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 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    Пiддубний Р.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 
за 3 квартал 2019 року 

 
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, м. Київ, проспект Перемоги, 5а 
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 207 43 50, 044 207 43 50 
6. Адреса електронної пошти: cvo@bank-portal.com.ua 
7. 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 проміжної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

https://bank-porta
l.com.ua/ 23.10.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 
продукції  
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
5. Відомості про цінні папери емітента:  
    1) інформація про випуски акцій емітента X 
    2) інформація про облігації емітента  
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   
7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 
8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   
10. 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 та 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  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за 
кожним консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 
покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з 
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним 
покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що  



здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом 
забезпечення окремо) 
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій 
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі 
об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними 
стандартами фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений 
аудитором (аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 
У складi промiжної iнформацiї не надається наступна iнформацiя: 
 
4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 
 
1) iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента; 
 
2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; 
 
3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 
 
вiдсутня оскiльки БАНК не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як 
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, 
газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi 
 
5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 
 
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента; 
 
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 
 
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента. 
 
вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск облiгацiй, 
похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв 
 
9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть. 
 
вiдсутня, так як такi правочини протягом звiтного перiоду Банком не вчинялись. 
 
10. 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 та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй 
та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть 
голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 



передано iншiй особi. 
 
вiдсутня, обмежень щодо обiгу цiнних паперiв Банку немає. 
 
11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 
 
вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск боргових цiнних 
паперiв. 
 
12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв. 
 
вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював конвертацiю цiнних 
паперiв 
 
13. Iнформацiя про замiну управителя. 
 
14. Iнформацiя про керуючого iпотекою. 
 
15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв. 
 
16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 
консолiдованим iпотечним боргом.  
 
17. Iнформацiя про iпотечне покриття: 
 
1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; 
 
2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром 
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 
 
3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля 
замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного 
перiоду; 
 
4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття. 
 
вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних 
облiгацiй та сертифiкатiв.  
 
18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних 
активiв. 
 
вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних 
облiгацiй та сертифiкатiв.  
 
19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо). 



 
вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск боргових цiнних 
паперiв 
 
20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будiвництва). 
 
 вiдсутнiй, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск цiльових 
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 
(частини об'єкта) житлового будiвництва. 
 
21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку. 
 
не надається. Банк складає звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 
 
23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 
(аудиторською фiрмою). 
 
 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 
2. Дата проведення державної реєстрації 
 20.08.2013 
3. Територія (область) 
 м.Київ 
4. Статутний капітал (грн)  
 200000000 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
  
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного 
капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової 
компанії 
  
7. Середня кількість працівників (осіб) 
 26 
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за 
КВЕД 
 64.19 - Iншi види грошового посередництва 
9. Органи управління підприємства 
  
10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 
засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 
юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник 
- юридична особа 

Ідентифікаційни
й код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 
Колоснiцин Iгор Олександрович   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб: 
 0 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Нацiональний банк України 
2) МФО банку 
 300001 
3) поточний рахунок 
 32007124101026 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 
 ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" 
5) МФО банку 
 322313 
6) поточний рахунок 
 16008012166372 
 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
Вид діяльності Номер Дата Державний орган, що Дата 



ліцензії видачі видав ліцензію закінченн
я дії 

ліцензії 
1 2 3 4 5 

Надання банкiвських послуг 273 20.09.201
3 

Нацiональний банк України  

Опис 
Банкiвська лiцензiя на право здiйснення бакiвських послуг 
визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про 
банки i банкiвську дiяльнiсть". Термiн дiї необмежений 

 
 

V. Інформація про 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) 
 41 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Голова Правлiння 
8. Опис 
 Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбаченi Статутом, 
Положенням про Наглядову Раду АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та трудовим договором. 
Обрано на посаду  рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ "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 Правлiння, Голова Наглядової Ради ПАТ "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) 
 23 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" член Спостережної Ради 
8. Опис 
 Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом, 
Положенням про Наглядову Раду АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором. 
Обрано на посаду    рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ "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) 
 30 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 ТОВ "СIСТЕРЗ ПРОДАКШН", 37730185, ТОВ "СIСТЕРЗ ПРОДАКШН" Фiнансовий 
Директор 
8. Опис 
 Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом, 
Положенням про Наглядову Раду АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором. 
Обрано на посаду  рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ "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)  - Фiнансовий Директор, ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - 
член Наглядової Ради 
Посадова особа є незалежним членом. 
 



 
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) 
 39 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 ПрАТ Страхова компанiя "ПРОВIДНА", 23510137, ПрАТ Страхова компанiя 
"ПРОВIДНА" Директор департаменту операцiйної дiяльностi 
8. Опис 
 Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом, 
Положенням про Наглядову Раду АТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором. 
Обрано на посаду  рiчними загальними зборами акцiонерiвАТ "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 
 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) 
 25 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 КП "Житлоiнвестбуд-УКБ", 31958324, КП "Житлоiнвестбуд-УКБ"  - Начальник 
вiддiлу адмiнiстративно-кадрової роботи  
8. 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. 
 
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) 
 21 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Заступник  Голови 
Правлiння 
8. Опис 
 Повноваження та обов'язки Голови Правлiння передбаченi Статутом, Положенням 
про Правлiння АТ "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 "БАНК "ПОРТАЛ" - Заступник  Голови 
Правлiння  
 
 
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) 
 21 



7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Начальник управлiння 
iнформацiйних технологiй 
8. Опис 
 Повноваження та обов'язки члена Правлiння передбаченi Статутом, Положенням 
про Правлiння АТ "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 "БАНК "ПОРТАЛ" - Начальник 
управлiння iнформацiйних технологiй. 
 
 
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) 
 22 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 ПАТ "ФIНАНС БАНК", 19193869, ПАТ "ФIНАНС БАНК"  Головний бухгалтер 
8. Опис 
 Повноваження та обов'язки члена Правлiння передбаченi Статутом, Положенням 
про Правлiння АТ "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 : Головний бухгалтер. 
 
