним особам

-

-

-кредити на поточнi потреби фiзичним особам
Цiннi папери в портфелi банку до погашення:

-депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 3 788

17 037 17 037
-

3 788 3 788

Iншi фiнансовi активи

-

Усього активiв

37 565 182 716

-

-

15

15

15

220 281

220 281

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клiєнтiв:
-юридичнi особи

-

-

9 702 9 702 9 702

-фiзичнi особи

-

-

1 192 1 192 1 192

Iншi фiнансовi зобов`язання -

-

Усього зобов`язань

10 909 10 909 10 909

-

-

15

15

15

Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вихiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки
активiв та зобов`язань за попереднiй перiод.

(у тисячах гривень)

Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки
Усього балансова вартiсть

Усього

справедлива

вартiсть

Ринковi котирування (1-й рiвень) Модель оцiнки, що використовує спостережнi данi (2-й
рiвень)
Модель оцiнки, що використовує показники, не пiдтвердженi ринковими даними
(3-й рiвень)
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
-готiвковi кошти

-

2 960 -

2 960 2 960

- кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв)
4 299

-

4 299 -

4 299

- кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках
1 920

-

1 920 -

1 920

128 067

128 067

128 067

-кредити на поточнi потреби фiзичним особам

-

-

12 904 12 904 12 904

-iпотечнi кредити фiзичних осiб

337

337

337

-депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України

-

80 237 -

Iншi фiнансовi активи

-

2

Усього активiв

89 416 141 310

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:
-кредити юридичним особам

-

-

-

-

Цiннi папери в портфелi банку до погашення:

-

-

2

2

230 726

230 726

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клiєнтiв:
-юридичнi особи

-

-

23 546 23 546 23 546

-фiзичнi особи

-

-

623

623

623

Iншi фiнансовi зобов`язання -

-

153

153

Усього зобов`язань

24 322 24 322 24 322

-

-

153

31.
Примiтка 31. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки

80 237 80 237

Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод.
(у тисячах гривень)
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Усього

Грошовi кошти та їх еквiваленти

20 528 20 528

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:
-кредити юридичним особам
-кредити на поточнi потреби

167 780

фiзичним особам11 133 11 133

Цiннi папери в портфелi банку до погашення
Iншi фiнансовi активи

15

167 780

17 037 17 037

15

Усього фiнансових активiв 216 493

216 493

Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за попереднiй перiод.
(у тисячах гривень)
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Усього

Грошовi кошти та їх еквiваленти

9 179 9 179

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв:
-кредити юридичним особам
-кредити на поточнi потреби

141 308

128 067

128 067

фiзичним особам12 904 12 904

Цiннi папери в портфелi банку до погашення
Iншi фiнансовi активи

141 308

337

80 237 80 237

Усього фiнансових активiв 230 726

230 726

337

Фiнансовi зобов`язання за категорiями оцiнки за звiтний перiод.
(у тисячах гривень)
Фiнансовi зобов`язання, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Усього

Кошти клiєнтiв

10 895 10 895

Iншi залученi кошти 15

15

Усього фiнансових зобов`язань

10 910 10 910

Фiнансовi зобов`язання за категорiями оцiнки за попереднiй перiод.
(у тисячах гривень)
Фiнансовi зобов`язання, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
Усього

Кошти клiєнтiв

24 169 24 169

Iншi залученi кошти 153

153

Усього фiнансових зобов`язань

23 322 23 322

32.
Примiтка 32. Операцiї з пов`язаними сторонами
Для цiлей складання цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо вони
знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо одна сторона контролює iншу або має можливiсть у
значнiй мiрi впливати на фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони у вiдповiдностi до МСБО
24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн".
Операцiї з пов`язаними сторонами - це передача ресурсiв, послуг або зобов`язань. До них
вiдносяться операцiї зi здiйснення розрахункiв, надання кредитiв, залучення депозитiв, операцiї з
iноземними валютами тощо.
Протягом звiтного 2018 року операцiї з пов`язаними сторонами Банк проводив на умовах, що не
вiдрiзняються вiд умов, встановлених для iнших контрагентiв.
Банк не нараховує проценти по залишкам на поточних рахунках.
Залишки за операцiями з пов`язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду.
(у тисячах гривень)
Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку

Провiдний управлiнський персонал Iншi пов`язанi сторони

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка_16_%)
1 994

-

Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на 31 грудня

-

(182) -

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка_0_%)

114

149

948

Iншi зобов`язання з кредитування -

901

901

-

Усього
1 994 (182)

1 211

До iнших пов`язаних сторiн вiдносяться асоцiйованi особи акцiонерiв банку та провiдного
управлiнського персоналу.

Доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами за звiтний перiод.
(у тисячах гривень)

Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку

Провiдний управлiнський персонал Iншi пов`язанi сторони

Процентнi доходи

-

257

-

257

Процентнi витрати

-

-

-

-

Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв

-

(106) -

Вiдрахування до резервiв пiд знецiнення кредитiв Комiсiйнi доходи

3

21

-

Усього

(106)

(182) -

(182)

24

Загальна сума кредитiв, наданих пов`язаним сторонам та погашених пов`язаними сторонами
протягом звiтного перiоду.
(у тисячах гривень)
Провiдний управлiнський персонал
Сума кредитiв, наданих пов`язаним сторонам

994

Сума кредитiв, погашених пов`язаними сторонами

123

У звiтному перiодi провiдному управлiнському персоналу здiйсненi
нарахованi зобов`язання (резерв по вiдпусткам).

поточнi виплати та

(у тисячах гривень)
Витрати

Нараховане

зобов`язання
Поточнi виплати працiвникам

6 110 1 528

Залишки за операцiями з пов`язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду.
(у тисячах гривень)
Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку

Провiдний управлiнський персонал Iншi пов`язанi сторони

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка_16_%)
1 396

-

Усього
1 396 -

Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на 31 грудня

-

(76)

-

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка_0_%)

1

695

819

Iншi зобов`язання

-

76

-

123

(76)

76

Доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами за попереднiй перiод.
(у тисячах гривень)
Найбiльшi учасники
(акцiонери) банку

Провiдний управлiнський персонал Iншi пов`язанi сторони

Процентнi доходи

-

211

-

211

Процентнi витрати

-

-

-

-

Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв

-

(8)

Вiдрахування до резервiв пiд знецiнення кредитiв Комiсiйнi доходи

6

31

85

-

(8)

(76)

-

Усього

(76)

122

Загальна сума кредитiв, наданих пов`язаним сторонам та погашених пов`язаними сторонами
протягом попереднього перiоду.
(у тисячах гривень)
Провiдний управлiнський персонал
Сума кредитiв, наданих пов`язаним сторонам

520

Сума кредитiв, погашених пов`язаними сторонами

62

У 2017 роцi провiдному управлiнському персоналу здiйсненi
зобов`язання (резерв по вiдпусткам).
(у тисячах гривень)
Витрати

Нараховане

зобов`язання
Поточнi виплати працiвникам

3 973 852

поточнi виплати та нарахованi

33.
Примiтка 33. Подiї пiсля дати балансу.

Подiї мiж датою складання балансу i датою затвердження загальними зборами акцiонерiв АТ
"БАНК "ПОРТАЛ" фiнансової звiтностi, пiдготовленої для оприлюднення, якi б надавали додаткову
iнформацiю про визначення сум, пов`язаних з умовами, що iснували на дату балансу та вимагали
коригування вiдповiдних статей активiв i зобов`язань, або вимагали розкриття iнформацiї про цi
подiї у примiтках до фiнансової звiтностi не вiдбувалось.

XV. Відомості про аудиторський звіт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 із застереженням; 03 - негативна; 04 відмова від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення
аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

ТОВ "ПКФ "УКРАЇНА"
34619277
01030, Україна, м. Київ, вул.
Б.Хмельницького,52 лiт.Б, 4
поверх
3886

