


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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. 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)  

33. Примітки: 

1. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб: Емiтент не брав участi в 

створеннi юридичних осiб на протязi звiтного перiоду.  

2. Iнформацiя про дивiденди: дивiденди за звiтний рiк Банком не нараховувались та не 

сплачувались. 

3. Iнформацiя про облiгацiї емiтента: в звiтньому перiодi Банк не здiйснiвав випуск облiгацiй. 

4. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом : в звiтному перiодi Банк не 

здiйснював операцiй з цiнними паперами. 

5. Iнформацiя про похiднi цiннi папери: в звiтному перiодi Банк  не проводив операцiй з 

похiдними цiнними паперами. 

6. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: протягом звiтного перiоду, 

викуп власних акцiй Банком не здiйснювався. 

7. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв: на протязi звiтного перiоду Банк не 

здiйснював видачу сертифiкатiв цiнних паперiв. 

8. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї: Банк не є 

виробничим пiдприємством, а основним видом його дiяльностi є надання спектру банкiвських 

послуг. 

9. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Банк не є виробничим пiдприємством, а 

основний напрямок його дiяльностi - надання банкiвських послуг. 

10. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв: Банк не здiйснював 

випуску боргових цiнних паперiв протягом звiтного року.  

11. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникли 

протягом звiтного перiоду: особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, 

протягом звiтного перiоду, не виникала.  

12. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: протягом звiтного перiоду Банк не 

здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

13. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його свiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям: протягом звiтного перiоду 

Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

14.Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром  (сумою) 



зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду: на 

протязi звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

15.Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 

нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття: на протязi звiтного перiоду Банк не 

здiйснював замiни iпотечних активiв в складi iпотечного покриття. 

16. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 

активiв та iнших активiв  на кiнець звiтного перiоду: протягом звiтного перiоду Банк не 

здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

17.Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,  

якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року: протягом звiтного перiоду 

Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.  

18.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття: iнформацiя вiдсутня,  оскiльки Банк у звiтному 

перiодi на здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. 

19. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв: в звiтному перiодi випуск iпотечних 

сертифiкатiв Банк не здiйснював. 

20. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв: в звiтному перiодi Банк не проводив операцiй 

з реєстром iпотечних активiв. 

21. Основнi вiдомостi про ФОН: в звiтному перiодi Банк не проводив операцiй з ФОН. 

22. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН: в звiтному перiодi Банк не здiйснював вупуску 

сертифiкатiв ФОН. 

23. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН: в звiтному перiодi Банк не 

здiйснював випуск сертiфiкатiв ФОН. 

24. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН: в звiтному перiодi Банк не проводив операцiй з 

ФОН. 

25. Правила ФОН: в звiтному перiодi Банк не проводив операцiй з ФОН. 

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

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

будiвництва): Банк не здiйснював  зазначенi види операцiй на протязi звiтного перiоду.     



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 1 074 102 0000 0466 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 20.08.2013 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 125000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 25 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" є акцiонерним товариством.  

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 у іноземній валюті 

 ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" 

5) МФО банку 

 322313 

6) Поточний рахунок 

 16008012166372 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання банкiвських послуг 273 20.09.2013 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право здiйснення банкiвських послуг 

визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть". Термiн дiї необмежений 

Генеральна Лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй 

273 21.10.2013 Нацiональний банк України  

Опис Генеральна лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй згiдно з 



додатком. Термiн дii - необмежений. 

 

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

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.com.ua 

Опис 

Досвiд роботи на посадi корпоративного секретаря 3 роки. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередне мiсце роботи - 

ПАТ "ТММ-БАНК", Головний бухгалтер.   

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Колоснiцин Iгор 

Олександрович 
    98,016 

Шульгiн Олег  Вiкторович     1,984 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шульгiн Олег Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 39 



7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Голова Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.04.2016, обрано до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбаченi Статутом, Положенням 

про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та трудовим договором. 

Обрано на посаду  рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"  14.04.2016 

року строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

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  ПАТ "ТММ-Банк"  м. Київ, вул. Панельна , 5 

Голова Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Посадова особа є представником акцiонера 

 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Руденко Олександр Володимирович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" член Спостережної Ради 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.04.2016, обрано до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом, Положенням 

про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором. 

Обрано на посаду    рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"  

14.04.2016 року строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК 

"ПОРТАЛ". 

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 : Iноземне пiдприємство "Агросистем Iнвест 

Україна" (м. Київ, ул. Червоноармiйська, 71/6)  - Директор. 

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 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Алейнiкова Iрина Володимирiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "СIСТЕРЗ ПРОДАКШН" Фiнансовий Директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.04.2016, обрано до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом, Положенням 

про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором. 

Обрано на посаду  рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"  14.04.2016 

року строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ".  

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 "СК "ОРIАНА" (м. Київ, вул. Панельна,  

5) -Перший заместитель Голови Правлiння; 

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 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кушнiр Вiра Iванiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 38 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ Страхова компанiя "ПРОВIДНА" Директор департаменту операцiйної дiяльностi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.04.2016, обрано до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 



9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом, Положенням 

про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором. 

Обрано на посаду  рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"  14.04.2016 

року строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк не виплачувалася. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади : ПрАТ Страхова компанiя "ПРОВIДНА" 

Директор департаменту операцiйної дiяльностi. ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" член Наглядової Ради. 

Посадова особа є незалежним членом. 

 

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пiддубний Роман Михайлович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Заступник  Голови Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 11.08.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Голови Правлiння передбаченi Статутом, Положенням про 

Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Обрано на посаду   рiшенням  Наглядової Ради вiд 10.07.2015   

Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк виплачена в розмiрi визначеному у 

штатному розписи, затвердженому Наглядовою Радою. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади : ПАТ "ТММ-Банк"  м. Київ, вул. Панельна , 5 - 

Заступник Голови Правлiння  

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Заступник  Голови Правлiння 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер, член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гайова Наталiя Вiкторiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1973 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ФIНАНС БАНК"  Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.08.2013, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Правлiння передбаченi Статутом, Положенням про 

Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Обрано на посаду рiшенням засновника № 1 вiд 07.06.2013 р.  

Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк виплачена в розмiрi визначеному у 

штатному розписи, затвердженому Наглядовою Радою. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади :   ПАТ "ФIНАНС БАНК"  м. Київ, вул. 

Панельна , 5 - Заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер. 

 

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння з iнформацiйних технологiй та iнформацiйної безпеки, член 

Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бродавко Євген Iванович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Начальник управлiння iнформацiйних технологiй 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 10.07.2015, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Правлiння передбаченi Статутом, Положенням про 

Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Обрано на посаду   рiшенням  Наглядової Ради вiд 10.07.2015 р.   

Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк виплачена в розмiрi визначеному у 

штатному розписи, затвердженому Наглядовою Радою. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади :  ПАТ "ДIАМАНТБАНК"  м. Київ, Контрактова 

площа, 10А - Головний адмiнiстратор центру прикладного програмного забезпечення; ПАТ 

"БАНК "ПОРТАЛ" - Начальник управлiння iнформацiйних технологiй. 

 

1) Посада 



 Начальник управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Грузiна Галина Вiкторiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ТММ-Банк" член Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 02.09.2013, обрано 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Правлiння передбаченi Статутом, Положенням про 

Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Обрано на посаду   рiшенням  Спостережної Ради вiд 28.08.2013 р. Протокол № 2.   

Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк виплачена в розмiрi визначеному у 

штатному розписи, затвердженому Наглядовою Радою. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.  

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади :   ПАТ "ТММ-Банк"  м. Київ, вул. Панельна , 5 

- член Правлiння. 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової Ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Ковальова Анжелiка Валерiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

     

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 КП "Житлоiнвестбуд-УКБ"  - Начальник вiддiлу адмiнiстративно-кадрової роботи  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 14.04.2016, обрано до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради передбаченi Статутом, Положенням 

про Наглядову Раду ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" та цивiльно-правовим договором. 

Обрано на посаду  рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"  14.04.2016 

року строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

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. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Наглядової 

Ради 

Шульгiн Олег 

Вiкторович 

    2 480 1,984 2 480 0 0 0 

Усього 2 480 1,984 2 480 0 0 0 

 

 





VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

          

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Колоснiцин Iгор Олександрович     122 520 98,016 98,016 122 520 0 0 0 

Усього 122 520 98,016 98,016 122 520 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 14.04.2016 

Кворум зборів 99,984 

Опис "Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування): 

1. Затвердження порядку денного (перелiку питань, що виносяться на 

голосування) рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

2. Обрання головуючого та секретаря зборiв, затвердження порядку 

проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

3. Затвердження звiту Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2015 рiк. 

4. Затвердження звiту Правлiння ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2015 рiк. 

5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) ПАТ "БАНК 

"ПОРТАЛ" за 2015 рiк. 

6. Розподiл прибутку ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за 2015 рiк та визначення 

частини прибутку, що направляється на збiльшення статутного капiталу. 

7. Збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" шляхом 

пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного 

капiталу прибутку (його частини). 

8. Випуск акцiй ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" нової номiнальної вартостi. 

9. Внесення змiн до Статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" пов'язаних зi 

збiльшенням статутного капiталу банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi 

акцiй. Затвердження нової редакцiї Статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", визначення 

особи, уповноваженої на пiдписання Статуту ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" у новiй 

редакцiї, та здiйснення державної реєстрацiї. 

10. Попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, 

якi можуть вчинятися ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" у перiод з 18 квiтня 2016 року по 

17 квiтня 2017 року. 

11. Дострокове припинення повноважень Голови та iнших членiв Наглядової 

Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

12. Обрання Голови та iнших членiв Наглядової Ради ПАТ "БАНК 

"ПОРТАЛ". 

13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та iншими 

членами Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", встановлення розмiру їхньої 

винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, обрання 

особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з Головою та iншими членами 

Наглядової Ради ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. 

Результати розгляду питань порядку денного: всi питання порядку денного були 

розглянутi, по ним прийтятi рiшення. 

 

 

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 



Київ, вул.Н.Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2014 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044)482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Послуги щодо вiдкриття та ведення 

рахунку в цiнних паперах, 

обслуговування операцiй щодо 

розмiщення цiнних паперiв 

бездокументраної форми iснування та 

обслуговування операцiй щодо 

випущених цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"ПКФ Аудит - фiнанси" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 01054, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. О.Гончара,41 3 поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0000019 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональний банк України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2012 

Міжміський код та телефон (044) 501-25-31 

Факс (044) 501-25-31 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Аудит фiнансової звiтностi за рiк, що 

закiнчується 31 грудня 2016 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА 

СТРАХОВА КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 22945712 

Місцезнаходження 01033, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Саксаганського, буд.77 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ №569122 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2010 

Міжміський код та телефон (044) 303-97-70 

Факс (044) 303-97-70 

Вид діяльності Страховi послуги 

Опис Страхування кредитiв 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.04.2013 39/1/2013 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000162630 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 000 125 000 125 000 000 100 

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

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось злиття, подiлу, приєднання, перетворення чи видiлу. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

В Банку сформовано органiзацiйну структуру, основним завданням якої є забезпечення чiткого 

дотримання пiдроздiлами Банку своїх функцiй.  При побудовi дiючої структури були 

максимально використанi принципи колегiального ухвалення рiшень i вiдповiдальностi за їх 

виконання. До колегiальних органiв Банку вiдносяться: - Комiтет з управлiння активами i 

пасивами; Тарифний комiтет; Кредитний комiтет. 

Органiзацiйна структура ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" затверджена Рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"БАНК "ПОРТАЛ", протокол  вiд 10.07.2015 р. в складi якої: 

Наглядова Рада; Правлiння; Служба внутрiшнього аудиту;Вiддiл аналiзу  ризикiв;Вiддiл 

активно-пасивних операцiй;Вiддiл по роботi з iноземною валютою та дилiнгових 

операцiй;Вiддiл iнформацiйних технологiй;Вiддiл iнформацiйної безпеки;Управлiння 

фiнансового монiторингу;Операцiйний вiддiл;Вiддiл касових операцiй;Вiддiл по роботi з 

персоналом.  Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли в складi Банку вiдсутнi.  

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 25 осiб. 

Позаштатнi працiвники, особи, якi працюють за сумiсництвом, працiвники, якi працюють 

наумовах неповного робочого часу вiдсутнi. 

Загальний фонд оплати працi за звiтний перiод - 8144 тис грн.Квалiфiкацiя працiвникiв 

вiдповiдає операцiйним потребам ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". Правлiня Банку багато уваги 

придiляє питання пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв. Фахiвцi Банку постiйно беруть участь у 

семiнарах та конференцiях якi проводяться установами, що займаються професiйною 

пiдготовкою банкiвських працiвникiв. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не входить до складу будь-яких об'єднань.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не здiйснював спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями на протязi 

звiтного року.  

 



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Банку, протягом звiтного перiоду, з боку третiх осiб не 

надходили.   

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика ПАТ  "БАНК "ПОРТАЛ" базується на вимогах мiжнародних стандартах 

фiнансової звiтностi  та бухгалтерського облiку, 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. 

 

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. 

Фiнансовi активи та зобов`язання оцiнюються за справедливою вартiстю або амортизованою 

вартiстю(собiвартiстю) залежно вiд їх класифiкацiї. 

Справедлива вартiсть- це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу 

зобов`язання у звичайнiй операцiї на головному( або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки 

за поточних ринкових умов(тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна 

безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншої методики оцiнювання. 

Банк визначає справедливу вартiсть активу чи зобов`язання на основi даних ринку. Для iнших 

активiв i зобов`язань, для яких вiдсутня ринкова iнформацiя або ринковi операцiї, Банк 

?рунтується на iнформацiї, яка є вiдкритою. Якщо цiна на iдентичний актив або зобов`язання не 

є вiдкритою, то Банк оцiнює справедливу вартiсть за iншою методикою, яка максимiзує 

використання вiдповiдних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзує використання закритих вхiдних 

даних. 

Амортизована вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов`язання - це сума, за якою 

фiнансовий актив чи фiнансове зобов`язання оцiнюється при первiсному визнаннi, мiнус 

виплати основної суми, плюс(мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю 

первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка та 

мiнус будь-яке зменшення унаслiдок зменшення корисностi. 

Витрати на операцiї - це додатковi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання, випуску або 

вибуття фiнансового активу чи фiнансового зобов`язання.  

Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових 

платежiв або надходжень упродовж  очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту або в 

деяких випадках упродовж коротшого  перiоду до чистої балансової вартостi (амортизованої 

вартостi) цього фiнансового iнструменту. 

Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої вартостi фiнансового 

активу або фiнансового зобов`язання ( або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов`язань) 

та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного 

перiоду часу. 

 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. 

Всi фiнансовi активи i фiнансовi зобов`язання визнаються Банком тодi i тiльки тодi, коли Банк 

стає стороною контрактних положень щодо цього фiнансового iнструмента. Їх класифiкацiя за 

категорiями залежить вiд намiру й мети придбання Банком вiдповiдного фiнансового 

iнструменту та його характеристик. 

Пiд час первiсного визнання Банк оцiнює фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за 

справедливою вартiстю. Витрати, пов`язанi з придбанням або реалiзацiєю фiнансових 

iнструментiв (крiм тих, якi визнаються за справедливою вартiстю через прибутки i збитки), 



вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансового активу або 

фiнансового зобов`язання при первiсному визнаннi. Витрати за фiнансовими iнструментами, якi 

визнаються  за справедливою вартiстю через прибутки i збитки, безпосередньо визнаються у 

звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

 

У складi прибутку або збитку рiзницi мiж справедливою вартiстю пiд час первiсного визнання i 

цiною операцiї визнаються тiльки у тому випадку, коли пiдтвердженням рiзниць є цiни 

котирувань на подiбний актив або зобов`язання на активному ринку або метод оцiнювання, з 

використанням спостережних даних ринку. В iнших випадках Банк визнає такi рiзницi у складi 

прибутку або збитку лише тою мiрою, якою вони виникають внаслiдок змiни чинника 

(включаючи час), який Банк розглядав при встановленнi цiни активу або зобов`язання. 

 

За стандартними умовами розрахункiв купiвля або продаж активу вiдображається Банком на 

дату операцiї або розрахунку. Обраний метод послiдовно застосовується до всiх придбань або 

продажу фiнансових активiв, якi внесенi до однiєї категорiї фiнансових активiв. 

Облiк на дату операцiї передбачає: 

-визнання фiнансового активу, що належить до отримання, i фiнансового зобов`язання щодо 

його сплати у день укладання угоди, та 

-припинення визнання активу, який продається, та визнання прибутку/збитку вiд його продажу з 

визнанням дебiторської заборгованостi покупця на дату операцiї. 

Як правило, до дати розрахунку(передача права власностi) вiдсоток за активом та вiдповiдним 

зобов`язанням не нараховується. 

Облiк на дату розрахункiв передбачає: 

-визнання активу на дату його отримання; 

-припинення визнання активу i визнання прибутку/збитку вiд продажу в день його поставки 

Банком. 

Банк будь-яку змiну справедливої вартостi активу, який буде одержаний мiж датою операцiї i 

датою розрахунку, облiковує так само, як i придбаний актив. Тобто, для активiв, що 

облiковуються за собiвартiстю або за амортизованою вартiстю, змiна вартостi не визнається; 

змiна вартостi у прибутку чи збитку визнається для активiв, класифiкованих як фiнансовi активи 

за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; i визнають змiну 

вартостi в iншому сукупному прибутку для активiв, класифiкованих, як доступнi для продажу. 

 

Фiнансовi iнструменти класифiкованi Банком i включають : грошовi кошти та еквiваленти 

грошових коштiв, кредити та дебiторська заборгованiсть, фiнансовi активи в портфелi банку до 

погашення, кошти банкiв, кошти клiєнтiв (строковi та до запитання), борговi цiннi папери, 

емiтованi банком, iншi фiнансовi активи та зобов`язання. 

 

Припинення визнання фiнансових активiв 

 

Визнання фiнансового активу припиняється тодi i тiльки тодi, коли: контрактнi права на грошовi 

потоки вiд фiнансового активу припинили дiяти, Банк передає фiнансовий актив, i передача 

вiдповiдає умовам припинення визнання, чи Банк передає всi суттєвi ризики та вигоди, пов`язанi 

з активом, що передається, або за рiшенням суду. 

 

У разi, якщо частина ризикiв та вигод вiд активу зберiгається, то визнання старого активу 

припиняється, i окремо визнаються новi активи чи зобов`язання, якi вiдображають ризики та 

вигоди вiд активу, що зберiгаються. 

Якщо неможливо визначити збереження чи передачу ризикiв i вигод вiд  активу, аналiзується 

наявнiсть контролю: якщо контроль зберiгається - актив продовжує визнаватись, якщо 

втрачений- визнання припиняється. 



Контроль передано, якщо: 

сторона, яка отримує, має практичну можливiсть продати актив повнiстю третiй 

сторонi(наприклад, актив торгується на активному ринку); 

сторона, яка отримує, може реалiзувати можливiсть с продажу активу в односторонньому 

порядку(без повiдомлення сторони, яка передає); 

вiдсутнiсть додаткових обмежень у ходi продажу активу третiй сторонi. 

 

Банк не припиняє визнання активу якщо у нього залишається право викупу активу на умовах, 

якi забезпечують покупця активу доходом кредитора за позикою, забезпеченою активом, що 

передається. 

Припиняється визнання фiнансового зобов`язання, коли воно погашене, виконане, анульоване 

чи пiсля закiнчення строку його дiї. 

 

Знецiнення фiнансових активiв 

 

На кожну звiтну дату Банк оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi фiнансового активу 

або групи фiнансових активiв. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибуткiв 

та збиткiв по мiрi їх понесення в результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля 

первiсного визнання фiнансового активу i впливають на величину або строки прогнозних 

майбутнiх грошових потокiв, якi пов`язанi з фiнансовим активом або iз групою фiнансових 

активiв, якi можливо оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi. 

 

Знецiнення фiнансових активiв вiдбувається шляхом формування резервiв вiдповiдно до вимог 

МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнки", нормативно-правових вимог 

Нацiонального банку України та внутрiшнiх положень Банку. 

 

Основними подiями, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу, можуть бути: 

-фiнансовi труднощi позичальника; 

-порушення умов договору (невиконання зобов`язань, прострочення сплати процентiв або 

основної суми боргу); 

-висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя позичальника; 

-надання банком пiльгових умов з  економiчних або юридичних причин, пов`язаних з 

фiнансовими труднощами позичальника, якi банк не розглядав за iнших умов; 

-зникнення активного ринку для фiнансового активу. 

 

Основними факторами, якi враховує Банк при визначенi знецiнення фiнансового активу, є  

-прострочення будь-якого чергового платежу; 

-ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансова реорганiзацiя позичальника;  

-погiршення платоспроможностi позичальника внаслiдок змiн загально нацiональних або 

мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; 

-вартiсть застави суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку тощо.    

Формування резерву на покриття можливих втрат здiйснюється за активами в нацiональнiй та 

iноземнiй валютi, включаючи наданi кредити, розмiщеннi депозити, дебiторську заборгованiсть 

та iншi активи в межах норм, встановлених вимогами МСФЗ та нормативними актами 

Нацiонального банку України. 

 

За наявностi об`єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi 

фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та 

поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв  дисконтованих за первiсною 

ефективною ставкою вiдсотка. Балансова вартiсть активу знижується за рахунок використання 

рахунку резерву на зменшення корисностi, i сума збитку вiд зменшення корисностi 



вiдображається у звiтi про прибутки i збитки. 

 

У разi наявностi збиткової подiї, iдентифiкованої з конкретним фiнансовим активом, резерв 

розраховується на iндивiдуальнiй основi за iндивiдуально значущими операцiями. 

Збитковi подiї вiд групи активiв, за якими зменшення корисностi якi не можна iдентифiкувати з 

окремими фiнансовими активами в групi, оцiнюються на груповiй основi. В зв`язку з 

вiдсутнiстю статистичних даних, що свiдчать про зменшення корисностi групи фiнансових 

активiв, банком використанi експертнi судження фахiвцiв Банку. 

 

Якщо в наступних перiодах сума збитку вiд зменшення корисностi знижується i таке зниження 

може бути об`єктивно пов`язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення 

корисностi, то ранiше визнаний збиток  вiд зменшення корисностi зменшується.  

 

Списання кредитної заборгованостi за рахунок вiдповiдного резерву здiйснюється, згiдно з 

рiшенням Правлiння, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у найближчому часi, 

а все забезпечення було реалiзовано чи передано Банку. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв в звiтностi вiднесенi готiвковi кошти в касах, 

кошти на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, кошти на 

кореспондентських рахунках в iнших банках, щодо яких вiдсутнi обмеження у використаннi. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою активи , якi можуть бути легко 

конвертованi в грошовi кошти в найкоротшi термiни, i мають мiнiмальний ризик змiни вартостi. 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв є  непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не 

котируються на активному ринку, й якi не призначенi для продажу негайно або в найближчий 

час та не класифiкованi як доступнi для продажу. 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Банк визнає пiд час надання коштiв на певний строк та на 

визначених умовах для отримання грошових потокiв за контрактом у певнi дати, якi є лише 

погашенням основної суми та сплатою процентiв на непогашену основну суму. 

Проценти- це компенсацiя часової вартостi грошей i кредитного ризику, пов`язаного з 

непогашенням протягом певного часу основної суми боргу. 

 

Виданi кредити визнаються в момент їх надання та вiдображаються за первiсною вартiстю 

наданих коштiв, що дорiвнює справедливої вартостi наданих коштiв. В первiсну вартiсть 

включаються також прямi витрати по здiйсненню операцiї. 

 

Пiсля первiсного визнання кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою 

вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд знецiнення. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiї пiд час визнання, а 

також комiсiй, якi є невiд`ємною частиною фiнансового iнструменту. У звiтi про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд амортизацiя розкрита за статтею "Процентнi доходи", а збитки 

вiд знецiнення - за статтею "Чисте (збiльшення)зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та 

заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках". 

 

Банк дотримується полiтики перегляду початкових умов кредитування (подовження строку, 

перегляду графiку погашення процентiв та основної суми боргу тощо)перш нiж розпочати 



процедуру звернення стягнення на заставне майно. Реструктуризацiя заборгованостi дає 

можливiсть уникнути виникненню простроченої заборгованостi за активом та уникнути бiльших 

втрат пов`язаних з реалiзацiєю застави (понесення додаткових витрат на реалiзацiю застави, 

термiн реалiзацiї застави може перевищити строк, на який здiйснюється пролонгацiя кредиту та 

iнше). 

 

Цiннi папери в портфелi банку до погашення 

 

В портфелi Банку до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими 

платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. 

Борговi цiннi папери вiдносяться до портфеля, якщо Банк має намiр та спроможнiсть 

утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу. 

 

Первiсно цiннi папери, що утримуються до погашення, оцiнюються за вартiстю придбання, 

враховуючи витрати за операцiєю придбання цiнних паперiв. 

  

Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату балансу 

вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю. 

 

Станом на 31 грудня  2016 року у портфелi до погашення облiковувались депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України. 

 

Основнi засоби 

 

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу. 

Первiсна вартiсть придбаних основних засобiв складається з витрат на придбання та введення їх 

в експлуатацiю. 

 

Витрати на полiпшення об`єктiв основних засобiв, що призводять до збiльшення первiсно 

очiкуваних вигiд вiд їх використання, збiльшують первiсну вартiсть цих об`єктiв. Витрати на 

ремонт та обслуговування основних засобiв визнаються в мiру їх здiйснення. Витрати на замiну 

основних частин або компонентiв основних засобiв капiталiзуються, а залишкова вартiсть 

замiненої частини вiдноситься на витрати в звiтi про сукупний дохiд звiтного перiоду. 

 

У разi знецiнення основних засобiв їхня вартiсть зменшується до вартостi очiкуваного 

вiдшкодування або справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю залежно вiд того, яка 

з цих двох величин є вищою. Зменшення балансової вартостi вiдноситься на фiнансовi 

результати. Витрати на знецiнення активу, визнанi в попереднiх перiодах, сторнуються, якщо 

вiдбулася змiна оцiнок, застосованих для визначення очiкуваного вiдшкодування, або 

справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю. 

 

Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих 

коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у складi фiнансових результатiв у звiтi про 

сукупний дохiд. 

 

Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв, якщо є свiдчення можливої втрати 

економiчної вигоди, а саме: 

- протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж це 

очiкувалося, внаслiдок плину часу або використання; 

- вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об`єкта, пов`язанi 

з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i 



внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної 

дати тощо) факторiв; 

- моральне старiння або фiзичне пошкодження; 

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

Зменшення корисностi основних засобiв у 2016 роцi не визнавалось. 

Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювалось. 

Балансова вартiсть основних засобiв (з урахуванням нематерiальних активiв) станом на кiнець 

дня 31 грудня 2016 року становить 4571 тис.грн. 

 

Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальний актив- немонетарний актив, який не має  фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований. Нематерiальний актив визнається Банком, якщо є ймовiрнiсть того, що 

майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, будуть отриманi Банком та собiвартiсть 

активу можливо достовiрно оцiнити. 

Придбанi (виготовленi) Банком нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю 

(собiвартiстю) скоригованою на суму додаткових витрат. 

Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає нематерiальний актив за його собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний.  

 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв, затверджений по Банку, становить до 

десяти рокiв безперервної експлуатацiї у разi, якщо iнше не передбачено договором поставки 

нематерiальних активiв. 

 

Строки корисного використання об`єктiв нематерiальних активiв щорiчно переглядається 

комiсiєю по введенню в експлуатацiю та списанню основних засобiв та змiни цих строкiв 

затверджуються рiшенням Правлiння Банку. 

 

Банк визнає зменшення корисностi нематерiальних активiв, якщо:  

вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта, пов'язанi з 

негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i внутрiшнiх 

(припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної дати тощо) 

факторiв;  

моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;  

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

 

Нематерiальнi активи у 2016 роцi переглядались на зменшення корисностi, зменшення 

корисностi не визнане. 

Банк припиняє визнання нематерiального активу в разi його вибуття або якщо вiд його 

використання не очiкується майбутнiх економiчних вигод. 

У звiтному роцi переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв не вiдбувалась. 

Балансова вартiсть нематерiальних активiв станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року становить 

1328 тис.грн. 

 

Амортизацiя 

 

Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його 

корисної експлуатацiї. 

Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється пiсля того, як основнi засоби 

стають придатними для використання, iз застосуванням прямолiнiйного методу з метою 



рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їхньої 

експлуатацiї за такими нормами: 

 

Машини  та  обладнання  - 5 рокiв;   

Транспортнi засоби - 5 рокiв;                   

Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; 

Iншi  основнi  засоби - 4-12 рокiв; 

Полiпшення орендованого примiщення -вiдповiдно до строку оренди. 

 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi 

використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Банк отримав би в поточний час вiд 

продажу цього активу за мiнусом оцiнених витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї 

активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку 

корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю, так як Банк має намiр 

використовувати активи до кiнця фiзичного строку їх експлуатацiї. 

 

Тест на вiдповiднiсть строку корисного використання основних засобiв строку їх очiкуваного 

використання проводиться Банком кожного року на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, на 01 

грудня. Протягом 2016 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався. 

Сума нарахованої амортизацiї по основних засобах та нематерiальних активах за звiтний рiк 

склала 1410 тис.грн. 

 

      

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" пропонує широкий спектр  банкiвських послуг, а саме: вiдкриття та 

ведення банкiвських рахункiв в гривнi та iноземнiй валютi; банкiвськi вклади (депозити);  

кредитування юридичних осiб; кредити фiзичним особам ; прийом комунальних та iнших 

платежiв вiд населення на користь юридичних осiб;  валюто-обмiннi операцiї;  консультацiйнi 

послуги i т. iн. З метою максимального задоволення потреб клiєнтiв у 2016 роцi було 

оптимiзовано тарифи на розрахунково-касове обслуговування  рахункiв для фiзичних та 

юридичних осiб.  БАНК постiйно проводить роботу щодо визначення попиту, потреб та 

iнтересiв клiєнтiв у банкiвськiй сферi, вдосконалення умов дiючих тарифiв та ставок для 



створення якомога комфортнiших умов обслуговування. Основним принципом, на якому 

будуються вiдносини Банку с клиєнтами є iндивiдуальний подхiд. Не дивлячись на складнi 

полiтичнi та соцiальнi умови, що склалися в Українi у 2016 роцi, БАНК продовжував 

кредитування  корпоративного бiзнесу, а саме: - кредитування поточної дiяльностi компанiй: 

поповнення оборотних коштiв, придбання/реконструкцiя/ремонт основних засобiв; - 

кредитування проектiв, що направленi на створення нового бiзнесу. Основними 

активоутворюючими продуктами у 2016 роцi були: - кредитна лiнiя 

(вiдновлювана/невiдновлювана), що дозволяє отримати корпоративному бiзнесу фiнансування 

на поповнення обiгових коштiв; - овердрафт - дає можливiсть пiдприємству задовольнити 

потреби у короткостроковому кредитуваннi. Прiоритетними галузями економiки, що 

фiнансуються ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"  є: - текстильне виробництво; - оброблення деревини ; - 

переробка сiльскогосподарської продукцiї; - оренда, прокат i лiзинг;  -оптова торгiвля; 

-будiвництво будiвель. 

Банком  визначенi  такi звiтнi сегменти: послуги корпоративним клiєнтам (зазначений сегмент 

уключає обслуговування поточних рахункiв, залучення вкладiв(депозитiв), надання кредитiв, 

операцiй купiвлi-продажу валюти на МВРУ); послуги фiзичним особам (зазначений сегмент 

уключає залучення вкладiв(депозитiв), здiйснення переказiв з використанням рахункiв та без їх 

вiдкриття, валюто-обмiннi операцiї, кредитування); мiжбанкiвська дiяльнiсть (зазначений 

сегмент уключає операцiї, якi забезпечують потреби клiєнтiв та банку у готiвкових те 

безготiвкових коштах в нацiональнiй та iноземних валютах, розмiщення вiльних ресурсiв на 

короткостроковий термiн). 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у банкiвськiй дiяльностi та операцiях Банку. 

Основною метою управлiння фiнансовими ризиками є досягнення оптимального спiввiдношення 

мiж прибутковiстю та ризиковiстю операцiй для забезпечення фiнансової стiйкостi Банку, його 

надiйностi, платоспроможностi. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає 

через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь - якої 

фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання. Управлiння 

та монiторинг кредитних ризикiв здiйснюються вiддiлом аналiзу ризикiв, кредитним комiтетом 

та iншими комiтетами, якi створенi в Банку i дiють на колегiальнiй основi,  Правлiнням Банку, 

Наглядовою Радою. 

Методи зменшення кредитного ризику, якi використовуються в Банку: 

- лiмiтування; 

- вибiр адекватної структури кредитної угоди; 

- забезпечення (застава, фiнансова порука); 

- контроль змiн фiнансового стану, кредитоспроможностi, платоспроможностi 

позичальника; 

- монiторинг заставного майна з метою встановлення його наявностi та стану; 

- аналiз динамiки рiвня проблемних кредитiв, розгляд та затвердження заходiв по 

погашенню простроченої заборгованостi; 

- формування резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями 

на основi МСФЗ, кредитному ризику на основi вимог Базельского комiтету. 

Кредитна полiтика Банку передбачає прiоритет якостi позичальника (фiнансовий стан 

позичальника, керiвництва i власникiв позичальника, та його готовнiсть i спроможнiсть 

виконувати свої зобов'язання перед Банком) над якiстю забезпечення, рiшення щодо 

кредитування завжди грунтується на оцiнцi ризику, а не якостi забезпечення. Приймаючи 

забезпечення, Банк надає перевагу найбiльш лiквiдним формам забезпечення з найвищою 

лiквiдацiйною вартiстю. 

Кредитнi ризики, пов'язанi з мiжбанкiвськими операцiями, передусiм полягають, як правило, у 

вiдсутностi забезпечення, зважаючи на, як правило, короткостроковий характер таких операцiй. 



Банк встановлює окремi лiмiти для банкiв - контрагентiв, виходячи iз оцiнки їх фiнансового 

стану та iншої наявної iнформацiї (iнформацiї про акцiонерiв позичальника, якостi 

менеджменту, ринкової позицiї тощо). 

Протягом звiтного перiоду дотримувався всiх нормативiв кредитного ризику. 

Станом на кiнець дня 31.12.2016 року значення нормативiв кредитного ризику становили: 

" норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 - 22,63% 

(нормативне значення Н7 не > 25%); 

" норматив великих кредитних ризикiв Н8 - 57,37% (нормативне значення Н8 не > 800%); 

" норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з 

банком особами (Н9) -0,67% (нормативне значення - не бiльше 25 %). 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає 

через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних валют за 

тими iнструментами, якi є в торговельному портфелi. 

До ринкових ризикiв належать: 

- валютний ризик; 

- ризик змiни процентної ставки; 

- iнший ринковий ризик. 

Валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає 

через несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали. 

Ризик змiни процентної ставки - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або 

капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як 

на прибутковiсть Банку так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань та позабалансових 

активiв. 

Вiддiл аналiзу ризикiв здiйснює контроль за дотриманням вiдповiдними пiдроздiлами Банку 

встановлених Нацiональним банком України та КУАП лiмiтiв з метою обмеження та контролю 

за вищенаведеними ризиками. 

Iншi ринковi ризики виникають через несприятливе коливання цiн на цiннi папери у портфелi 

Банку, а також цiн похiдних та iнших iнструментiв та товарiв, окрiм тих змiн, що викликанi в 

курсах валют та процентних ставках. 

Основною метою управлiння ринковими ризиками є обмеження їх впливу на капiтал, 

дотримання встановленого рiвня достатностi капiталу та дотримання всiх регуляторних вимог 

щодо ринкових позицiй. 

Валютний ризик 

Валютним ризиком є ризик втрат через змiну вартостi активiв, зобов'язань або позабалансових 

статей, виражених в iноземнiй валютi, викликану змiною курсу iноземної валюти.  

Валютнi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями, особливо гостро зростають в перiоди 

серйозних коливань валютних курсiв. Основною рисою ризикових випадкiв, якi вiдносяться до 

ринкового ризику, є те, що подiбнi випадки наступають внаслiдок несприятливої змiни загальної 

ринкової ситуацiї.  

Управлiння валютним ризиком здiйснюється шляхом проведення щоденного аналiзу структури 

активiв та пасивiв Банку в розрiзi валют, розмiру i структури вiдкритої валютної позицiї та їх 

вiдповiдностi лiмiтам, встановленим Нацiональним банком України, аналiз динамiки змiн курсiв 

валют та прийняття рiшень щодо операцiй з валютними коштами, в т.ч. за позабалансовими 

операцiями. 

Вплив коливань валютного курсу на прибуток/збиток та власний капiтал Банку був 

рiвнозначний, оскiльки фiнансовий результат Банку включається до його власного капiталу, а в 

складi останнього вiдсутнi iншi статтi, якi були б вираженi в iноземнiй валютi, та/або зазнавали 

б коливань валютного курсу. 

Ризик змiни процентної ставки. 

Головним органом, що забезпечує реалiзацiю процентної полiтики Банку, є Комiтет з управлiння 



активами та пасивами. 

При оцiнцi процентного ризику використовується статистична модель процентних розривiв 

(ГЕП - аналiз), що дозволяє заздалегiдь оцiнювати наслiдки незбалансованостi активiв та 

пасивiв, чутливих до змiни вiдсоткових ставок за строками до погашення, аналiзує показники 

чистого спреду та чистої процентної маржi, вартiсть процентних активiв та собiвартiсть 

ресурсiв, середньо ринковi оцiнки процентних ставок. 

 Управлiння ризиком здiйснюється шляхом встановленням рiшенням КУАП процентних ставок 

по кредитах та депозитах клiєнтiв, мiжбанкiвських операцiях та iнших фiнансових iнструментах 

також  встановленням КУАП KGAP (кумулятивного до 1 року) на рiвнi 10%  вiд загальних 

активiв Банку. 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi є одним з ключових фiнансових ризикiв, вiд ефективностi управлiння яким 

залежить стабiльне фiнансове становище Банку. 

Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, 

який виникає через неспроможнiсть Банку виконати свої зобов'язання у належнi строки, не 

зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти 

незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати 

позабалансовi зобов'язання. Банк видiляє також ризик лiквiдностi ринку, який визначається як 

наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, що виникає через нездатнiсть Банку 

швидко закривати розриви своїх позицiй за поточними ринковими ставками, не зазнавши при 

цьому неприйнятних витрат, а також через нездатнiсть визначати або враховувати змiни 

ринкових умов, якi впливають на спроможнiсть залучати в необхiдних обсягах та за 

прийнятними ставками та/або реалiзовувати активи швидко i з мiнiмальними втратами вартостi. 

На протязi звiтного перiоду Банк дотримувався встановлених НБУ показникiв лiквiдностi. 

Показники лiквiдностi Банку на 31 грудня 2016 року. 

Найменування показника Нормативне значення Фактичне значення 

Н4 Норматив миттєвої лiквiдностi Не менше 20 % 32,69 % 

Н5 Норматив поточної лiквiдностi Не менше 40 % 122,44 % 

Н6 Норматив короткострокової лiквiдностiНе менше 60 % 214,22 % 

Операцiйно - технологiчний ризик. 

Операцiйно-технологiчний ризик один iз не фiнансових ризикiв, який несе в собi потенцiйний 

ризик iснування Банку взагалi. 

Операцiйно-технологiчний ризик - це ризик фiнансових втрат, пов'язаних з управлiнськими 

помилками, шахрайством, недолiками системи внутрiшнього контролю чи неадекватностi 

iнформацiйних технологiй i процесiв оброблення iнформацiї з точки зору керованостi,  

унiверсальностi, надiйностi, контрольованостi i безперервностi їх роботи, неможливiстю 

своєчасного вжиття заходiв по усуненню загроз iнтересам Банку. 

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

як: 

- внутрiшнiй контроль; 

- аудит; 

- система експертних оцiнок операцiйного ризику, що проводиться з метою своєчасного 

виявлення iндикаторiв пiдвищеного ризику та управлiння ними; 

- система експертних оцiнок операцiйного ризику, що проводиться з метою своєчасного 

виявлення iндикаторiв пiдвищеного ризику та управлiння ними; 

- сповiщення керiвництва про виникнення операцiйно-технологiчних ризикiв для 

прийняття оперативних рiшень по його хеджуванню. 

Основним методом управлiння операцiйно-технологiчними ризиками є створення ефективних 

процедур внутрiшнього контролю, якi в сукупностi складають єдину систему внутрiшнього 

контролю за дiяльнiстю Банку. Процедури внутрiшнього контролю є обов'язковим елементом 

при здiйсненнi всiх процесiв, що дозволяє зменшити ймовiрнiсть i наслiдки реалiзацiї 



операцiйно-технологiчного ризику. 

Контроль операцiйно-технологiчного ризику пiд час виконання банкiвських операцiй 

здiйснюється всiма структурними пiдроздiлами Банку в межах їх компетенцiї. 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Значних придбань, вiдчуження актiвiв не вiдбувалось. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Правочини з власниками iстотної участi у 2016 роцi ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 

не укладав.   З членом Наглядової Ради Руденко О.В. в 2016 роцi укладено договiр про 

вiдкриття кредитної лiнiї на суму 300 тис.грн. Пiдставою укладення даного правочину є рiшення 

Кредитного комiтету Банку. Протягом 2016 року продовжував дiяти договiр про вiдкриття 

кредитної лiнii на суму 600 тис. грн., укладений з  Головою Правлiння Пiддубним Р.М. Вказанi 

угоди укладенi на звичайних умовах.    

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Значнi правочини щодо основних засобiв протягом звiтного року Банк не укладав.  Балансова 

вартiсть основних засобiв та нематерiальних аткивiв станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року 

становить 4571 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв - за мiсцезнаходженням Банку. 

Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Банку. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

В Банку створенi оптимальнi умови для його ефективної дiяльностi. Проблеми, якi впливають на 

дiяльнiсть Банку, є загальними для банкiвської системи України, яка залишається вразливою як 

через загальну полiтичну та економiчну нестабiльнiсть, так i з огляду на недостатню 

капiталiзацiю, погiршення якостi активiв, викликане економiчною ситуацiєю. До  негативних 

факторiв, якi впливають на дiяльнiсть Банку, також вiдноситься продовження вiйськового 

конфлiкту на сходi України.  

Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих та економiчних обмежень, досить значна. 

Найбiльше на дiяльнiсть Банку впливає низький рiвень захисту прав кредиторiв. Подальший 

розвиток Банку залежить в тому числi вiд припинення воєнного конфлiкту, вiдновлення довiри 

до банкiвської системи, запуску реальних економiчних реформ, змiни законодавства у 



податковiй, юридичнiй i регулятивнiй сферах. 