 
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) 
 24 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку 
займав 
 ПАТ "Сбербанк", 25959784, ПАТ "Сбербанк" Головний фахiвець управлiння 
комплаєнсу i фiнмонiторингу. 
8. Опис 
 Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (протокол вiд 11.04.2018 р.) 
Володимира Григоровича Зайця призначено (обрано) з 12 квiтня 2018 року Начальником 
управлiння фiнансового монiторингу, членом Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".  
Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має; згоди на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надано, акцiями ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не 
володiє.Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 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. 
 
 



VII. Відомості про цінні папери емітента 
 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрац

ії 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстраці
ю випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародни
й 

ідентифікаці
йний номер  

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальн
а вартість 

(грн) 

Кількіст
ь акцій 

(шт.) 

Загальна 
номінальн
а вартість 

(грн) 

Частка у 
статутном
у капіталі 

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.04.201
3 

39/1/2013 Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA400016263
0 

Акція 
проста 

бездокумен
тарна 

іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1000 125000 125000000 100 

Опис Факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржаж на протязi звiтного перiоду вiдсутнi.  

21.11.201
7 

109/1/201
7 

Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA400016263
0 

Акція 
проста 

бездокумен
тарна 

іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1000 200000 200000000 100 

Опис Факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржаж на протязi звiтного перiоду вiдсутнi.  

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата введення 
посади 

корпоративного 
секретаря 

Дата 
призначення 

особи на посаду 
корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 
призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: 
телефон та 

адреса 
електронної 

пошти 
корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

04.10.2013 04.10.2013 Чмир Олена Василiвна 044 207 43 50, 
cvo@bank-portal.co

m.ua 

Опис 
Досвiд роботи на посадi корпоративного секретаря 5 рокiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередне мiсце роботи - 
ПАТ "ТММ-БАНК", Головний бухгалтер.   

 

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 30.09.2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті 
Примітк

и 
Звітний період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 
АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 30 188 20 528 
Кошти обов'язкових резервів банку в 
Національному банку України 

1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 
Кредити та заборгованість клієнтів 1040 179 314 178 914 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 51 287 17 037 
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 
компанії 

1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток 

1090 0 100 

Відстрочений податковий актив 1100 111 111 
Гудвіл 1110 0 0 
Основні засоби та нематеріальні активи 1120 15 337 3 027 
Інші фінансові активи 1130 20 15 
Інші активи 1140 551 360 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття 

1150 3 945 3 788 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників 

1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 
Усього активів 1999 280 753 223 880 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків 2000 0 0 



Кошти клієнтів 2010 50 162 10 895 
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 
Інші залучені кошти 2040 0 0 
Зобов'язання щодо поточного податку на 
прибуток 

2050 0 2 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 
Резерви за зобов'язаннями 2070 0 4 
Інші фінансові зобов'язання 2080 38 15 
Інші зобов'язання 2090 15 687 2 671 
Субординований борг 2100 0 0 
Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та 
вміст їх показників 

2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 
Усього зобов'язань 2999 65 887 13 587 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 3000 200 000 200 000 
Емісійні різниці 3010 0 0 
Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 
Інший додатковий капітал 3030 0 0 
Резерви та інші фонди банку 3040 4 459 4 148 
Резерви переоцінки 3050 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 10 407 6 145 
Власний капітал – опис додаткових статей статей 
та вміст їх показників 

3490  

Власний капітал – усього за додатковими 
статтями 

3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 
Усього власного капіталу 3999 214 866 210 293 
Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 280 753 223 880 

 
Затверджено до випуску та підписано 
 

22.10.2019 року Керівник Голова Правлiння Р.М. 
Пiддубний 

 (підпис, ініціали, прізвище) 
Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний 

бухгалтер 
Гайова Н.В. 

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



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 
дохід (Звіт про фінансові результати) 

за 3 квартал 2019 року 
(тис.грн.) 

Найменування статті 
Примітк

и 
Звітний період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 
Процентні доходи 1000 41 145 37 331 
Процентні витрати 1005 -1 688 -305 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати) 

1010 39 457 37 026 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 
коштів в інших банках 

1020 0 0 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 
витрати) після створення резерву під 
знецінення кредитів та заборгованості 
клієнтів, коштів в інших банках 

1030 0 0 

Комісійні доходи 1040 2 261 1 259 
Комісійні витрати 1045 -241 -127 
Результат від операцій з фінансовими 
інструментами, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 
вартості 

1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 162 508 
Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -1 246 -132 
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості 

1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час 
первісного визнання фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час 
первісного визнання фінансових зобов'язань за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 
ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 
знецінення дебіторської заборгованості та інших 
фінансових активів 

1130 -11 695 -8 017 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 
знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 
знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 
зобов'язаннями 

1160 4 0 

Інші операційні доходи 1170 131 16 



Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -23 408 -23 095 
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих 
компаній 

1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 
показників 

1390  

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 
статтями 

1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 
показників 

1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за 
додатковими статтями 

1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 5 425 7 438 
Витрати на податок на прибуток 1510 -852 -109 
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 4 573 7 329 
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування 

1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 4 573 7 329 
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 
Переоцінка основних засобів та нематеріальних 
активів 

2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії 

2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 
вміст показників 

2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 
додатковими статтями 

2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей 
та вміст показників 

2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 
додатковими статтями 

2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями 
іншого сукупного доходу, що не буде 
рекласифікований у прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде 
рекласифікований у прибуток чи збиток після 
оподаткування 

2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 
грошових потоків 

2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у 
валюту подання звітності 

2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії 

2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 
вміст показників 

2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 
додатковими статтями 

2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей 
та вміст показників 

2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 2695 0 0 



додатковими статтями 
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, 
іншого сукупного доходу,  що буде 
рекласифікований у прибуток чи збиток 

2750 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований 
в прибуток чи збиток після оподаткування 

2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 
Усього сукупного доходу за рік 2999 0 0 
Прибуток (збиток), що належить:    
     власникам банку 3010 4 573 7 329 
     неконтрольованій частці 3020 0 0 
Усього сукупного доходу, що належить:    
     власникам банку 3210 0 0 
     неконтрольованій частці 3220 0 0 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що 
триває: 

   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

4110 22,00000 36,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

4120 22,00000 36,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 
діяльності: 

   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить 
власникам банку: 

   

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

4310 22,00000 36,00000 

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

4320 22,00000 36,00000 

 
Затверджено до випуску та підписано 
 

22.10.2019 року Керівник Голова Правлiння Р.М. 
Пiддубний 

 (підпис, ініціали, прізвище) 
Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний 

бухгалтер 
Гайова Н.В. 