з 01.01.2018 по 31.12.2018
01 - немодифікована

номер: 39, дата: 19.09.2019
дата початку: 20.11.2018, дата
закінчення: 27.03.2019
23.04.2019
340 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "БАНК "ПОРТАЛ" (далi "Банк"), що складається зi звiту про фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2018
року, звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiту про рух грошових
коштiв та звiту про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та
примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2018 року, та його фiнансовi результати i
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню
до Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались
при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань.
Ми визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд
вiдобразити в нашому звiтi.
Ключове питання аудиту Як вiдповiдне ключове питання було
розглянуто пiд час нашого аудиту
Судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв
Визнання та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв ("ECL") є дуже складним процесом i
передбачає використання суттєвих суджень та оцiнок, включаючи розробку та
включення до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв прогнозних економiчних умов з
метою дотримання цiлей оцiнок, якi визначенi МСФЗ 9.
При визначеннi очiкуваних кредитних збиткiв управлiнський персонал зобов'язаний
приймати судження щодо визначення того, що вважається значним збiльшенням
кредитного ризику, а також робити припущення та оцiнки для включення вiдповiдної
iнформацiї щодо минулих подiй, поточних умов та прогнозiв економiчних умов. Точнiсть
припущень, що використовуються в моделях, включаючи макроекономiчнi сценарiї,
впливає на рiвень резервiв на знецiнення.
Управлiнський персонал застосовує судження при оцiнюваннi, що вимагає використання
припущень, якi є дуже суб'єктивними та чутливими до факторiв ризику, зокрема до змiн
економiчних та кредитних умов.
Ми визначили питання знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв як ключове
питання аудиту через суттєвiсть залишкiв за кредитами та заборгованостi клiєнтiв,
високу складнiсть та суб'єктивний характер розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв.
Iнформацiя щодо суттєвих облiкових полiтик наведена у Примiтцi 4, а у Примiтцi 6, 7, 10
та 29 представленi розкриття та детальна iнформацiя про застосованi методи та моделi,
величину резерву на знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. Пiд час наших
аудиторських процедур ми перевiрили контролi, якi були впровадженi управлiнським
персоналом для забезпечення розрахункiв очiкуваних кредитних збиткiв.
Ми також оцiнили вiдповiднiсть вимогам МСФЗ 9 методологiї знецiнення, що
використовується Банком. Зокрема, ми оцiнили пiдхiд Банку щодо застосування
критерiїв значного пiдвищення кредитного ризику ("SICR"), визначення дефолту,
ймовiрностi дефолту ("PD"), втрат в разi дефолту ("LGD") та експозицiї пiд ризиком
("EAD") та врахування прогнозної iнформацiї при розрахунку очiкуваних кредитних
збиткiв.
З огляду на факт першого застосування МСФЗ 9 у перiодi, що пiдлягав аудиту, ми
зосередилися на оцiнцi припущень Банку та експертних оцiнок, застосованих у моделi
оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, з урахуванням емпiричних даних та iснуючих
процесiв кредитування та монiторингу.
Для суттєвих кредитiв та заборгованостей клiєнтiв, якi були оцiненi на предмет
зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi, ми застосували наше професiйне
судження для здiйснення вибiрки з урахуванням рiзних критерiїв ризику.
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю, що не є фiнансовою
звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї. Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та
звiтом аудитора щодо неї складається з Рiчної iнформацiї Банку як емiтента цiнних
паперiв, що має бути складена у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами (затверджене рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 03.12.2013 р. № 2826), та мiстить iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi
та нашого звiту аудитора щодо неї. Очiкується, що Рiчна iнформацiя емiтента цiнних
паперiв буде надана нам пiсля дати цього звiту аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися
з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому
розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою
звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя
виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiєю Банку як емiтента цiнних паперiв, що має
бути складена у вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
(затверджене рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
03.12.2013 р. № 2826), якщо ми дiйдемо висновку, що в нiй iснує викривлення, ми
повiдомимо iнформацiю про це Наглядовiй Радi Банку.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової ради Банку за фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує
лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив
цьому.
Наглядова рада Банку несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Банку.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в
цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск
звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем
впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як
об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв,
що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
"
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у

вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським
персоналом;
"
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть
Банку продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування
такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї i фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриттi
iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтується на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi
подiї або умови можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi;
"
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що
лежать в основi її складання, так , щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо Наглядовiй радi Банку iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту,
включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд
час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй радi Банку твердження що ми виконали доречнi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi
могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також,
де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi Банку, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi
поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання
в своєму звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин
ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi
наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для
iнтересiв громадськостi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Звiт щодо вимог Нацiонального банку України, якi стосуються аудиторського звiту щодо
аудиту фiнансової звiтностi
Нами у вiдповiдностi з вимогами ст. 69 Закону України "Про банки та банкiвську
дiяльнiсть", п. 3.3 "Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку
України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi",
затвердженого Постановою Нацiонального банку України вiд 02.08.2018 р. № 90
надається додаткова iнформацiя (оцiнка), яка стосується рiчної фiнансової звiтностi