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Протягом звiтного перiоду, штрафнi санкцiї до Банку не застосовувались. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Головною метою Банку щодо управлiння капiталом є залучення i пiдтримка достатнього обсягу 

капiталу,необхiдного для розширення дiяльностi i забезпечення покриття негативних наслiдкiв 

рiзноманiтних ризикiв,якi приймаються в процесi банкiвської дiяльностi. 

Полiтика Банку передбачає пiдтримку забезпечення належної довiри з боку 

iнвесторiв,кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку в майбутньому. 

При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у зв`язку з чим Банк 

визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi 

пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та стабiльнiстю, якi 

забезпечуються за рахунок стiйкостi фiнансової позицiї. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо 

показникiв рiвнi капiталу-показник достатностi(адекватностi) регулятивного капiталу складає 

88,06%. 

 

-  Розмiр зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу на початок та кiнець звiтного 

перiоду складав 125 000 тис. грн.  

-  Розмiр власного капiталу емiтента на початок звiтного перiоду складав 137 409 тис. грн., 

на кiнець звiтного перiоду складав 129 568 тис. грн. Власний капiтал банку в порiвняннi з 

початком року зменьшився на 7,8 тис. грн. за рахунок збитку звiтного року.  

-  Розмiр регулятивного капiталу станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року становить 128 

033 тис. грн.   

 

      

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Н/д  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiчна мета Банку бути конкурентоспроможним банком в Українi з надання населенню i 

юридичним особам усiх форм власностi платiжних та iнших банкiвських послуг, маючи 

показники доходностi, прибутковостi i надiйностi найкращi серед банкiв країни.Стратегiчними 

завданнями Банку є:- збiльшення статутного капiталу у 2017 роцi, та в подальшому 

нарощування капiталу у тому числi за рахунок прибутку;- збiльшення розмiру загальних активiв; 

- розробка и постiйне оновлення асортименту банкiвських послуг у вiдповiдностi до потреб 

клиєнтiв;- використання сучасних банкiвських технологiй в роботi з клiєнтами; - поступове 

збiльшення ринкової долi банку; -освоення нових сегментiв; - реалiзацiя гнучкої тарифної 

полiтики. 

 



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Витрати  на дослiдження та розробку у звiтному роцi не здiйснювались.  

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року вiдсутнi судовi справи (судовi процеси), за якими 

розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Банку, в яких Банк та 

посадовi особи Банку є стороною (позивачем або вiдповiдачем). 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Банк не володiє iншою iнформацiєю, крiм зазначеної у цьому звiтi, яка може бути iстотною для 

оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 4 017 4 272 0 0 4 017 4 272 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 2 089 1 695 0 0 2 089 1 695 

  транспортні засоби 31 23 0 0 31 23 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 897 2 554 0 0 1 897 2 554 

2. Невиробничого 

призначення: 
400 299 0 0 400 299 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 400 299 0 0 400 299 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 4 417 4 571 0 0 4 417 4 571 

Опис 

Балансова вартiсть основних засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 

2016 року становить 4571 тис.грн. Основна частина вартостi основних 

засобiв - вартiсть машин та обладнання, iнструментiв, приладiв, меблiв, 

що складає 45 % вартостi основних засобiв Банку. 

Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється  iз 

застосуванням прямолiнiйного методу з метою рiвномiрного 

зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом 

строку їхньої експлуатацiї за такими нормами: 

Машини  та  обладнання  - 5 рокiв;                     



Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; 

Iншi  основнi  засоби - 12 рокiв; 

Полiпшення орендованого примiщення - 6 рокiв, вiдповiдно до строку 

оренди. 

Первiсна вартiсть основних засобiв - 8355 тис.грн. 

Сума нарахованого зносу становить 3784 тис. грн. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року основнi засоби, стосовно 

яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, 

користування та розпорядження, вiдсутнi. 

 яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, 

користування та розпорядження, вiдсутнi. 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 32 325 X X 

Усього зобов'язань X 32 325 X X 

Опис Iншi зобов'язання - 32325 тис. грн. в т.ч. кошти клiєнтiв - 30835 

тис.грн. 

 

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 



(тис.грн) фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 14.04.2016 41 116 164 467 25 

Опис: 

14.04 2016 року загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" прийнято рiшення " Попередньо схвалити 

(надати згоду на вчинення) значнi правочини: договори мiжбанкiвського кредиту, договори мiжбанкiвського депозиту, 

договори купiвлi-продажу депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України (далi - НБУ) та iнших цiнних 

паперiв, емiтованих НБУ, якi можуть вчинятись ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" з контрагентами у перiод з 18 квiтня 2016 

року по 17 квiтня 2017 року включно, за умови дотримання в укладених договорах вимог щодо лiмiтiв кредитування 

на проведення активно-пасивних операцiй з контрагентами, встановлених на вiдповiдний перiод Комiтетом з питань 

управлiння активами та пасивами ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ". 

Для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 14 квiтня 2016 року зареєструвались 3 (три) 

акцiонери - власники голосуючих акцiй Банку, якi володiють 124980 голосами, що складає 99,9840% вiд кiлькостi 

голосiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що зареєструвались 124980 

голосiв  

Голосувало "За"  124980 голосiв 100,00 % 

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

24.02.2016 11.03.2016 Відомості про проведення загальних зборів 

14.04.2016 15.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

05.05.2016 06.05.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

06.06.2016 07.06.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0 

2 2015 3 2 

3 2016 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше  



(запишіть) 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Бюлетенями 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 3 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 



членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  20 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) у складi Наглядової ради комiтетiв не створено 

Інше (запишіть)  

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

Голова Наглядової ради отримує винагороду у виглядi фiксованої суми, 

iншi члени Наглядової ради не отримують винагороди. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 



товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Вiдповiдно до чинного законодавства України. 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 



Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Кодекс етики, Принципи (кодекс) корпоративного управлiння, 

Полiтика комплаєнсу 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

Копії 

докумен

тів 

надають

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 



зборах юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

ся на 

запит 

акціонер

а 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 



років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудитора було змiнено з метою проведення ротацiї аудиторських 

компанiй. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Незалежний зовнiшнiй аудитор 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

так 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій X  

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 



 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 03.06.2015; яким органом управління 

прийнятий: Загальни збори акцiонерiв  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його 

оприлюднено: на власному веб-сайтi 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" дотримується Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

(джерело розмiщення - 

https://bank-portal.com.ua/uploads/assets/files/Docum/princip_ku_2015_06_03.pdf ), протягом 2016 

року вiдхилень не було. 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" є унiверсальною установою, яка дiє на всiй територiї України. Банк 

створений з метою одержання прибутку шляхом здiйснення комплексного обслуговування 

клiєнтiв - резидентiв i нерезидентiв України та надання повного спектру банкiвських послуг, 

здiйснення банкiвських операцiй вiдповiдно до законодавства України. 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

Станом на 01.01.2017 р. власником iстотної участi в ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" є акцiонер банку 

фiзична особа Колоснiцин Iгор Олександрович (пряма участь), який володiє 98,016% статуного 



капiталу банку. Рiшення Комiтету НБУ з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, 

нагляду (оверсайту) платiжних систем про надання згоди на набуття iстотної участi в банку вiд 

15.04.2016 № 198 .  

Протягом звiтного перiоду 2016 року, власник iстотної участi акцiонер - фiзична особа  

Єфремова  Вiкторiя   Олександрiвна зменшила розмiр пакету акцiй з 62,380%  до  0%; 

власник iстотної участi акцiонер - фiзична особа  Колоснiцин Iгор Олександрович  збiльшив 

розмiр пакету акцiй з 49,000%  до  98,016%. 

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

Факти порушення членами Наглядової Ради та Правлiння внутрiшнiх правил, що призвели до 

заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi у звiтному 2016 роцi. 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

Iнформацiя щодо заходiв впливу, застосованих щодо банку, членiв Наглядової Ради та 

Правлiння вiдсутня. 

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

Основнi норми управлiння ризиками в ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" Загальна стратегiя управлiння 

ризиками Банку, затверджена рiшенням Наглядової Ради. У своїй дiяльностi Банк видiляє 

наступнi види суттєвого банкiвського ризику: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ризик змiни 

процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операцiйно-технологiчний ризик, ризик 

репутацiї, юридичний ризик, стратегiчний ризик. Стратегiя управлiння ризиками, передбачає 

безперервний аналiз iснуючих, виявлення можливих у майбутньому ризикiв, їх оцiнку, 

своєчасне ухвалення рiшень щодо їх мiнiмiзацiї або уникнення, а також контроль над 

дотриманням встановлених обмежень, процедур та процесiв.  Система ризик-менеджменту в 

Банку охоплює всi структурнi та функцiональнi рiвнi - вiд Наглядової Ради до вiдповiдальних 

виконавцiв.  Наглядова Рада у межах своїх функцiональних обов'язкiв та в рамках виконання 

завдань, покладених на неї загальними зборами акцiонерiв, визначає загальну стратегiю 

управлiння ризиками в Банку. Загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння 

в межах своїх повноважень та вiдповiдальностi перед Наглядовою Радою, вкладниками, 

контрагентами та органами банкiвського нагляду. Правлiння делегувало окремi повноваження 

щодо ризик-менеджменту профiльним комiтетам, а саме: Кредитному комiтету, Комiтету з 

питань управлiння активами та пасивами, Тарифному комiтету. З метою реалiзацiї стратегiї у 

частинi виявлення, кiлькiсної оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв в Банку дiє пiдроздiл з 

ризик-менеджменту, основним завданням якого є забезпечення ефективного функцiонування 

системи ризик-менеджменту. На керiвникiв структурних пiдроздiлiв фронт- та бек-офiсiв 

покладається функцiя здiйснення внутрiшнього контролю за дотриманням прийнятих процедур, 

встановлених лiмiтiв в межах повноважень, визначених посадовими iнструкцiями та 

внутрiшньобанкiвськими документами з ризик-менеджменту. Спiвробiтники, що виконують 

функцiї фронт-офiсу вiдповiдають за оперативне управлiння ризиками, пов'язаних з їх 

дiяльнiстю, згiдно встановлених рiвнiв толерантностi до ризикiв та лiмiтiв. Спiвробiтники, що 

виконують функцiї бек-офiсу, вiдповiдальнi в межах своїх посадових обов'язкiв за контроль 

дотримання встановлених вимог. 

 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 



внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" створена постiйно дiюча Служба внутрiшнього аудиту, яка є складовою 

частиною системи внутрiшнього контролю. Служба внутрiшнього аудиту має незалежний статус 

по вiдношенню до пiдроздiлiв Банку, що забезпечують надання банкiвських i iнших фiнансових 

послуг. Служба внутрiшнього аудиту пiдпорядковується та є пiдзвiтною Наглядовiй Радi Банку. 

Служба внутрiшнього аудиту у звiтному роцi здiйснювала аудиторськi перевiрки (аудит) у 

вiдповiдностi з планом перевiрок на 2016 рiк, затвердженим Наглядовою Радою Банку. Всi 

перевiрки, визначенi Планом, виконанi в належнi термiни. Позапланових аудиторських 

перевiрок в 2016 роцi не було. У звiтному роцi проведений аудит ефективностi системи 

управлiння ризиками Банку, системи управлiння iнформацiйною безпекою, системи фiнансового 

монiторингу, управлiння активами та пасивами та аудит окремих процесiв Банку.  

Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, можна знайти в рiчнiй фiнансовiй звiтностi 

Банку за 2016 рiк, яка розмiщена на власному сайтi Банку https://bank-portal.com.ua. 

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр протягом 2016 року не було. 

 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Таких фактiв протягом 2016 року не було. 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

Протягом 2016 року з пов'язаними особами Банк проводив наступнi операцiї: кредитнi операцiї,  

вкладнi операцiї та операцiї з розрахунково-касового обслуговування.  Операцiї з пов`язаними 

сторонами Банк проводить на умовах, що не вiдрiзняються вiд умов, встановлених для iнших 

контрагентiв.  Операцiї, що здiйснювалися Банком з пов'язаними особами протягом 2016 року, 

не мали суттєвого впливу на фiнансовi результати Банку. Бiльш повну та детальну iнформацiю 

по операцiям з пов'язаними особами можна розглянути в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк 

(примiтка 30 "Операцiї з пов`язаними сторонами"), яка розмiщена на власному сайтi Банку 

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

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

Аудит проведено згiдно вимог чинного законодавства 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Наглядовою Радою Банку обрано зовнiшнього аудитора для проведення аудиту рiчної 

фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк, яка складається вiдповiдно до вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi, а саме - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" (код за ЄДРПОУ 



34619277), що здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв №3886, чинного до 21.04.2021 року та свiдоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв № 

0000019, чинного до 17.09.2017 року, адреса мiсцезнаходження 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 

41, 3 поверх. 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 Загальний стаж аудиторськиї дiяльностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" - 10 рокiв. 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 1 рiк 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 Iншi  аудиторськi послуги протягом року не надавались. 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора вiдсутнi. 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 З початку дiяльностi Банком проведена планова ротацiя зовнiшнiх аудиторiв в 2016 р., у 

попереднi перiоди Банк спiвпрацював з ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (код за 

ЄДРПОУ 30785437). 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 Стягнення не застосовувались. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 Розгляд скарг споживачiв фiнансових послуг здiйснюється на пiдставi дiючого 

законодавства та внутрiшнього порядку (механiзму) розгляду скарг споживачiв фiнансових 

послуг у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "БАНК "ПОРТАЛ". 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Пiддубний Роман Михайлович, Голова Правлiння. 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 Протягом 2016-го року до ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" не надходили скарги споживачiв 

фiнансових послуг. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" за весь час свого iснування не отримував iнформацiї про розгляд 

судових справ за позовом споживачiв фiнансових послуг до ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" стосовно 

надання фiнансових послуг, про наявнiсть таких позовiв до суду, та не приймав участь у 

судовому розглядi таких справ. 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01054, Україна,  м. Київ, вул. 

О.Гончара, 41, 3 поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

3886, 26.10.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 379, серія 

П,  номер 000379, дата видачі 

23.05.2016, строк дії 21.04.2021 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2016 рiк 

Думка аудитора безумовно-позитивна 

 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01054, Україна,  м. Київ, вул. 