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



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 3 квартал 2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті 
Примітк

и 

Належить власникам банку 

Неконт-р
ольо-ван
а частка 

Усього 
власного 
капіталу 

статутни
й капітал 

емісійні 
різниці 

та інший 
додатков

ий 
капітал 

незареєс
тровани

й 
статутни
й капітал 

резервні 
та інші 
фонди 

резерви 
переоцін

ки 

нерозпо
ділений 
прибуто

к 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на кінець періоду, що 
передує попередньому періоду 
(до перерахунку) 

1000 200 000 0 0 3 938 0 4 094 208 032 0 208 032 

Вплив змін облікової політики, 
виправлення помилок та вплив 
переходу на нові та/або 
переглянуті стандарти і 
тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           
    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 7 329 7 329 0 7 329 
    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизація резерву 
переоцінки основних засобів 
або реалізований результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

1310 0 0 0 210 0 -210 0 0 0 

Незареєстрований статутний 
капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Емісія акцій:           
    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Власні акції, що викуплені в 
акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 -3 900 -3 900 0 -3 900 
Залишок на кінець 
попереднього періоду 

2000 200 000 0 0 4 148 0 7 313 211 461 0 211 461 

Усього сукупного доходу:           
    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 4 573 4 573 0 4 573 
    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизація резерву 
переоцінки основних засобів 
або реалізований результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

2310 0 0 0 311 0 -311 0 0 0 

Незареєстрований статутний 
капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Емісія акцій:           
    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Власні акції, що викуплені в 
акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Додаткові статті – опис статей 
та вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 
додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 
періоду 

9999 200 000 0 0 4 459 0 10 407 214 866 0 214 866 

 
Затверджено до випуску та підписано 
 

22.10.2019 Керівник Голова Правлiння Р.М. 
Пiддубний 



 (підпис, ініціали, прізвище) 
Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний 

бухгалтер 
Гайова Н.В. 

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



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим 
методом 

за 3 квартал 2019 року 
(тис.грн.) 

Найменування статті 
Примітк

и 
Звітний період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 
Грошові кошти від операційної діяльності: 
Процентні доходи, що отримані 1010 30 778 36 208 
Процентні витрати, що сплачені 1015 -1 691 -308 
Комісійні доходи, що отримані 1020 2 276 1 250 
Комісійні витрати, що сплачені 1025 -241 -127 
Результат операцій з фінансовими інструментами, 
що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами 

1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 162 508 
Інші отримані операційні доходи 1100 132 17 
Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -11 952 -9 966 
Адміністративні та інші операційні витрати, 
сплачені 

1120 -9 620 -11 383 

Податок на прибуток, сплачений 1800 -852 -109 
Грошові кошти отримані/(сплачені) від 
операційної діяльності до змін в операційних 
активах і зобов'язаннях 

1510 8 992 16 090 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових 
резервів у Національному банку України 

1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів 

1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших 
банках 

1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

1650 -3 993 -47 429 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів 

1660 -6 -2 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -403 -22 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 39 278 14 
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком 

1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями 

1710 -4 -14 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань 

1720 -43 137 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 -679 215 
Чисті грошові кошти, що 1999 43 142 -31 011 



отримані/(використані) від операційної 
діяльності 
Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 
отриманих грошових коштів 

2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів 

2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 
Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 
Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 
Надходження від реалізації інвестиційної 
нерухомості 

2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 -1 096 -1 054 
Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 
Придбання нематеріальних активів 2130 -175 -280 
Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 
Дивіденди, що отримані 2150 0 0 
Чисті грошові кошти, що 
отримані/(використані) від інвестиційної 
діяльності 

2999 -1 271 -1 334 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 
Емісія простих акцій 3010 0 0 
Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 
Викуп власних акцій 3040 0 0 
Продаж власних акцій 3050 0 0 
Отримання субординованого боргу 3060 0 0 
Погашення субординованого боргу 3070 0 0 
Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 
Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 
Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 
Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 

3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 -3 900 
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 
Чисті грошові кошти, що 
отримані/(використані) від фінансової 
діяльності 

3999 0 -3 900 

Вплив змін офіційного курсу Національного 
банку України на грошові кошти та їх 
еквіваленти 

5100 1 789 4 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів 
та їх еквівалентів 

5200 43 660 -36 241 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 5300 37 527 89 179 



періоду 
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець 
періоду 

5400 81 187 52 938 

 
Затверджено до випуску та підписано 
 

22.10.2019 року Керівник Голова Правлiння Р.М. 
Пiддубний 

 (підпис, ініціали, прізвище) 
Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний 

бухгалтер 
Гайова Н.В. 

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



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим 
методом 

за 3 квартал 2019 року 
(тис.грн.) 

Найменування статті 
Примітк

и 
Звітний період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 
Грошові кошти від операційної діяльності: 
Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 
Коригування:    
Знос та амортизація 1030 0 0 
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 
знецінення активів 

1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 
Результат операцій з фінансовими інструментами, 
що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами 

1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 
(Нараховані доходи) 1150 0 0 
Нараховані витрати 1155 0 0 
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 
діяльності 

1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової 
діяльності 

1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 
операційної діяльності до змін в операційних 
активах та зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових 
резервів у Національному банку України 

1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів 

1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів, що обліковуються за справедливою 
вартістю з визнанням результату переоцінки у 
фінансових результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших 
банках 

1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів 

1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком 

1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями 

1710 0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань 

1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від операційної діяльності до сплати податку на 
прибуток 

1750 0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від операційної діяльності 

1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 
отриманих грошових коштів 

2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів 

2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 
Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 
Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 
Надходження від реалізації інвестиційної 
нерухомості 

2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 
Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 
Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 
Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 
Дивіденди, що отримані 2150 0 0 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від інвестиційної діяльності 

2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 
Емісія простих акцій 3010 0 0 
Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 
Викуп власних акцій 3040 0 0 
Продаж власних акцій 3050 0 0 
Отримання субординованого боргу 3060 0 0 
Погашення субординованого боргу 3070 0 0 
Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 
Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 
Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 
Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 

3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від фінансової діяльності 

3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на 5100 0 0 



грошові кошти та їх еквіваленти 
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів 
та їх еквівалентів 

5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 
періоду 

5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

22.10.2019 року Керівник Голова Правлiння Р.М. 
Пiддубний 

 (підпис, ініціали, прізвище) 
Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний 

бухгалтер 
Гайова Н.В. 