Банку за 2018 рiк щодо:
"
вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв банку за
строками до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв
за строками, що складається банком для подання до Нацiонального банку, станом на 1
сiчня року, наступного за звiтним;
"
дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами
Нацiонального банку з питань:
внутрiшнього контролю;
внутрiшнього аудиту;
визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями;
визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними;
достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв
банку;
ведення бухгалтерського облiку.
Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення аудиту
фiнансової звiтностi Банку за 2018 рiк на основi вибiркового тестування та у обсягах,
необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цей звiт призначено для акцiонера, керiвництва Банку та Нацiонального банку України.
При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище,
характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiєю
системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.
Крiм того, слiд враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку i
органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю,
використовуванi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються
Нацiональним банком України.
Наводимо iнформацiю та вiдповiднi оцiнки, про якi йде мова вище.
Виконуючи вимоги п. 3.3 "Положення про порядок подання банками до Нацiонального
банку України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi"
щодо оцiнки статистичної форми № 631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за
строками", затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
01.03.2016 р. № 129 (iз змiнами i доповненнями), яка не є складовою частиною
комплекту рiчної фiнансової звiтностi, можна зробити наступнi висновки.
Ми не виявили фактiв невiдповiдностi (недостовiрностi вiдображення) розподiлу
активiв i пасивiв за строками до погашення у формi статистичної звiтностi про
структуру активiв та пасивiв за строками 631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за
строками" що складена для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року,
наступного за звiтним.
Стосовно дотримання Банком вимог, встановлених нормативно - правовими актами
Нацiонального банку з питань:
"
внутрiшнього контролю
На нашу думку, система внутрiшнього контролю в цiлому вiдповiдає ризикам вiдповiдно
до обсягу операцiй Банку та ризикам, на якi Банк наражається, та вiдповiдає
нормативним вимогам.
"
внутрiшнього аудиту
На нашу думку, внутрiшнiй аудит Банку вiдповiдає нормативним вимогам та обсягам
операцiй Банку.
"
визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями
За нашими оцiнками, розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями
визначений Банком вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального

банку, за виключенням окремих операцiй (дебiторська заборгованiсть).
Зокрема, ми iдентифiкували за окремими операцiями (дебiторська заборгованiсть),
невiдповiднiсть з вимогами, що викладенi у Положеннi про визначення банками України
розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями (затверджене
Постаново Правлiння Нацiонального банку України 30 червня 2016 року N 351, зi
змiнами, далi - Положення 351) яка стосується невiрного врахування Банком з метою
розрахунку розмiру кредитного ризику значень коефiцiєнтiв РD, якi не можуть бути
нижчими (кращими) значень коефiцiєнтiв PD, нiж середнi значення дiапазонiв,
визначенi цим Положенням для вiдповiдних класiв боржника/контрагента. З
урахуванням вищевикладеного, розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими
операцiями, який визначений Банком вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв
Нацiонального банку, має бути скоригований на 84 тис. грн. в сторону збiльшення.
"
визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними
В ходi проведення аудиту ми не виявили порушень нормативних вимог в частинi
визнання та здiйснення операцiй з пов'язаними iз Банком особами.
"
достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв
банку
За станом на 31 грудня 2018 року (кiнець дня) регулятивний капiтал Банку,
розрахований у вiдповiдностi iз вимогами Iнструкцiї про порядок регулювання
дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001
року № 368, на пiдставi денного балансу (01 файл), складає 211 002 тис. грн.
Величина капiталу Банку на кiнець звiтного перiоду є достатньою для виконання
операцiй, якi передбаченi банкiвською лiцензiєю, а його абсолютний розмiр вiдповiдає
нормативним вимогам щодо його величини.
"
ведення бухгалтерського облiку
Ми не знайшли свiдчень, згiдно з якими бухгалтерський облiк Банку не можна було б
визнати таким, який вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального
банку.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - Банк) за 2018 рiк, яка
включає Звiт про фiнансовий стан (Баланс) станом на кiнець дня 31 грудня 2018 року, Звiт
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), звiт про
рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки з метою
формування думки стосовно того, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та
достовiрно фiнансовий стан, результати дiяльностi та грошовi потоки Банку вiдповiдно
до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Оскiльки ми несемо вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти, розробку та впровадження
систем облiку та внутрiшнього контролю, призначених для запобiгання та виявлення
шахрайства та помилок, ми пiдтверджуємо, наскiльки нам вiдомо, наведенi далi
пояснення:
Фiнансова звiтнiсть
Ми взяли на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог
МСФЗ та Нацiонального банку України, а саме фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо
та достовiрно iнформацiю згiдно з цими стандартами. Крiм того, ми є вiдповiдальними за
складання та подання Звiту керiвництва (Звiту з управлiння), включаючи Звiт про