О.Гончара, 41, 3 поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

3886, 26.10.2006 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 379, серія 

П,  номер 000379, дата видачі 

23.05.2016, строк дії до 

21.04.2021 р. 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - "Банк"), що додається, яка включає 

звiт про фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2016 року, звiт про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiт про рух грошових коштiв та звiт 

про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною датою, стислий 

виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне 

подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової 

звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 

помилки.  

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi 

на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог 

Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв 

аудиту, (видання 2014 року), прийнятих рiшенням Аудиторської Палати України 

№320/1 вiд 29 грудня 2015 року в якостi Нацiональних стандартiв аудиту а також 

з урахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо 

проведення аудиторських перевiрок банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд 



нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 

оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою 

розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 

господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної 

облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським 

персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для 

висловлення нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах 

фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2016 р., його фiнансовi результати та рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на примiтку 2 "Економiчне середовище, в умовах якого банк 

здiйснює свою дiяльнiсть", в якiй зазначено про впевненiсть акцiонерiв та 

керiвництва у можливостi Банку продовжувати свою дiяльнiсть Банком в 

осяжному майбутньому та примiтку 31 "Подiї пiсля дати балансу", в якiй 

зазначено про намiри збiльшення статутного капiталу Банку на 75 млн.грн. у 

червнi 2017 р. за рахунок здiйснення грошових внескiв власником iстотної участi 

Банку в рамках проведення поточної емiсiї акцiй. Висловлюючи нашу думку ми 

не брали до уваги це питання. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

Нами у вiдповiдностi з вимогами ст. 69 Закону України "Про банки та банкiвську 

дiяльнiсть", п. 3.3 "Положення про порядок подання банками до Нацiонального 

банку України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової 

звiтностi", затвердженого Постановою Нацiонального банку України вiд 

09.09.2003 р. № 389 надається додаткова iнформацiя (оцiнка), яка стосується 

рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк щодо: 

" вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв 

банку за строками до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру 

активiв та пасивiв за строками, що складається банком для подання до 

Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним; 

" дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку з питань: 



- внутрiшнього контролю; 

- внутрiшнього аудиту; 

- визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями; 

- визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними; 

- достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi 

активiв банку, а також операцiй iз пов'язаними з банком особами; 

- ведення бухгалтерського облiку. 

Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення 

аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк на основi 

вибiркового тестування та у обсягах, необхiдних для планування та проведення 

аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. 

Цей звiт призначено для керiвництва Банку та Нацiонального банку України. 

При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено 

вище, характер процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку та 

органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. 

Крiм того, слiд  враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю 

Банку i органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, 

використовуванi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються 

Нацiональним банком України. 

Наводимо iнформацiю та вiдповiднi оцiнки, про якi йде мова вище. 

Виконуючи вимоги п. 3.3 "Положення про порядок подання банками до 

Нацiонального банку України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки 

фiнансової звiтностi" щодо аналiзу статистичної форми № 631 "Звiт про 

структуру активiв та пасивiв за строками", затвердженої постановою Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 01.03.2016 р. № 129 (iз змiнами i 

доповненнями), яка не є складовою частиною комплекту рiчної фiнансової 

звiтностi, можна зробити наступнi висновки. 

Банком дотримано вимоги Нацiонального банку України щодо  вiдповiдностi 

(достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв за строками до 

погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за 

строками 631 "Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками" що складена 

для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за 

звiтним. 

Стосовно дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно - правовими 

актами Нацiонального банку з питань: 

" внутрiшнього контролю 

Банком в цiлому дотриманi вимоги Нацiонального банку України щодо 

створення та формалiзацiї системи внутрiшнього контролю, однак, на нашу 

думку якiсть органiзацiї та функцiонування системи внутрiшнього контролю 

потребує вдосконалення. Контроль Наглядової ради та Правлiння за 

операцiйним ризиком, функцiєю комплаєнсу та системою внутрiшнього 

контролю потребує полiпшення. 



" внутрiшнього аудиту  

Дiяльнiсть внутрiшнього аудиту на протязi звiтного перiоду не вiдповiдала 

профiлю ризикiв, на якi наражається Банк. Зокрема, на нашу думку, мали мiсце 

недолiки у застосуваннi ризик-орiєнтованого планування, аудиторськими 

перевiрками охоплювалися не всi напрями дiяльностi з огляду на цiлi та задачi, 

якi мають вирiшуватися пiдроздiлом внутрiшнього аудиту Банку. В той же час, 

Банк на дату складання цього звiту здiйснює заходи щодо впровадження 

пiдходiв, якi викладенi у Положеннi про органiзацiю внутрiшнього аудиту в 

банках України (затверджене Постановою Правлiння Нацiонального банку 

України 10 травня 2016 року N 311). 

" визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями 

За нашими оцiнками розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями визначений Банком вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку, зокрема згiдно вимог Положення про порядок формування 

для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, 

затвердженого постановою правлiння Нацiонального банку України вiд 25 сiчня 

2012 р. №23 (iз змiнами i доповненнями). 

" визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними 

В ходi виконання аудиторської перевiрки нами були виявленi двi юридичнi 

особи, що мають ознаки пов'язаних з банком осiб. В разi визнання даних осiб як 

пов'язаних з банком та включення залишкiв за активними операцiями з такими 

особами до розрахунку нормативу максимального розмiру кредитного ризику за 

операцiями з пов'язаними з банком особами (Н9), значення такого нормативу 

може набути величини, яка не вiдповiдає нормативним вимогам. 

 

" достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi 

активiв банку, а також операцiй iз пов'язаними з банком особами 

За станом на 31 грудня 2016 року (кiнець дня) регулятивний капiтал Банку, 

розрахований у вiдповiдностi iз вимогами Iнструкцiї про порядок регулювання 

дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 

серпня 2001 року № 368, на пiдставi денного балансу (01 файл), складає 128 033 

тис. грн. 

Величина капiталу Банку на кiнець звiтного перiоду є достатньою для виконання 

операцiй, якi передбаченi банкiвською лiцензiєю, а його абсолютний розмiр 

вiдповiдає нормативним вимогам щодо його величини. В той же час звертаємо 

увагу на Пояснювальний параграф, який викладений пiсля висловлення думки 

аудитора, де розкрито питання щодо намiрiв збiльшення статутного капiталу 

Банку з метою дотримання нормативних вимог у майбутньому. 

" ведення бухгалтерського облiку 

Ми не знайшли свiдчень, згiдно з якими бухгалтерський облiк Банку не можна 

було б визнати таким, який вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку. 



 

 

 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2016 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 6 589 5 780 

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 137 723 125 765 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 12 020 28 162 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 57 

Відстрочений податковий актив 1100 3 27 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 4 571 4 417 

Інші фінансові активи 1130 11 6 

Інші активи 1140 345 253 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 161 263 164 467 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 0 0 

Кошти клієнтів 2010 30 835 25 648 

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 2 225 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 42 0 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 1 448 1 409 

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 32 325 29 282 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 125 000 125 000 

Емісійні різниці 3010 0 0 



Незареєстрований статутний капітал 3020 9 500 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 683 59 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 -6 245 10 125 

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 128 938 135 184 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 161 263 164 467 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

05.04.2017 року Керівник Р.М. Пiддубний 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний бухгалтер Н.В. Гайова 

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



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) 
за 2016 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 30 920 28 628 

Процентні витрати 1005 -1 659 -586 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 29 261 28 042 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 -140 -60 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 12 765 27 979 

Комісійні доходи 1040 1 829 1 884 

Комісійні витрати 1045 -98 -117 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 26 

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 201 615 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -325 627 

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 -16 356 -3 

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 0 0 

Інші операційні доходи 1170 3 2 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -20 497 -18 532 

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 -6 122 12 484 

Витрати на податок на прибуток 1510 -124 -2 342 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 -6 246 10 142 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 -6 246 10 142 

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 

додатковими статтями 
2695 0 0 

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 -6 246 10 142 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 -6 246 10 142 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 -50 81 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 -50 81 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0 0 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 -50 81 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 -50 81 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

05.04.2017 року Керівник Р.М. Пiддубний 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний бухгалтер Н.В. Гайова 

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



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2016 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 125 000 0 0 0 0 42 0 0 125 042 

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 10 142 0 0 10 142 

    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 59 0 -59 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 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 125 000 0 0 59 0 10 125 0 0 135 184 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 -6 246 0 0 -6 246 

    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 0 625 0 -625 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 9 500 0 0 -9 500 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 125 000 0 9 500 684 0 -6 246 0 0 128 938 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

05.04.2017 Керівник Р.М. Пiддубний 

 (підпис, ініціали, прізвище) 



Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний бухгалтер Н.В. Гайова 

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



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2016 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 31 444 25 422 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -1 564 -586 

Комісійні доходи, що отримані 1020 1 815 1 875 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -98 -117 

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 26 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 201 1 242 

Інші отримані операційні доходи 1100 3 2 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -9 444 -8 682 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -9 192 -8 275 

Податок на прибуток, сплачений 1800 -2 326 -125 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 10 839 10 780 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 77 

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 28 793 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 -13 847 -17 411 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 -16 351 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -14 -31 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 5 186 5 764 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 42 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 1 167 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 20 -732 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 -14 125 28 407 

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 -307 -508 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 -1 165 -598 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 -1 472 -1 106 

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 курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 406 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 -15 191 27 301 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 33 780 6 479 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 18 589 33 780 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

05.04.2017 року Керівник Р.М. Пiддубний 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Гайова Н.В. 044 207 43 54 Головний бухгалтер Н.В. Гайова 

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



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2016 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 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 1750 0 0 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

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 грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

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 



 

05.04.2017 року Керівник  

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 Головний бухгалтер  

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



Примітки до фінансової звітності 
за 2016 рік 

 

1.  
 

Iнформацiя про банк 

Реєстрацiйнi данi та органiзацiйно-правова форма 

ПУБЛIЧНЕ 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 - публiчне акцiонерне товариство. 

 

Повне офiцiйне найменування Банку: 

 

українською мовою ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"БАНК "ПОРТАЛ" 

росiйською мовою ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 

англiйською мовою PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY  

"BANK "PORTAL" 

 

Скорочене офiцiйне найменування Банку: 

 

українською мовою ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 

росiйською мовою ПАО "БАНК "ПОРТАЛ" 

англiйською мовою PJSC "BANK "PORTAL" 

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "БАНК "ПОРТАЛ" знаходиться за адресою: Україна, 01135, 

м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А. 

 

Характер операцiй банку та основнi види дiяльностi 

 

ПУБЛIЧНЕ 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.  

ў  

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 31.12.2016 року Голова Наглядової ради Банку - Шульгiн Олег Вiкторович володiв 

1,9840% акцiй Банку. За виключенням наведеного, станом на кiнець дня 31.12.2016 року керiвництво не 

володiло акцiями Банку. 

 

Протягом звiтного перiоду 2016 року, власник iстотної участi акцiонер - фiзична особа  Єфремова  

Вiкторiя   Олександрiвна зменшила розмiр пакету акцiй з 62,380%  до  0%.  

Структура власностi станом на кiнець дня  31 грудня 2016 року: 

" Фiзична особа - Колоснiцин Iгор Олександрович - громадянство Україна - 98,016%; 

" Фiзична особа - Шульгiн Олег Вiкторович - громадянство Україна -1,9840% 

Станом на кiнець дня 31.12.2016 року Наглядова рада Банку складалася з представникiв акцiонерiв - 

фiзичних осiб  та незалежних членiв. 

 

Структура власностi станом на кiнець дня  31 грудня 2015 року: 

" Фiзична особа-Єфремова Вiкторiя Олександрiвна -громадянство Україна-49,0000%; 

" Фiзична особа- Колоснiцин Iгор Олександрович- громадянство Україна-49,0000%; 

" Фiзична особа- Шульгiн Олег Вiкторович- громадянство Україна -1,9840% 

" Юридична особа -0,0160%. 

Протягом 2016 року власнi акцiї у акцiонерiв Банком не викупалися. 

 

Iноземнi iнвестори в статутному капiталi Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2016року  та 31 грудня 

2015 року вiдсутнi. 

Припинення окремих  видiв банкiвських операцiй протягом звiтного року не вiдбувалось. 

 

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

 

У звiтному 2016 роцi  злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення Банку не вiдбувалося. 

 

 

2.  
 

Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 

 

Банкiвська система України залишається вразливою як через загальну полiтичну та економiчну 

нестабiльнiсть, так i з огляду на недостатню капiталiзацiю, погiршення якостi активiв, викликане 

економiчною ситуацiєю, та iншi фактори.  

 

Протягом 2014-2016 рокiв Нацiональний банк України оголосив неплатоспроможними з подальшим 

переведенням в стан лiквiдацiї 81 банк, що мало прямий вплив на дiяльнiсть Банку. За рiк, що закiнчився 

31 грудня 2016 р., Банк зазнав збитку у сумi 6 246 тис.грн., що обумовлено створенням резерву пiд 



зменшення корисностi активiв у виглядi залишкiв на кореспондентському рахунку Банку, вiдкритому в 

ПАТ "КБ "Хрещатик", в сумi 16 347 тис.грн. За виключенням наведеного факту, операцiйна та 

iнвестицiйна дiяльнiсть Банку була прибутковою. 

 

Також серед негативних факторiв, якi впливають на дiяльнiсть Банку, керiвництво Банку вiдмiчає 

продовження вiйськового конфлiкту на сходi України. 

 

Разом з тим, незважаючи на полiтичну кризу та нестабiльнiсть на валютному ринку на початку року, 

економiчна ситуацiя протягом  2016 року мала ознаки покращення. У 2016 роцi споживча iнфляцiя 

стрiмко знизилася до цiльового рiвня, проголошеного Нацiональним банком України - до 12.4%, у той 

час як у 2015 роцi споживчi цiни зросли на 43,3%. Зниженню iнфляцiї сприяла помiрна волатильнiсть 

обмiнного курсу гривнi, яка спостерiгалася протягом бiльшої частини 2016 року, у тому числi завдяки 

заходам Нацiонального банку зi згладжування надмiрних коливань. З урахуванням зниження 

iнфляцiйного тиску Нацiональний банк України почав поступове пом'якшення монетарної полiтики, а 

саме: знизив облiкову ставку до 14% i частково лiбералiзував валютний ринок. Ще одним позитивним 

моментом є вiдновлення спiвпрацi з МВФ у вереснi, в результатi чого Україна отримала третiй транш у 

розмiрi 1 млрд. дол. Вiдновлення фiнансування з боку МВФ дозволило Українi випустити облiгацiї пiд 

гарантiї США i залучити 1 млрд. дол. Завдяки цьому мiжнароднi резерви досягли рiвня 15,6 млрд. дол. у 

вереснi, тодi як на початку року вони були на рiвнi 13,4 млрд. дол.  