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



Примітки до фінансової звітності 
за 3 квартал 2019 року 

 
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  № 273, виданої Нацiональним банком України 20 вересня 2013 року (термiн 
дiї необмежений); 
 
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 нерезидентiв) в iноземнiй валютi та 
клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; 
 
ў 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  в Банку. Iноземнi iнвестори та їх частка в статутному 
капiталi .  
 
 
 
Станом на кiнець дня 30.09.2019 року керiвництво не володiло акцiями Банку. 
 
 
 
Структура власностi станом на кiнець дня  30 вересня 2019 року: 
 
 
 
" Фiзична особа - Колоснiцин Iгор Олександрович - громадянство Україна - акцiонер Банку 
-100% акцiй банку.  
 
"  
 
Станом на кiнець дня 30.09.2019 року Наглядова рада Банку складалася з представникiв акцiонерiв 
- фiзичних осiб  та незалежних членiв. 
 
 
 
Протягом  трьох кварталiв 2019 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 перiодi  2019 року  злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення Банку не 
вiдбувалося. 
 
 
 
2.  
 
Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 



 
 
 
У першiй половинi 2019 року економiчне зростання сповiльнилося через зниження додатного 
внеску сiльського господарства в результатi вичерпання ефекту рекордного врожаю 2018 року. 
Водночас внутришнiй попит зростав швидче, нiж очiкувалось. Прискорилося зростання 
приватного споживання на тлi збiльшенняя доходiв населення, а iнвестицiй- на тлi високих 
капiтальних видаткiв бюджету, полiпшення дiлових очiкувань пiдприємств та реалiзацiї 
приватних iнвестицiйних проектiв. Стiйке збiльшення рiвня економiки на тлi розширення 
пропозицiї робочой сили пiдтримувало збiльшення рiвня зайнятостi та зниження рiвня безробiття. 
 
Основним припущенням макроекономiчного прогнозу залишається подальша спiвпраця з 
Мiжнародним валютним фондом- уже в рамках нової програми. Отримання фiнансування вiд МВФ 
дасть змогу Українi отримати iнше офiцiйне фiнансування, покращити умови доступу до 
мiжнародних ринкiв капiталу, а також пiдтримати iнтерес iнвесторiв до українських активiв. 
 
Монетарна полiтика поступово пом`якшується. Наразi стiйка тенденцiя до уповiльнення iнфляцiї 
до цiлi в 5%  дає змогу НБУ продовжити цикл зниження облiкової ставки. З огляду на оновлений 
макроекономiчний прогноз та баланс ризикiв для нього  Правлiння НБУ ухвалило рiшення 
знизити облiкову ставку до 17% з 19 липня 2019 року. 
 
На банкiвський сектор продовжують впливати значнi концентрацiї. На протязi дев`яти мiсяцiв 
2019 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. 
 
 
 
Банк очiкує зростання попиту на банкiвськi послуги, в тому числi на кредитування малого та 
середнього бiзнесу та споживче кредитування. 
 
 
 
У звiтному кварталi  АТ "БАНК "ПОРТАЛ"  здiйснював короткостроковi вкладення в депозитнi 
сертифiкати Нацiонального банку України. 
 
 
 
Банк здiйснював виважену кредитну полiтику. Впродовж  звiтного перiоду 2019 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. 
 
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 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. 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 



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 "iнвестицiйна банкiвська 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. 
 
 
 
Усi iншi операцiї Банку не є звiтними i об`єднанi в "Iншi сегменти i операцiї". 
 
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. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
5.  
 
Примiтка 5. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 
 
 
 (у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Готiвковi кошти 25 829 11 742 
 
Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 3 183 2 389 



 
Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках         України 1 255
 6 591 
 
Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами (79) (194) 
 
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв за мiнусом резервiв 30 188 20 528 
 
 
 
Данi цiєї примiтки використовуються  для заповнення звiту "Промiжний скорочений звiт про 
фiнансовий стан (Баланс)". 
 
На звiтну дату в Банку не було грошових еквiвалентiв, що фактично були забезпеченi цiнними 
паперами,  придбаними за договорами репо. 
 
 
 
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 (98) - 
 
Змiна величини 19 (194) 
 
Резерв пiд знецiнення станом на кiнец перiоду (79) (194) 
 
 
 
 
 
Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв 
 
                                   (у тисячах гривень) 
 
Рiвень рейтингу Звiтний  
 
перiод Попереднiй 
 
перiод 
 
Високий рейтинг 29 013 14 131 
 
Стандартний рейтинг 1 112 5 922 
 
Рейтинг нижчий, нiж стандартний 63 475 
 
Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 30 188 20 528 
 
 
 



6.  
 