корпоративне управлiння, вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок", Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг", Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової
звiтностi банкiв України, яка затверджена постановою Нацiонального банку України вiд
24.10.2011 № 373.
Значнi припущення, використанi нами пiд час здiйснення облiкових оцiнок, включаючи
оцiнки за справедливою вартiстю, є об?рунтованими. Зокрема ми пiдтверджуємо, що
застосований Банком алгоритм для визначення величини резервiв за МСФЗ, в повнiй мiрi
враховує всi фактори, якi впливають на величину вiдповiдних резервiв на кiнець звiтного
перiоду з урахуванням послiдуючих подiй, а величина таких резервiв вiдповiдає
нормативним вимогам. Ми пiдтверджуємо, що нами були прийнятi та використанi
найкращi оцiнки, якi вiдповiдають справедливiй вартостi об'єктiв нерухомостi на звiтну
дату, за якими банк обрав модель облiку за справедливою вартiстю.
Необхiднi знецiнення вiдображено з метою зменшення вартостi активiв до їх ймовiрної
чистої вартостi реалiзацiї.
Стосунки пов'язаних сторiн та операцiй iз пов'язаними сторонами належно вiдображенi в
облiку й iнформацiя про них розкрита вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Всi подiї пiсля дати фiнансової звiтностi та подiї, для яких Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi вимагають коригування або розкриття iнформацiї, були скоригованi
або розкритi.
Ми пiдтверджуємо нашу вiдповiдальнiсть за розробку та впровадження систем облiку та
внутрiшнього контролю, ризначених для запобiгання та виявлення шахрайства та
помилок.
Банк не планує та не має намiрiв застосовувати будь-якi дiї, якi можуть впливати на
балансову вартiсть чи класифiкацiю активiв або зобов'язань, яка наведена у фiнансовiй
звiтностi.
Право власностi Банку на всi активи, якi вiн має, задоволено i не iснує нiяких прав
накладання арешту чи боргiв по вiдношенню до цих активiв чи закладених активiв, за
виключенням тих, що вiдображенi у фiнансових звiтах
Ми не маємо планiв пов'язаних з припиненням ведення чи реорганiзацiї господарської
дiяльностi нi Банку в цiлому, нi суттєвої частини дiяльностi Банку у найближчому
майбутньому.
Ми розумiємо, що найближче майбутнє - це перiод одного року вiд дати, яка зазначена у
фiнансовiй звiтностi.
Окрiм того, ми не володiємо нiякою iнформацiєю про iснування будь-яких фiнансових
документiв на даний момент, якi можуть призвести Банк до значного ступеня ризику, якi
не були б вiдображенi у фiнансових звiтах.
Ми беремо на себе повну вiдповiдальнiсть за впровадження та пiдтримання ефективних
процедур контролю бiзнесу вiдповiдно до принципiв Банку.
Ми заявляємо, що, наскiльки нам вiдомо в межах нашої вiдповiдальностi, не iснує
серйозних недолiкiв стосовно основних процедур контролю бiзнесу; це означає, що ми
маємо чiткий комплекс полiтик i керiвництв, що органiзацiйна структура функцiонує з
чiтко визначеними сферами компетенцiї та делегування повноважень, що проводиться
достатнiй нагляд i вживаються виправнi заходи, якщо вони необхiднi, i що функцiонує
адекватна облiкова система, включаючи ефективнi процедури внутрiшнього контролю за
облiком.
Нам не вiдомо про будь-якi суттєву недостатнiсть, слабкi сторони чи значнi недолiки
внутрiшнього контролю.

Ми вважаємо, що наслiдки невиправлених викривлень фiнансових звiтiв, наведенi у
iнформацiйному повiдомленнi, яке Ви направили нам, не є суттєвими, як окремо, так i
сукупно, у фiнансовiй звiтностi, прийнятої в цiлому.
У нас немає планiв чи намiрiв, якi можуть iстотно змiнити балансову вартiсть або
класифiкацiю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансових звiтах.
Ми вважаємо, що балансова вартiсть усiх об'єктiв необоротних активiв (iнвестицiйної
нерухомостi, основних фондiв) та запасiв буде вiдшкодована.
Ми не маємо планiв пов'язаних з припиненням ведення господарської дiяльностi нi
звiтностi АТ "БАНК "ПОРТАЛ", як Банку в цiлому, нi суттєвої частини дiяльностi Банку у
найближчому майбутньому.
Голова Правлiння

Р.М. Пiддубний

Головний бухгалтер

Н.В.

Гайова

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні
цінні папери, що виникала протягом періоду

1
02.01.2018

Дата
оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
НКЦПФР або через
особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
2
03.01.2018

02.01.2018

03.01.2018

05.03.2018
12.03.2018

06.03.2018
13.03.2018

15.03.2018

16.03.2018

11.04.2018
20.04.2018

12.04.2018
23.04.2018

Дата
виникненн
я події

Вид інформації

3
Відомості про набуття прямо або опосередковано особою
(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій,
які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого
контрольного пакета акцій
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і
більше відсотків простих акцій публічного акціонерного
товариства
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на

20.04.2018
20.04.2018

23.04.2018
23.04.2018

11.05.2017

14.05.2018

20.04.2018
10.08.2018
14.12.2018

23.04.2018
13.08.2018
17.12.2018

27.12.2018

28.12.2018

вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