 

Враховуючи економiчне середовище та стан банкiвської системи країни, у звiтному роцi ПАТ "БАНК 

"ПОРТАЛ"  здiйснював короткостроковi вкладення в депозитнi сертифiкати Нацiонального банку 

України. 

 

Банк здiйснював виважену кредитну полiтику. Впродовж 2016 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.     Регулятивний капiтал Банку 

протягом 2016 року пiдтримувався на рiвнi, який забезпечує покриття  ризикiв, в т.ч. у надзвичайних 

ситуацiях, фактичнi значення нормативiв капiталу значно перевищували нормативнi вимоги.  

 

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 переважно 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. 

 

Керiвництво вважає, що вживає належнi заходи для пiдтримки стабiльної дiяльностi Банку, необхiднi за 

iснуючих обставин, хоча подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому середовищi 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. 

 

Прогнози i припущення ?рунтуються в тому числi на прогнозах Нацiонального банку України стосовно 

подальшого уповiльнення споживчої iнфляцiї, зростання економiки України, подальшої спiвпрацi з 



МВФ, збiльшення  iнвестицiйної привабливостi країни. Також керiвництов Банку сподiвається на 

зниження ризикiв ескалацiї вiйськового конфлiкту i прогрес в структурних реформах. 

 

 

3.  
 

Основи подання фiнансової звiтностi 

 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 

прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та тлумачень, розроблених 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

 

Пiд час складання фiнансової звiтностi Банк керується МСБО1 "Подання фiнансових звiтiв", 

дотримуючись вимоги щодо застосування певних облiкових принципiв та припущень у процесi 

складання, таких як: безперервнiсть, принцип нарахування, послiдовнiсть, суттєвiсть та об`єднання, 

згортання, порiвняннiсть. 

 

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

iнформацiї. 

 

Банк керувався основними мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку як 

то: 

" МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"  

" МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 

" МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" 

" МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

" МСБО 2 "Запаси" 

" МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" 

" МСБО 12 "Податки на прибуток" 

" МСБО 16 "Основнi засоби" 

" МСБО 17 "Оренда" 

" МСБО 18 "Дохiд" 

" МСБО 19 "Виплати працiвникам" 

" МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" 

" МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" 

" МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" 

" МСБО 33 "Прибуток на акцiю" 

" МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" 

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

" МСБО 38 "Нематерiальнi активи" 

" МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" 

" МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" 

Банком не застосовувалися:  

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

-МСБО  28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". В Банку вiдсутнi вкладення в асоцiйованi та дочiрнi 

компанiї. 

Принципи облiкової полiтики Банку, якi використанi для складання фiнансової звiтностi наведенi нижче. 

Фiнансова звiтнiсть Банку представлена у гривнях, всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де 

зазначене iнше. 

 

 

4.  
 

Основнi принципи облiкової полiтики 

 



Положення про облiкову полiтику ПАТ  "БАНК "ПОРТАЛ" базується на вимогах мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi  та бухгалтерського облiку, 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, повинна вiдповiдати основним 

якiсним характеристикам та принципам бухгалтерського облiку, повинна бути зрозумiлою, доречною, 

достовiрною i зiставною (порiвняною).  

 

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. 

Фiнансовi активи та зобов`язання оцiнюються за справедливою вартiстю або амортизованою 

вартiстю(собiвартiстю) залежно вiд їх класифiкацiї. 

Справедлива вартiсть- це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу 

зобов`язання у звичайнiй операцiї на головному( або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки за 

поточних ринкових умов(тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна 

безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншої методики оцiнювання. 

Банк визначає справедливу вартiсть активу чи зобов`язання на основi даних ринку. Для iнших активiв i 

зобов`язань, для яких вiдсутня ринкова iнформацiя або ринковi операцiї, Банк ?рунтується на iнформацiї, 

яка є вiдкритою. Якщо цiна на iдентичний актив або зобов`язання не є вiдкритою, то Банк оцiнює 

справедливу вартiсть за iншою методикою, яка максимiзує використання вiдповiдних вiдкритих вхiдних 

даних та мiнiмiзує використання закритих вхiдних даних. 

Амортизована вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов`язання - це сума, за якою фiнансовий 

актив чи фiнансове зобов`язання оцiнюється при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, 

плюс(мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз 

застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення унаслiдок зменшення 

корисностi. 

Витрати на операцiї - це додатковi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання, випуску або вибуття 

фiнансового активу чи фiнансового зобов`язання.  

Ефективна ставка вiдсотка - ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв 

або надходжень упродовж  очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту або в деяких випадках 

упродовж коротшого  перiоду до чистої балансової вартостi (амортизованої вартостi) цього фiнансового 

iнструменту. 

Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої вартостi фiнансового активу або 

фiнансового зобов`язання ( або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов`язань) та розподiлу 

доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу. 

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 

 

Всi фiнансовi активи i фiнансовi зобов`язання визнаються Банком тодi i тiльки тодi, коли Банк стає 

стороною контрактних положень щодо цього фiнансового iнструмента. Їх класифiкацiя за категорiями 

залежить вiд намiру й мети придбання Банком вiдповiдного фiнансового iнструменту та його 

характеристик. 

 

Пiд час первiсного визнання Банк оцiнює фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання за справедливою 

вартiстю. Витрати, пов`язанi з придбанням або реалiзацiєю фiнансових iнструментiв (крiм тих, якi 

визнаються за справедливою вартiстю через прибутки i збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують 

справедливу вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов`язання при первiсному визнаннi. 

Витрати за фiнансовими iнструментами, якi визнаються  за справедливою вартiстю через прибутки i 

збитки, безпосередньо визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

 

У складi прибутку або збитку рiзницi мiж справедливою вартiстю пiд час первiсного визнання i цiною 

операцiї визнаються тiльки у тому випадку, коли пiдтвердженням рiзниць є цiни котирувань на подiбний 



актив або зобов`язання на активному ринку або метод оцiнювання, з використанням спостережних даних 

ринку. В iнших випадках Банк визнає такi рiзницi у складi прибутку або збитку лише тою мiрою, якою 

вони виникають внаслiдок змiни чинника (включаючи час), який Банк розглядав при встановленнi цiни 

активу або зобов`язання. 

 

За стандартними умовами розрахункiв купiвля або продаж активу вiдображається Банком на дату 

операцiї або розрахунку. Обраний метод послiдовно застосовується до всiх придбань або продажу 

фiнансових активiв, якi внесенi до однiєї категорiї фiнансових активiв. 

Облiк на дату операцiї передбачає: 

" визнання фiнансового активу, що належить до отримання, i фiнансового зобов`язання щодо його 

сплати у день укладання угоди, та 

" припинення визнання активу, який продається, та визнання прибутку/збитку вiд його продажу з 

визнанням дебiторської заборгованостi покупця на дату операцiї. 

Як правило, до дати розрахунку(передача права власностi) вiдсоток за активом та вiдповiдним 

зобов`язанням не нараховується. 

Облiк на дату розрахункiв передбачає: 

" визнання активу на дату його отримання; 

" припинення визнання активу i визнання прибутку/збитку вiд продажу в день його поставки 

Банком. 

Банк будь-яку змiну справедливої вартостi активу, який буде одержаний мiж датою операцiї i датою 

розрахунку, облiковує так само, як i придбаний актив. Тобто, для активiв, що облiковуються за 

собiвартiстю або за амортизованою вартiстю, змiна вартостi не визнається; змiна вартостi у прибутку чи 

збитку визнається для активiв, класифiкованих як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; i визнають змiну вартостi в iншому сукупному 

прибутку для активiв, класифiкованих, як доступнi для продажу. 

 

Фiнансовi iнструменти класифiкованi Банком i включають : грошовi кошти та еквiваленти грошових 

коштiв, кредити та дебiторська заборгованiсть, фiнансовi активи в портфелi банку до погашення, кошти 

банкiв, кошти клiєнтiв (строковi та до запитання), борговi цiннi папери, емiтованi банком, iншi фiнансовi 

активи та зобов`язання. 

 

Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов`язань Банку розкрита як у принципах облiкової 

полiтики Банку, так й у iнших примiтках до фiнансової звiтностi. 

 

 

Припинення визнання фiнансових активiв 

 

Визнання фiнансового активу припиняється тодi i тiльки тодi, коли: контрактнi права на грошовi потоки 

вiд фiнансового активу припинили дiяти, Банк передає фiнансовий актив, i передача вiдповiдає умовам 

припинення визнання, чи Банк передає всi суттєвi ризики та вигоди, пов`язанi з активом, що передається, 

або за рiшенням суду. 

 

У разi, якщо частина ризикiв та вигод вiд активу зберiгається, то визнання старого активу припиняється, i 

окремо визнаються новi активи чи зобов`язання, якi вiдображають ризики та вигоди вiд активу, що 

зберiгаються. 

Якщо неможливо визначити збереження чи передачу ризикiв i вигод вiд  активу, аналiзується наявнiсть 

контролю: якщо контроль зберiгається - актив продовжує визнаватись, якщо втрачений- визнання 

припиняється. 

Контроль передано, якщо: 

" сторона, яка отримує, має практичну можливiсть продати актив повнiстю третiй 

сторонi(наприклад, актив торгується на активному ринку); 

" сторона, яка отримує, може реалiзувати можливiсть с продажу активу в односторонньому 

порядку(без повiдомлення сторони, яка передає); 

" вiдсутнiсть додаткових обмежень у ходi продажу активу третiй сторонi. 

 



Банк не припиняє визнання активу якщо у нього залишається право викупу активу на умовах, якi 

забезпечують покупця активу доходом кредитора за позикою, забезпеченою активом, що передається. 

Припиняється визнання фiнансового зобов`язання, коли воно погашене, виконане, анульоване чи пiсля 

закiнчення строку його дiї. 

 

 

Знецiнення фiнансових активiв 

 

На кожну звiтну дату Банк оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi фiнансового активу або групи 

фiнансових активiв. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх 

понесення в результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового 

активу i впливають на величину або строки прогнозних майбутнiх грошових потокiв, якi пов`язанi з 

фiнансовим активом або iз групою фiнансових активiв, якi можливо оцiнити з достатнiм ступенем 

надiйностi. 

 

Знецiнення фiнансових активiв вiдбувається шляхом формування резервiв вiдповiдно до вимог МСБО 39 

"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнки", нормативно-правових вимог Нацiонального банку України 

та внутрiшнiх положень Банку. 

 

Основними подiями, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу, можуть бути: 

-фiнансовi труднощi позичальника; 

-порушення умов договору (невиконання зобов`язань, прострочення сплати процентiв або основної суми 

боргу); 

-висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя позичальника; 

-надання банком пiльгових умов з  економiчних або юридичних причин, пов`язаних з фiнансовими 

труднощами позичальника, якi банк не розглядав за iнших умов; 

-зникнення активного ринку для фiнансового активу. 

 

Основними факторами, якi враховує Банк при визначенi знецiнення фiнансового активу, є  

" прострочення будь-якого чергового платежу; 

" ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансова реорганiзацiя позичальника;  

" погiршення платоспроможностi позичальника внаслiдок змiн загально нацiональних або мiсцевих 

економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника; 

" вартiсть застави суттєво зменшилась у результатi погiршення ситуацiї на ринку тощо.    

Формування резерву на покриття можливих втрат здiйснюється за активами в нацiональнiй та iноземнiй 

валютi, включаючи наданi кредити, розмiщеннi депозити, дебiторську заборгованiсть та iншi активи в 

межах норм, встановлених вимогами МСФЗ та нормативними актами Нацiонального банку України. 

 

За наявностi об`єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв 

сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв  дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Балансова 

вартiсть активу знижується за рахунок використання рахунку резерву на зменшення корисностi, i сума 

збитку вiд зменшення корисностi вiдображається у звiтi про прибутки i збитки. 

 

У разi наявностi збиткової подiї, iдентифiкованої з конкретним фiнансовим активом, резерв 

розраховується на iндивiдуальнiй основi за iндивiдуально значущими операцiями. 

Збитковi подiї вiд групи активiв, за якими зменшення корисностi якi не можна iдентифiкувати з 

окремими фiнансовими активами в групi, оцiнюються на груповiй основi. В зв`язку з вiдсутнiстю 

статистичних даних, що свiдчать про зменшення корисностi групи фiнансових активiв, банком 

використанi експертнi судження фахiвцiв Банку. 

 

Якщо в наступних перiодах сума збитку вiд зменшення корисностi знижується i таке зниження може 

бути об`єктивно пов`язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то 

ранiше визнаний збиток  вiд зменшення корисностi зменшується.  

 



Списання кредитної заборгованостi за рахунок вiдповiдного резерву здiйснюється, згiдно з рiшенням 

Правлiння, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення 

було реалiзовано чи передано Банку. 

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

До складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв в звiтностi вiднесенi готiвковi кошти в касах, кошти на 

кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, кошти на кореспондентських рахунках в 

iнших банках, щодо яких вiдсутнi обмеження у використаннi. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

представляють собою активи , якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти в найкоротшi 

термiни, i мають мiнiмальний ризик змiни вартостi. 

 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв є  непохiдними фiнансовими iнструментами, якi не котируються на 

активному ринку, й якi не призначенi для продажу негайно або в найближчий час та не класифiкованi як 

доступнi для продажу (Примiтка 7). 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Банк визнає пiд час надання коштiв на певний строк та на визначених 

умовах для отримання грошових потокiв за контрактом у певнi дати, якi є лише погашенням основної 

суми та сплатою процентiв на непогашену основну суму. 

Проценти- це компенсацiя часової вартостi грошей i кредитного ризику, пов`язаного з непогашенням 

протягом певного часу основної суми боргу. 

 

Виданi кредити визнаються в момент їх надання та вiдображаються за первiсною вартiстю наданих 

коштiв, що дорiвнює справедливої вартостi наданих коштiв. В первiсну вартiсть включаються також 

прямi витрати по здiйсненню операцiї. 