Примiтка 6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
 
(у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 220 
417 206 388 
 
Усього кредитiв  та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв 179 314 178 914 
 
 
 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 
 
                                                                                                                                                              
(у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Кредити, що наданi юридичним особам 203 520 192 307 
 
Кредити, що наданi  фiзичним особам  16 897 14 081 
 
   
 
Резерв  за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 
 (41 103) (27 475) 
 
Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
 179 314 178 914 
 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення "Промiжний скорочений 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 Придбанi або створенi активи Усього 
 
Резерв пiд знецiнення станом на початок перiоду 6 377 2 985 18 113 - 27 475 
 
(Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 2 093 - - - 2 093 
 



Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) (308) -
 (222) - (530) 
 
Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями:      
 
-переведення до  стадiї 1 512 (2 833) - - (2 321) 
 
-переведення до  стадiї 2 - - - - - 
 
-переведення до  стадiї 3 - (152) 1 744 - 1 592 
 
Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю - -
 2 084 - 2 084 
 
Змiна умов (модiфiкацiя), яка не призводить до припинення визнання 845 - 9 865 -
 10 170 
 
Змiна параметрiв/моделей, якi використовуються для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв -
 - - - - 
 
Резерв пiд знецiнення станом на кiнець перiоду 9 519 - 31 584 - 41 103 
 
 
 
 
 
Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтам, якi 
облiковуються за амортизованою собiвартостю 
 
                                                                                                                                                                       
(у тисячах гривень) 
 
 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Придбанi або створенi активи Усього 
 
Валова балансова вартiсть  на початок перiоду 122 429 28 573 55 386 - 206 388 
 
Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 13 781 - - - 13 781 
 
Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) (7 704) -
 (232) - (7 936) 
 
Переведення до  стадiї 1 23 456 (23 456) - - - 
 
Переведення до  стадiї 2 - - - - - 
 
Переведення до  стадiї 3 - (5 117) 5 117 - - 
 
Змiна умов (модiфiкацiя), яка не призводить до припинення визнання (1 732) - 9 916 -
 8 184 
 
Валова балансова вартiсть на кiнець  звiтного перiоду 150 230 - 70 187 - 220 
417 
 
 



 
7.  
 
Примiтка 7. Iнвестицiї в  цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
(у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 51 287 17 037 
 
Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв , якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю -
 - 
 
Усього цiнних паперiв  51 287 17 037 
 
 
 
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. 
 
 
 
8.  
 
 Примiтка 8. Iншi фiнансовi активи 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
(у тисячах гривень) 
 
 примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Грошовi кошти з обмеженим правом використання  16 367 16 367 
 
Дебiторська заборгованiсть за кредитними операцiями  297 - 
 
Iншi фiнансовi активи (нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування)  4
 8 
 
Резерв пiд знецiнення iнших  фiнансових активiв   (16 648) (16 353) 
 
Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  20 2 
 
 
 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення "Промiжний скорочений 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 звiтний перiод  наведено 
нижче. 
 
                                                                                                                                                                       
(у тисячах гривень) 
 
 Грошовi кошти з обмеженим правом використання Дебiторська заборгованiсть за 
кредитними операцiями Iншi фiнансовi активи Усього 
 
Залишок станом на початок перiоду (16 347) (297) (4) (16 648) 
 
Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом року - -  - 
 
Залишок станом на кiнець перiоду (16 347) (297) (4) (16 648) 
 
 
 
 
 
 
 
Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний 
перiод  
 
                                                                                                                                                        
(у тисячах гривень) 
 
 Грошовi кошти з обмеженим правом використання Дебiторська заборгованiсть за 
кредитними операцiями Iншi фiнансовi активи Усього 
 
Залишок станом на початок перiоду 16 367 297 4 16 668 
 
Дебiторська заборгованiсть первiсно визнання протягом звiтного перiоду - - -
 - 
 
 - - - - 
 
Залишок станом на кiнець перiоду 16 367 297 4 16 668 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод  наведено у таблицi. 
 
                                                                                                                                                                        
(у тисячах гривень) 
 
 Мiнiмальний кредит 
 
ний ризик Низь 
 
кий кредит 
 
ний ризик Серед 
 
нiй кредит 
 
ний ризик Висо 
 
кий кредитний ризик Дефолтнi активи Усього 
 
Грошовi кошти з обмеженим правом використання - - 20 - 16 347 16 
367 
 
Дебiторська заборгованiсть за кредитними операцiями - - - - 297 297 
 
Iншi фiнансовi активи (нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування) - -
 4 - - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод  наведено у таблицi 
 
                                                                                                                                                                            
(у тисячах гривень) 
 
 Мiнiмальний кредит 
 
ний ризик Низь 
 
кий кредит 
 
ний ризик Серед 
 
нiй кредит 
 
ний ризик Висо 
 



кий кредитний ризик Дефолтнi активи Усього 
 
Грошовi кошти з обмеженим правом використання - - - - 16 347 16 
347 
 
Дебiторська заборгованiсть за кредитними операцiями - - - - 297 297 
 
Iншi фiнансовi активи (нарахованi доходи за розрахунково-касове обслуговування) - -
 11 - 8 19 
 
 
 
9.  
 
Примiтка 9. Iншi активи                                                                                                                               
 
                                                                                                                                        
(у тисячах гривень) 
 
 Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Передоплата за послуги    49 202 
 
Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв  506 191 
 
Iншi активи  528 228 
 
Резерв пiд iншi активи   (532) (261) 
 
Усього iнших активiв за мiнусом резервiв  551 360 
 
 
 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення "Промiжний скорочений звiт про 
фiнансовий стан (Баланс)". 
 
Станом на кiнець дня 30 вересня 2019 року знецiненi iншi активи у Банку вiдсутнi. Протягом 
звiтного перiоду Банк не набував майно, що перейшло  у його власнiсть як заставодержателя. В 
складi "iншi активи" станом на кiнець 30 вересня 2019 року облiковуються витрати майбутнiх 
перiодiв. 
 
 
 
Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв 
 
                                                                                                                                                    
(у тисячах гривень) 
 
 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Iншi активи 
 
Залишок станом на початок перiоду   (254) (194) - 
 
Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду  
 



(251)  
 
167  
 
- 
 
Залишок станом на кiнець перiоду   (505) (27) - 
 
 
 
10.  
 
Примiтка 10. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 
 
                                                                                                                                                           
(у тисячах гривень) 
 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Основнi засоби 3 945 3 788 
 
Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 3 945 3 788 
 
Станом на 01.10.2019  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.  
 
Згiдно рiшення про припинення здiйснення операцiй клiєнтiв за допомогою платiжних термiналiв 
(ПТКС) до складу активiв для продажу переведенi платiжнi термiнали(ПТКС) у кiлькостi 4 шт. Банк 
планує реалiзацiю  платiжних термiналiв (ПТКС) протягом одного року. 
 
 
 
11.  
 
Примiтка 11. Кошти клiєнтiв 
 
(у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Iншi юридичнi особи: 36 006 9 703 
 
-поточнi рахунки 36 006 8 648 
 
-строковi кошти - 1 055 
 
Фiзичнi особи:   14 156 1 192 
 
-поточнi рахунки 13 994 777 
 
-строковi кошти   162 415 
 



Усього коштiв клiєнтiв 50 162 10 895 
 
 
 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту "Промiжний скорочений звiт про 
фiнансовий стан (Баланс)". 
 
 
 
  
 
Далi представлено розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi. 
 
 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
 Сума(тисяч гривень) % Сума(тисяч гривень) % 
 
Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 29 365 59 6 170 57 
 
Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 5 734 11
 1 812 17 
 
Фiзичнi особи 14 156 28 1 192 11 
 
Iншi(виробництво) 907 2 837 7 
 
Iншi( нерезидент-iнвестор) - - 884 8 
 
Усього коштiв клiєнтiв 50 162 100 10 895 100 
 
Станом на кiнець дня 30 вересня 2019 року залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням 
зобов`язань  немає. 
 
 
 
12.  
 
Примiтка 12. Iншi фiнансовi зобов`язання 
 
                                                                                                                                                           
(у тисячах гривень) 
 
 Примiт- 
 
ки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Кошти за недiючими рахунками  28 15 
 
Кредиторська заборгованiсть за опрацiями з платiжними карткам  10 - 
 
Усього iнших фiнансових зобов`язань   38 15 
 



 
 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту "Промiжний скорочений звiт про 
фiнансовий стан (Баланс)". 
 
 
 
13.  
 
Примiтка 13. Iншi зобов'язання   
 
                                                                                                                          
(у тисячах гривень) 
 
 Примiт-ки Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток  26
 3 
 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку  3 332 2 668 
 
Доходи майбутнiх перiодiв  18 - 
 
Iнша заборгованiсть(зобо'вязання орендаря з лiзингу)  12 311 - 
 
Усього  15 687 2 671 
 
 
 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення "Промiжний скорочений звiт про 
фiнансовий стан (Баланс)".   
 
 
 
14.  
 
Примiтка 14. 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) 
 
Звiтний III квартал 2019 року 
 
 примiтки Менше 12 мiсяцiв Бiльше 12 мiсяцiв Усього 
 



 АКТИВИ 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  30 188 - 30 188 
 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  48 843 130 471 179 314 
 
Iнвестицiї в цiннi папери   51 287 - 51 287 
 
Основнi засоби та нематерiальнi активи  - 15 337 15 337 
 
Вiдстрочений податковий актив  111 - 111 
 
Iншi фiнансовi активи  20 - 20 
 
Iншi активи  551 - 551 
 
Необоротнi активи, що утримуються на продаж  3 945 - 3 945 
 
Усього активiв 134 945 145 808 280 753 
 
   
 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
 
Кошти клiєнтiв 10 50 002 160 50 162 
 
Iншi фiнансовi зобов`язання 12 38 - 38 
 
Iншi зобов'язання 13 3 375 12 312 15 687 
 
Усього зобов'язань 53 415 12 472 65 887 
 
Попереднiй  III квартал 2018 року 
 
 Примiт 
 
ки Менше 12 мiсяцiв Бiльше 12 мiсяцiв Усього 
 
АКТИВИ 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  23 754 - 23 754 
 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  86 855 94 738 181 593 
 
Iнвестицiї в цiннi папери  29 038 - 29 038 
 
Основнi засоби та нематерiальнi активи  - 3 259 3 259 
 
Вiдстрочений податковий актив  52 - 52 
 
Iншi фiнансовi активи  8 - 8 
 
Iншi активи  225 130 355 
 



Усього активiв 139 932 98 127 238 059 
 
  
 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
 
Кошти клiєнтiв  23 910 273 24 183 
 
Зобов`язання з поточного податку на прибуток  7 - 7 
 
Iншi фiнансовi зобов`язання  16 - 16 
 
Iншi зобов'язання  2 393 - 2 393 
 
Усього зобов'язань 26 326 273 26 599 
 
 
 
15.  
 
Примiтка 15. Процентнi доходи та витрати 
 
      (у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКЮ ВIДСОТКА 
 
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiвковуються за амортизованою собiвартiстю 
 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 12 965 11 683 
 
Цiннi папери (депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України) 2 435 1 615 
 
Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами (1 028) - 
 
Усього процентних доходiв 14 372 13 298 
 
ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКЮ ВIДСОТКА 
 
Процентнi витрати за фiнансовими зобов`язаннями, якi облiвковуються за амортизованою 
собiвартiстю 
 
Строковi кошти фiзичних осiб (7) (18) 
 
Строковi кошти юридичних осiб - (129) 
 
Зобов`язання з оренди (523) (3) 
 
Усього процентних витрат (530) (150) 
 
Чистий процентний дохiд/(витрати) 13 842 13 148 
 
 



 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення звiту  "Промiжний скорочений звiт про 
прибутки i збитки". 
 
 
 
16.  
 
Примiтка 16. Комiсiйнi доходи та витрати  
 
(у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
КОМIСIЙНI ДОХОДИ:  
 
Розрахунково-касовi операцiї 334 410 
 
Комiсiйний дохiд вiд кредитного обслуговування 6 41 
 
Операцiї на валютному ринку 324 63 
 
Комiсiйнi доходи за наданi гарантiї - 111 
 
Усього комiсiйних доходiв 664 625 
 
  
 
КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:  
 
Розрахунково-касовi операцiї   (69) (47) 
 
Усього комiсiйних витрат (69) (47) 
 
Чистий комiсiйний дохiд/витрати 595 578 
 
 
 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення  звiту  "Промiжний скорочений звiт про 
прибутки i збитки". 
 
 
 
17.  
 