 

Пiсля первiсного визнання кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою вартiстю 

за методом ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть 

розраховується з урахуванням дисконту або премiї пiд час визнання, а також комiсiй, якi є невiд`ємною 

частиною фiнансового iнструменту. У звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд амортизацiя 

розкрита за статтею "Процентнi доходи", а збитки вiд знецiнення - за статтею "Чисте 

(збiльшення)зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших 

банках". 

 

Банк дотримується полiтики перегляду початкових умов кредитування (подовження строку, перегляду 

графiку погашення процентiв та основної суми боргу тощо)перш нiж розпочати процедуру звернення 

стягнення на заставне майно. Реструктуризацiя заборгованостi дає можливiсть уникнути виникненню 

простроченої заборгованостi за активом та уникнути бiльших втрат пов`язаних з реалiзацiєю застави 

(понесення додаткових витрат на реалiзацiю застави, термiн реалiзацiї застави може перевищити строк, 

на який здiйснюється пролонгацiя кредиту та iнше). 

 

 

Цiннi папери в портфелi банку до погашення 

 

В портфелi Банку до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами 

або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi папери 

вiдносяться до портфеля, якщо Банк має намiр та спроможнiсть утримувати їх до строку погашення з 

метою отримання процентного доходу. 

 

Первiсно цiннi папери, що утримуються до погашення, оцiнюються за вартiстю придбання, враховуючи 

витрати за операцiєю придбання цiнних паперiв. 



  

Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату балансу 

вiдображаються за їх амортизованою собiвартiстю. 

 

Станом на 31 грудня  2016 року у портфелi до погашення облiковувались депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку України. 

 

 

Основнi засоби 

 

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченого зносу. 

Первiсна вартiсть придбаних основних засобiв складається з витрат на придбання та введення їх в 

експлуатацiю. 

 

Витрати на полiпшення об`єктiв основних засобiв, що призводять до збiльшення первiсно очiкуваних 

вигiд вiд їх використання, збiльшують первiсну вартiсть цих об`єктiв. Витрати на ремонт та 

обслуговування основних засобiв визнаються в мiру їх здiйснення. Витрати на замiну основних частин 

або компонентiв основних засобiв капiталiзуються, а залишкова вартiсть замiненої частини вiдноситься 

на витрати в звiтi про сукупний дохiд звiтного перiоду. 

 

У разi знецiнення основних засобiв їхня вартiсть зменшується до вартостi очiкуваного вiдшкодування або 

справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю залежно вiд того, яка з цих двох величин є вищою. 

Зменшення балансової вартостi вiдноситься на фiнансовi результати. Витрати на знецiнення активу, 

визнанi в попереднiх перiодах, сторнуються, якщо вiдбулася змiна оцiнок, застосованих для визначення 

очiкуваного вiдшкодування, або справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю. 

 

Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих коштiв i 

балансовою вартiстю активiв, визнається у складi фiнансових результатiв у звiтi про сукупний дохiд. 

 

Банк визнає зменшення корисностi необоротних активiв, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної 

вигоди, а саме: 

- протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж це очiкувалося, 

внаслiдок плину часу або використання; 

- вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об`єкта, пов`язанi з 

негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i внутрiшнiх 

(припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної дати тощо) факторiв; 

- моральне старiння або фiзичне пошкодження; 

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

Зменшення корисностi основних засобiв у 2016 роцi не визнавалось. 

Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв у звiтному роцi не здiйснювалось. 

 

Iнформацiя та суми, що характеризують операцiї з придбання, надходження, передавання, вибуття 

основних засобiв за звiтний рiк зазначено та розкрито у примiтцi 9. 

  

 

Нематерiальнi активи 

 

Нематерiальний актив- немонетарний актив, який не має  фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований. Нематерiальний актив визнається Банком, якщо є ймовiрнiсть того, що майбутнi 

економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, будуть отриманi Банком та собiвартiсть активу можливо 

достовiрно оцiнити. 

Придбанi (виготовленi) Банком нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю 

(собiвартiстю) скоригованою на суму додаткових витрат. 

Пiсля первiсного визнання Банк вiдображає нематерiальний актив за його собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  Метод нарахування 



амортизацiї - прямолiнiйний.  

 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв, затверджений по Банку, становить до десяти 

рокiв безперервної експлуатацiї у разi, якщо iнше не передбачено договором поставки нематерiальних 

активiв. 

 

Строки корисного використання об`єктiв нематерiальних активiв щорiчно переглядається комiсiєю по 

введенню в експлуатацiю та списанню основних засобiв та змiни цих строкiв затверджуються рiшенням 

Правлiння Банку. 

 

Банк визнає зменшення корисностi нематерiальних активiв, якщо:  

" вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта, пов'язанi з 

негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i внутрiшнiх 

(припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної дати тощо) факторiв;  

" моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;  

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

 

Нематерiальнi активи у 2016 роцi переглядались на зменшення корисностi, зменшення корисностi не 

визнане. 

Банк припиняє визнання нематерiального активу в разi його вибуття або якщо вiд його використання не 

очiкується майбутнiх економiчних вигод. 

У звiтному роцi переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв не вiдбувалась. 

 

Iнформацiя та суми, що характеризують операцiї з придбання, надходження, передавання, вибуття 

нематерiальних активiв за звiтний рiк зазначено та розкрито у примiтцi 9. 

 

 

Амортизацiя 

 

Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його 

корисної експлуатацiї. 

Нарахування амортизацiї (зносу) основних засобiв здiйснюється пiсля того, як основнi засоби стають 

придатними для використання, iз застосуванням прямолiнiйного методу з метою рiвномiрного 

зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їхньої експлуатацiї за такими 

нормами: 

 

" Машини  та  обладнання  - 5 рокiв;   

" Транспортнi засоби - 5 рокiв;                   

" Iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; 

" Iншi  основнi  засоби - 4-12 рокiв; 

" Полiпшення орендованого примiщення -вiдповiдно до строку оренди. 

 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi 

використання об'єкта в розмiрi 100 процентiв його вартостi. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Банк отримав би в поточний час вiд продажу цього 

активу за мiнусом оцiнених витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї активу вiдповiдав строку 

експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна 

вартiсть активiв дорiвнює нулю, так як Банк має намiр використовувати активи до кiнця фiзичного 

строку їх експлуатацiї. 

 

Тест на вiдповiднiсть строку корисного використання основних засобiв строку їх очiкуваного 

використання проводиться Банком кожного року на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, на 01 грудня. 

Протягом 2016 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався. 

 



 

Оперативний лiзинг (оренда) 

         

Оперативний лiзинг (оренда) - це будь-яка оренда, за якою орендарю не передаються в основному всi 

ризики та винагороди щодо володiння. Банк як орендар визнає оренднi платежi за угодою про операцiйну 

оренду, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  

 

Протягом звiтного року, Банк був орендарем примiщень для розмiщення Головного офiсу Банку. Витрати 

вiд операцiйного лiзингу (оренди) визнаються у складi iнших операцiйних витрат та вiдображаються у 

Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

 

  

 

 

Похiднi фiнансовi iнструменти 

 

Похiдний iнструмент-це фiнансовий iнструмент або iнший контракт, який характеризується такими 

ознаками: 

-його вартiсть змiнюється у вiдповiдь на змiну встановленої ставки вiдсотка, цiни фiнансового 

iнструмента, товарної цiни, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи 

iндексу кредитоспроможностi або подiбної змiнної; 

-не вимагає початкових чистих iнвестицiї, менших  нiж тi, що були б потрiбнi для iнших типiв 

контрактiв, якi, за очiкуванням, мають подiбну реакцiю на змiни ринкових факторiв; 

-який погашається на майбутню дату. 

 

Похiдний iнструмент визнається фiнансовим активом або фiнансовим зобов`язанням на дату виникнення 

зобов`язання щодо придбання або продажу предмета контракту. Похiднi фiнансовi iнструменти 

включають валютнi SWAP, форварднi операцiї, операцiї з обмiну валют на умовах SPOT та поєднання 

цих iнструментiв. 

 

Похiднi фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Похiднi 

iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має позитивне значення або як 

зобов`язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд`ємне значення. Справедлива вартiсть похiдних 

фiнансових iнструментiв, що не продаються та не купуються на активному ринку, визначається за 

допомогою методик оцiнок. 

 

       

Залученi кошти 

 

До залучених коштiв Банку належать кошти iнших банкiв, кошти на поточних рахунках клiєнтiв в 

нацiональнiй та iноземних валютах, строковi вклади (депозити) фiзичних осiб в нацiональнiй та 

iноземних валютах. 

 

Зазначенi кошти є непохiдними фiнансовими зобов`язаннями, якi первiсно оцiнюються за справедливою 

вартiстю, яка представляє собою суму отриманих коштiв за вирахуванням понесених витрат за 

контрактом. 

 

В подальшому залученi кошти облiковуються за амортизованою собiвартiстю, а рiзниця мiж сумою 

отриманих коштiв та вартiстю погашення вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд з використанням методу ефективної процентної ставки.  

 

 

Резерви за зобов`язаннями 

 

Резерви за зобов`язаннями Банк визнає, коли має юридичне чи конструктивне зобов`язання внаслiдок 



минулої подiї, за якою ймовiрно вибуття ресурсiв та можна достовiрно оцiнити суму зобов`язання. 

 

Розмiр резерву, визнаний у Звiтi про фiнансовий стан, представляє найкращу оцiнку суми, необхiдної для 

погашення зобов`язання, визначену на звiтну дату з урахуванням iснуючих ризикiв та невизначеностей, 

суми отриманої винагороди та вартостi отриманого забезпечення за наданим зобов`язанням. 

 

На кiнець кожного звiтного перiоду резерв за зобов`язаннями переглядається й у разi вiдсутностi 

ймовiрного вибуття ресурсiв вiн коригується. Використовується резерв лише за тими видатками, для 

яких вiн був створений. 

Резерви за зобов`язаннями визнаються у Звiтi про фiнансовий стан окремо. Iнформацiю про резерви за 

зобов`язаннями надано в примiтцi 13. 

 

 

 

Податок на прибуток 

 

Банк визнає поточний податок на прибуток зобов`язанням у сумi, що розрахована за звiтний перiод 

вiдповiдно до податкового законодавства України. Згiдно статтi 136 Роздiлу III Податкового Кодексу 

України, ставка податку на прибуток в 2016 роцi становила 18%. 

Податок на прибуток складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на прибуток 

визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, визнаних у 

складi iнших сукупних доходiв.  

 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на основi 

оподаткованого прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють на 

дату звiту про фiнансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягають сплатi за попереднi 

роки. 

 

Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв та 

зобов`язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються для 

цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками оподаткування, якi, як очiкується, 

будуть застосованi до тимчасових рiзниць на момент їх реалiзацiї, згiдно з законодавством, введеним у 

дiю або практично дiючим на звiтну дату. 

 

Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в 

майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок  якого можуть бути використанi невикористанi перед 

цим податковi збитки та кредити. Вiдстрочений податковий актив зменшується коли реалiзацiя 

вiдповiдних податкових вигод не є ймовiрною.  

 

Протягом звiтного перiоду та станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року жодна дiяльнiсть Банку не була 

припинена, тому вiдсутня сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов`язаних з прибутком(збитком) 

вiд дiяльностi, що припинена. 

 

 

Виплати працiвникам 

 

Згiдно з вимогами українського законодавства, Банк утримує суми єдиного соцiального внеску iз 

заробiтної плати працiвникiв i сплачує їх до Державного бюджету. Цi витрати визнаються у перiодi, в 

якому нараховується вiдповiдна заробiтна плата. Банк не має програм додаткових виплат при виходi на 

пенсiю або iнших суттєвих компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань.  

Банк здiйснює нарахування пiд зобов`язання за невикористаними вiдпустками. 

 

 

 

Облiк впливу iнфляцiї 



Банк не має статей фiнансової звiтностi, якi потребують  переобрахування  на пiдставi впливу iнфляцiї. 

 

Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi 

 

Статутний капiтал Банку на кiнець дня 31 грудня 2016 року складав 125 000  тис. грн., емiсiйнi рiзницi 

вiдсутнi. 

 

Статутний капiтал Банку сформовано вiдповiдно до вимог закону України "Про банки та банкiвську 

дiяльнiсть" з грошових коштiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними простих iменних акцiй за 

номiнальною вартiстю.   

 

 

Визнання доходiв i витрат 

 

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

саме: 

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

" нарахування доходiв i витрат здiйснюється щомiсяця або вiдповiдно до умов, що зазначенi в 

укладених угодах за кожною операцiєю (договором) окремо; 

" амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць з вiдображенням за 

вiдповiдними рахунками процентних доходiв(витрат), i обачностi. 

Принцип нарахування не застосовується при визнаннi доходiв та витрат за одноразовими послугами та 

масовими операцiями, коли сплата (отримання) доходiв та витрат здiйснюється в день здiйснення 

операцiї. 

 

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

фактично отриманi. 

У результатi дiяльностi в Банку виникають процентнi, комiсiйнi доходи та витрати, доходи вiд операцiй з 

цiнними паперами, доходи i витрати вiд операцiй з iноземною валютою та похiдними фiнансовими 

iнструментами, iншi операцiйнi доходи i витрати, витрати на формування спецiальних резервiв Банку, 

загальнi адмiнiстративнi витрати, податок на прибуток. 

 

Процентнi доходи(витрати) за фiнансовими активами(зобов`язаннями) вiдображаються у складi прибутку 

або збитку з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка є ставка 

дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв i надходжень на очiкуваний термiн дiї 

фiнансового активу або зобов`язання (або, на бiльш короткий термiн , пов`язаний з переглядом 

плаваючої процентної ставки фiнансового iнструменту) до балансової вартостi фiнансового активу чи 

зобов`язання. При розрахунку ефективної ставки вiдсотка, Банк оцiнює майбутнi грошовi потоки з 

урахуванням усiх договiрних умов вiдносно фiнансового iнструменту, але майбутнi збитки за кредитами 

не враховуються. Iнформацiя про процентнi доходи(витрати) розкриваються у примiтцi 17. 

 

Комiсiйнi доходи i витрати, якi є невiд`ємною частиною ефективної ставки вiдсотка по фiнансовому 

активу або зобов`язанню включенi у вимiрi ефективної ставки вiдсотка. Якщо за фiнансовим 

iнструментом (наприклад, кредити у формi овердрафт) ефективна ставка вiдсотка не розраховується, 

отриманi комiсiї прямолiнiйно амортизуються протягом очiкуваного термiну  дiї iнструменту на 

процентнi доходи(витрати). 