Примiтка 17. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 
 
 
 
Витрати та виплати працiвникам  
 
(у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 



 
Заробiтна плата та премiї 3 487 3 211 
 
Нарахування на фонд заробiтної плати 645 558 
 
Iншi виплати працiвникам 8 - 
 
Усього витрат на утримання персоналу 4 140 3 769 
 
 
 
Витрати на амортизацiю 
 
(у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Амортизацiя основних засобiв 144 292 
 
Амортизацiя програмного забезпечення та 
 
iнших нематерiальних активiв 46 38 
 
Амортизацiя активу з права користування 124 - 
 
Усього витрат на амортизацiю 314 330 
 
 
 
Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати 
 
(у тисячах гривень) 
 
 Звiтний перiод Попереднiй перiод 
 
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв 64 60 
 
Витрати на утримання основних засобiв, отриманих у лiзинг(оренду) 19 9 
 
Iншi витрати, пов`язанi з основними засобами - - 
 
Витрати, пов`язанi з короткостроковою орендою 38 - 
 
Професiйнi послуги 200 51 
 
Витрати на оперативний лiзинг(оренду) 117 707 
 
Витрати iз страхування 838 1 957 
 
Телекомунiкацiйнi витрати 39 37 
 
Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток 85 32 
 
Витрати на аудит - - 



 
Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 1 386 869 
 
Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 2 786 3 722 
 
 
 
Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення  звiту  "Промiжний скорочений звiт про 
прибутки i збитки". 
 
 
 
18.  
 
Примiтка 18. 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) 
 
 Дев`ять  мiсяцiв 
 
2019 року Дев`ять  мiсяцiв 
 
2018року 
 
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку 4 573 7 329 
 
Прибуток/(збиток) за 9 мiсяцiв 4 573 7 329 
 
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 200 200 
 
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) 
 
на одну просту акцiю (грн.) 22,87 36,65 
 
 
 
Банк не має потенцiйних звичайних акцiй, якi розбавляють прибуток на акцiю. Протягом звiтного 
перiоду дивiденди власникам акцiй не виплачувалися та не розподiлялися. 
 
 
 
19.  
 
Примiтка 19. Операцiйнi сегменти  
 
 
 
Сегмент- це вiдокремлений компонент бiзнесу Банку, який займається постачанням послуг чи 



продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного 
економiчного середовища, який зазнає ризики та забезпечує прибутковiсть вiдмiннi вiд тих, якi 
притаманнi iншим сегментам. 
 
Сегмент повинен вiдображатись окремо, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд 
банкiвської дiяльностi за межами сегмента й одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають 
такому критерiю: дохiд за сегментом становить 10% або бiльше вiд загального доходу (уключаючи 
банкiвську дiяльнiсть у межах сегмента). 
 
При складаннi примiтки, з врахуванням критерiю, Банк визначив себе такi звiтнi сегменти: 
 
ў послуги корпоративним клiєнтам. Зазначений сегмент уключає обслуговування поточних 
рахункiв, залучення вкладiв(депозитiв), надання кредитiв, операцiй купiвлi-продажу валюти на 
МВРУ; 
 
ў послуги фiзичним особам. Зазначений сегмент уключає залучення вкладiв(депозитiв), 
здiйснення переказiв з використанням рахункiв та без їх вiдкриття, валюто-обмiннi операцiї, 
кредитування; 
 
ў iнвестицiйна банкiвська 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. 
 
Сегментнi активи та зобов`язання включають операцiйнi активи та зобов`язання, якi бiльшiстю 
представленi в балансi, але за виключенням статей таких, як грошовi кошти, оподаткування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далi наведена iнформацiя по звiтним сегментам Банку за звiтний перiод, який закiнчився 30 
вересня 2019 року. 
 
(у тисячах гривень) 
 
 Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 
 
 Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести 



 
цiйна банкiвсь 
 
ка дiяль 
 
нiсть   
 
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:      
 
Процентнi доходи 34 549 2 055 4 591 - 41 145 
 
Комiсiйнi доходи 1 652 607 2 - 2 261 
 
Iншi операцiйнi доходи 1 - - 130 131 
 
Усього доходiв сегментiв 36 152 2 662 4 593 130 43 537 
 
Процентнi витрати (11) (29) - (1 648) (1 688) 
 
Чистий збиток/(прибуток) вiд зменшення корисностi фiнансових активiв (9 413) (2 126) 116
 (272) (11 695) 
 
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 84 118 (40) - 162 
 
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - (20) (1 226) (1 246) 
 
Комiсiйнi витрати - - (241) - (241) 
 
Чистий збиток/(прибуток) вiд  збiльшення /зменшення резервiв за зобов`язаннями 4 -
 - - 4 
 
Витрати на виплати працiвника (10 643) (769) (1 412) - (12 824) 
 
Витрати зносу та амортизацiя    (964) (964) 
 
Iншi адмiнiстративнi та  операцiйнi витрати (7 985) (577) (1 058) - (9 620) 
 
Прибуток/(збиток) до оподаткування     5 425 
 
Витрати на податок на прибуток    (852) (852) 
 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
 
Прибуток/(збиток) 8 188 (721) 1 938 (4 832) 4 573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далi наведена iнформацiя по звiтним сегментам Банку за перiод який закiнчився 30 вересня  
2018 року. 
 
(у тисячах гривень) 
 
 Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 
 
 Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести 
 
цiйна банкiвсь 
 
ка дiяль 
 
нiсть   
 
Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв:      
 
Процентнi доходи 29 801 1 845 - 5 685 37 331 
 
Комiсiйнi доходи 1 103 154 2 - 1 259 
 
Iншi операцiйнi доходи 16 - - - 16 
 
Усього доходiв сегментiв 30 920 1 999 2 5 685 38 606 
 
Процентнi витрати (260) (42) - (3) (305) 
 
Чистий збиток/(прибуток) вiд зменшення корисностi фiнансових активiв (5 427) (2 411) (183)
 (1) (8 022) 



 
Результат вiд операцiй з iноземною валютою 331 177 - - 508 
 
Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (132) - - - (132) 
 
Комiсiйнi витрати - - (127) - (127) 
 
Чистий збиток/(прибуток) вiд  збiльшення/зменшення резервiв за зобов`язаннями 5 -
 - - 5 
 
Витрати на виплати працiвника (8 534) (534) - (1 600) (10 668) 
 
Витрати зносу та амортизацiя - - - (1 044) (1 044) 
 
Iншi адмiнiстративнi та  операцiйнi витрати (9 107) (569) - (1 707) (11 383) 
 
Прибуток/(збиток) до оподаткування      
 
Витрати на податок на прибуток    (109) (109) 
 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
 
Прибуток/(збиток) 7 796 (1 380) (308) 1 221 7 329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом за 30 вересня  2019 року 
 



(у тисячах гривень) 
 
 Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 
 
 Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести 
 
цiйна банкiвсь 
 
ка дiяль 
 
нiсть   
 
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 
 
Активи сегментiв 167 458 11 856 51 287 30 208 260 809 
 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу - - - 3 945 3 945 
 
Усього активiв сегментiв 167 458 11 856 51 287 34 152 264 753 
 
Нерозподiленi активи - - - 15 999 15 999 
 
Усього активiв 167 458 11 856 51 287 50 152 280 753 
 
      
 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      
 
Зобов'язання сегментiв 36 044 14 156 - - 50 200 
 
Усього зобов'язань сегментiв 36 044 14 156 - - 50 200 
 
Нерозподiленi зобов'язання - - - 15 687 15 687 
 
Усього зобов'язань 36 044 14 156 - 15 687 65 887 
 
      
 
IНШI СЕГМЕНТНI  СТАТТI      
 
Капiтальнi iнвестицiї    15 337 15 337 
 
Амортизацiя    (964) (964) 
 
 
 
 
 
Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом за 31 грудня 2018 року. 
 
(у тисячах гривень) 
 
 Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 
 



 Послуги корпоративним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести 
 
цiйна банкiвсь 
 
ка дiяль 
 
нiсть   
 
АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 
 
Активи сегментiв 167 780 11 133 6 397 31 168 216 478 
 
Необоротнi активи, утримуванi для продажу - - - 3 788 3 788 
 
Усього активiв сегментiв 167 780 11 133 6 397 34 956 220 266 
 
Нерозподiленi активи - - - 3 614 3 614 
 
Усього активiв 167 780 11 133 6 397 223 880 223 880 
 
      
 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      
 
Зобов'язання сегментiв 9 717 1 192 - 2 678 13 587 
 
Усього зобов'язань сегментiв 9 717 1 192 - 2 678 13 587 
 
Нерозподiленi зобов'язання - - - - - 
 
Усього зобов'язань 9 717 1 192 - 2 678 13 587 
 
      
 
IНШI СЕГМЕНТНI  СТАТТI      
 
Капiтальнi iнвестицiї - - - 3 027 3 027 
 
Амортизацiя - - - (1 336) (1 336) 
 
 
 
Банк здiйснює свою дiяльнiсть та отримує доходи тiльки на територiї України 
 
 
 
20.  
 
Примiтка 20. Операцiї з пов`язаними сторонами 
 
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. 
 



Вiдносини мiж пов`язаними сторонами можуть вплинуть на прибутки/збитки або на фiнансовий 
стан Банку. 
 
Протягом звiтного перiоду 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 Усього 
 
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка_16_%) - 2 950 146
 3 096 
 
Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на 30 червня - (827) (13) (840) 
 
Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка_0_%) 24 119 18 120 18 263 
 
Iншi зобов`язання - 202 106 308 
 
 
 
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 Усього 
 
Процентнi доходи - 384 16 400 
 
Процентнi витрати - - -  
 
Дiвiденди - - -  
 
Комiсiйнi доходи 221 2 469 692 
 
     
 
 
 
У звiтному перiодi провiдному управлiнському персоналу здiйсненi  поточнi виплати та 
нарахованi зобов`язання (резерв по вiдпусткам). 
 
(у тисячах гривень) 
 
 Витрати звiтного перiоду Нараховане зобов`язання звiтного перiоду Витрати 
попереднього перiоду Нараховане зобов`язання попереднього перiоду 
 
Поточнi виплати провiдному управлiнському персоналу  3 257 257 5 814 433 



 
 
 
21.  
 
Примiтка 21. Подiї пiсля дати балансу. 
 
 
 
Подiї пiсля дати балансу, 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, не вiдбувались.  
 
 
 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Керiвництво АТ "БАНК "ПОРТАЛ" запевнює, що впродовж звiтного перiоду не вiдбувалось 
важливих подiй якi б вплинули на промiжну фiнанову звiтнiсть. 
Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Протягом звiтного перiоду економiка країни 
демонструвала певнi позитивнi тенденцiї, незважаючи на тривалий конфлiкт на Донбасi. 
Банк проводить  виважену кредитну полiтику, здiйснює короткостроковi вкладення в 
депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Впродовж  звiтного перiоду 
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. Фактичнi 
значення нормативiв лiквiдностi та норматив адекватностi капiталу значно перевищували 
нормативнi вимоги, що свiдчить 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, що в свою чергу не спричинило негативного впливу на 
його якiсть, показники лiквiдностi Банку, регламентованi Нацiональним банком України, 
знаходяться на достатньому рiвнi та не порушуються. 
 
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi було враховано вiдомi та оцiнюванi результати 
зазначених подiй на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку в звiтному перiодi. 
Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i за необхiдностi вживає 
заходiв для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв. 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. Банк не має нi намiру, нi необхiдностi лiквiдуватися або суттєво 
скоротити масштаб дiяльностi. Керiвництво проаналiзувало iснуючi економiчнi та 
полiтичнi ризики невизначеностi та дiйшло висновку, що припущення стосовно 
безперервної дiяльностi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним.  
 
 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво АТ "БАНК "ПОРТАЛ" стверджує, що, наскiлькi нам вiдомо, промiжна фiнансова 
звiтнiсть АТ "БАНК"ПОРТАЛ" за  3 квартал 2019 року, пiдготовлена  у вiдповiдностi до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та  мiстить достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки. 
 
Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 
вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок". 
 
Пiд час складання промiжної скороченої фiнансової звiтностi Банк керується МСБО34 
"Промiжна фiнансова звiтнiсть", 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. 
 
 
 