 

Iншi комiсiйнi доходи(витрати) вiдносяться в основному до угод i плати за послуги, якi вiдносяться на 

доходи (витрати) по мiрi надання(отримання) послуги. Iнформацiя про комiсiйнi доходи(витрати) 

розкривається в примiтцi 18. 

 

Торгiвельний доход за операцiями з iноземною валютою визначається як рiзниця мiж вартiстю купiвлi 

або продажу валюти за угодою та вартiстю такої валюти за офiцiйним курсом на дату їх визнання. 

Доходи(витрати), нарахованi (отриманi/сплаченi)в iноземнiй валютi, визнаються в грошовiй одиницi 

України за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату їх визнання. 



Iнформацiя про iншi операцiйнi доходи та адмiнiстративнi та iншi витрати зазначена в примiтках 19, 20 

вiдповiдно. 

 

  

Переоцiнка iноземної валюти 

 

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

офiцiйними курсами, встановленим Нацiональним банком України  на дату здiйснення операцiї. Доходи 

та витрати банку в iноземнiй валютi вiдображаються на рахунках  доходiв i витрат в нацiональнiй валютi 

по курсу, встановленому на дату нарахування або на дату їх фактичного отримання.  

 

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

офiцiйними курсами НБУ.  

 

У фiнансовiй звiтностi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображенi за офiцiйними курсами, що 

встановленi Нацiональним банком України станом на останнiй робочий день звiтного перiоду - 31 грудня 

2016року. Перелiк кодiв валют та курси їх облiку наведенi в таблицi: 

 

Код валюти  Назва валюти Курс облiку 

643 RUВ 10 росiйських рублiв 4,5113 

840 USD 100 доларiв США 2719,0858 

978 EUR 100 Євро 2842,2604 

 

Переоцiнка валютних статей балансу здiйснюється щоразу при змiнi курсу нацiональної валюти до 

iноземної, за винятком немонетарних статей, якi не переоцiнюються.  

 

При змiнi офiцiйного валютного курсу переоцiнюються усi аналiтичнi рахунки в iноземнiй валютi за 

монетарними статтями балансу, результат переоцiнки вiдображається за рахунками доходiв i витрат у 

звiтi про прибутки i збитки . 

 

Результат вiд операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти у звiтi про прибутки i збитки  включенi до 

статтi "Результат вiд операцiй з iноземною валютою". Результати переоцiнки валютних статей балансу у 

звiтi про прибутки i збитки  включенi до статтi "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти". 

 

 

 

 

Взаємозалiк статей активiв i зобов`язань 

 

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

 

 

Iнформацiя за операцiйними сегментами 

 

Сегмент - це компонент бiзнесу Банку, який  може бути видiлений i який пов`язаний з наданням 

окремого продукту або послуги (сегмент бiзнесу), зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi 

вiд тих, що притаманнi iншим сегментам бiзнесу. Оскiльки Банк проводить свою дiяльнiсть виключно у 

межах України, видiлення звiтних сегментiв визначено Банком за такими критерiями: 

- послуги корпоративним клiєнтам та  послуги фiзичним особам -за типами користувачiв послуг; 

- мiжбанкiвська дiяльнiсть-за характером правового середовища. 

 

Сегмент "послуги корпоративним клiєнтам"-включає надання послуг з обслуговування поточних 

рахункiв органiзацiй, вiдкриття депозитiв, надання кредитiв i iнших видiв фiнансування суб`єктiв 

господарювання. 

 



Сегмент "послуги фiзичним особам" включає надання банкiвських послуг клiєнтам фiзичним особам з 

вiдкриття i ведення поточних рахункiв, залучення коштiв на вклади, з надання споживчого та iпотечного 

кредитування, послуг з переказу коштiв без вiдкриття рахункiв. 

 

Сегмент "мiжбанкiвська дiяльнiсть" включає операцiї на мiжбанкiвському ринку. 

При визначеннi доходу сегмента, витрат сегмента, його активiв та зобов`язань, Банк включає суми за 

тими статтями, якi прямо вiдносятся до сегмента, а також суми за тими статтями, якi можна 

обгрунтовано розподiлити на сегмент. 

 

До iнших операцiй вiднесенi активи(зобов`язання), якi не ввiйшли до основного сегменту, в тому числi 

грошовi кошти; кореспондентськi рахунки в Нацiональному банку України; борговi цiннi папери, 

емiтованi Нацiональним банком України, в портфелi до погашення; заборгованiсть, пов`язану iз 

адмiнiстративно-господарської дiяльнiстю Банку, розрахунки iз працiвниками, розрахунки за податками 

та зборами. Адмiнiстративнi витрати мiж сегментами Банком не розподiляються. 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть в одному географiчному сегментi - на територiї України. 

 

 

 

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

полiтики 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень, якi 

впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов`язань, доходiв та 

витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов`язань. 

Судження постiйно удосконалюються та базуються на попередньому досвiдi фахiвцiв Банку та iнших 

факторах, включаючи майбутнi подiї, очiкування яких вважається об?рунтованим за iснуючих обставин. 

Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансової 

звiтностi та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та 

зобов`язань протягом наступних перiодiв, включають: 

 

Безперервна дiяльнiсть. Керiвництво розглянуло наявну iнформацiю про дiяльнiсть Банку та визначило, 

що iнформацiя, яка б могла свiдчити про можливе припинення дiяльностi банку, вiдсутня. Таким чином, 

звiтнiсть Банку була складена на основi принципу безперервностi. 

 

Первiсне визнання фiнансових активiв та зобов`язань. У вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi 

iнструменти:визнання та оцiнка" первiсно фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання визначаються за 

справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того,  щоб визначити, чи 

здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються 

професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворювання щодо подiбних операцiй з 

незалежними та обiзнаними сторонами в звичайних умовах дiяльностi, встановленi Банком процентнi 

ставки за фiнансовими iнструментами з подiбними умовами та аналiз ефективної процентної ставки. 

 

Зменшення корисностi фiнансових активiв та розрахунку резервiв за зобов`язаннями. 

Керiвництво оцiнює знецiнення шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення кредитiв та заборгованостi 

клiєнтiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по окремо взятих кредитах. Фактори, що беруться до 

уваги при оцiнцi позик, включають iсторiю погашення та своєчаснiсть погашення заборгованостi, тип 

контрагента (банк, юридична особа, фiзична особа або фiзична особа -пiдприємець), вид кредиту, 

наявнiсть реструктуризацiї, пов`язаної з погiршенням фiнансового стану позичальника та забезпечення за 

кредитом, наявнi статистичнi даннi за вiдповiдними секторами економiки. По цих показниках 

розраховуються коефiцiєнти втрат, якi використовуються при розрахунку резерву знецiнення кредитiв. 

Резерв розраховується, як рiзниця балансової вартостi та теперiшньої вартостi майбутнiх грошових 

потокiв, з врахуванням реалiзацiї застави, дисконтованих за ефективною ставкою, розрахованою при 

первiсному визнаннi активу. 

При розрахунку грошових потокiв вiд  реалiзацiї застави враховуються строки, визначенi фахiвцями 

Банку, якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних строкiв та сум надходження коштiв. 



Збитки вiд неповернення кредитної заборгованостi можуть вiдрiзнятися вiд сум розрахованих резервiв, а 

тому Банк може понести iншi, фактично бiльшi або меншi збитки. 

 

Визначення строкiв корисного використання основних засобiв. Строки корисного використання 

основних засобiв визначаються на пiдставi минулого досвiду використання подiбних за своєю 

функцiональнiстю груп основних засобiв. В зв`язку з цим фактичний строк використання конкретного 

основного засобу може вiдрiзнятися вiд встановленого строку корисного використання вiдповiдної групи 

i, як результат, наявнiсть в облiку повнiстю амортизованих основних засобiв або припинення визнання 

основних засобiв до спливу строку їх корисного використання. 

 

 

5.  
 

Новi та переглянутi стандарти, якi не набрали чинностi.  

 

 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному 

роцi. 

 

Новi стандарти, якi наведенi нижче та поправки до стандартiв, внесенi в рамках щорiчного проекту 

"Удосконалення МСФЗ", стали обов'язковими для Банку з 1 сiчня 2016 року i не вплинули на облiкову 

полiтику, фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку: 

 

МСФЗ 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" 

МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє суб'єкт господарюванням, дiяльнiсть яких пiдлягає 

тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих 

принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого 

застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ 14, повиннi представити рахунки вiдкладених 

тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а руху по таким рахункам - окремими 

рядками у звiтi про прибутки або збитки i iнший сукупний дохiд. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї 

про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ними ризиками, а також про вплив такого 

регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. 

Оскiльки Банк не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний до його фiнансової 

звiтностi. 

Поправки до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Облiк придбань часток участi у спiльних операцiях" 

Поправки до МСФЗ  11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй вiдображав придбання частки участi 

у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес згiдно визначення даного термiну за МСФЗ 3, 

згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ  3 для облiку об'єднань бiзнесу. Поправки також роз'яснюють, 

що ранiше iснуючi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки 

участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ  11 було 

включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо 

сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), знаходяться пiд 

спiльним контролем однiєї i тiєї ж кiнцевої контролюючої сторони. 

Поправки застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо 

придбання додаткових часток у тiй же спiльнiй операцiї i набирають чинностi на перспективнiй основi. 

Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСБО 16 та МСБО 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї" 

Поправки роз'яснюють принципи МСБО 16 та МСБО 38, якi полягають в тому, що виручка вiдображає 

структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а 

не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi метод, що базується 

на виручцi не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися 

тiльки в рiдких випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на 

перспективнiй основi. Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки Банк не 

використовує оснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв. 

Поправки до МСБО 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах" 



Поправки дозволяють суб'єктам господарювання використовувати метод пайової участi для облiку 

iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в окремiй фiнансовiй 

звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСБО i приймають рiшення про перехiд на метод пайової 

участi у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi будуть застосовувати цю змiну ретроспективно. 

Органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ i приймаючi рiшення про використання методу участi в 

своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, зобов'язанi застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. 

Поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Щорiчнi удосконалення (2012-2014)  

Документ включає в себе наступнi поправки: 

МСФЗ 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" 

Вибуття активiв (або груп вибуття) здiйснюється, як правило, через продаж або розподiл власникам. 

Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття на iнший повинен вважатися не новим 

планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 

не переривається. Дана поправка застосовується перспективно. 

МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" 

(i) Договори на обслуговування 

Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає виплату винагороди, може являти 

собою триваючу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї, суб'єкт 

господарювання повинен оцiнити характер винагороди та угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої 

участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють собою триваючу участь, 

повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї не є необхiдним для перiодiв, що 

починаються до рiчного перiоду, в якому суб'єкт господарювання вперше застосовує дану поправку. 

(ii) Застосування поправок до МСФЗ 7 у скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi 

Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до 

скороченої промiжної фiнансової звiтностi за винятком випадкiв, коли така iнформацiя представляє 

собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка 

застосовується ретроспективно. 

МСБО (IAS) 19 "Виплати працiвникам" 

Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на 

основi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi 

розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно 

використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно. 

МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" 

Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або у промiжнiй 

фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях 

керiвництва або у звiтi щодо оцiнки ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань у 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна 

для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка 

застосовується ретроспективно. 

Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСБО 1 "Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї" 

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, 

iснуючi вимоги МСБО 1. Поправки роз'яснюють наступне: 

" Вимоги до суттєвостi МСБО 1; 

" Визначенi статтi в звiтi/(ах) про прибуток та збиток та iнший сукупний доход i в звiтi про 

фiнансовий стан можуть бути розподiленi на окремi складовi; 

" У органiзацiй є гнучка можливiсть щодо вибору порядку представлення примiток до фiнансової 

звiтностi; 

" Частка iншого сукупного доходу залежних органiзацiй та спiльних пiдприємств, якi 

облiковуються за методом пайової участi, повинна представлятися агреговано в рамках однiєї статтi i 

класифiкуватися в якостi статей, якi будуть або не будуть згодом перекласифiкованi до складу прибутку 

або збитку. 

Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних 

пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi/(ах) про прибуток та збиток i iнший сукупний дохiд. 

Данi поправки суттєво не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку. 



Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 щодо суб'єктiв iнвестицiйної дiяльностi: застосування 

виключення з вимоги про консолiдацiю 

Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо суб'єктiв iнвестицiйної 

дiяльностi згiдно з МСФЗ 10. Поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання 

консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою 

органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, яка оцiнює свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю. 

Крiм цього, поправки до МСФЗ 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня компанiя 

iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйнiй органiзацiї 

допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою 

вартiстю. Поправки до МСБО 28 дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi зберегти оцiнку за 

справедливою вартiстю, застосовану його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, якi 

являються iнвестицiйними суб'єктами господарювання, до своїх власних часток участi в дочiрнiх 

компанiях. 

Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Банку, оскiльки Банк 

не застосовує виключення з вимоги про консолiдацiю. 

 

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

наведено нижче.  

 

Були опублiкованi наступнi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для 

застосування Банком у звiтних перiодах, що починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати.  

Банк не застосовував цi стандарти та тлумачення до початку їх обов'язкового застосування.  

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 

У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", яка 

вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка" i всi попереднi редакцiї. 

Стандарт вводить новi вимоги щодо класифiкацiї та оцiнки, знецiнення та облiку хеджування. МСФЗ  9 

набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при 

цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання 

порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. 

Вплив МСФЗ  9 на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку наразi 

оцiнюється, Банк розробляє план дiй та заходiв щодо впровадження МСФЗ 9. 

 

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 

МСФЗ 15 був випущений в травнi 2014 р. i передбачає нову модель, що включає п'ять етапiв, яка буде 

застосовуватися щодо виручки за договорами з клiєнтами. Згiдно МСФЗ  15 виручка визнається за 

сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке суб'єкт господарювання очiкує отримати в обмiн на 

передачу товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ  15 передбачають бiльш структурований пiдхiд 

до оцiнки i визнання виручки. 

Новий стандарт по виручцi застосовується щодо всiх органiзацiй i замiнить всi дiючi вимоги до визнання 

виручки згiдно з МСФЗ. Даний стандарт не застосовується щодо виручки по договорам страхування, що 

пiдпадають в сферу застосування МСФЗ 4 "Договори страхування", по договорам оренди, що пiдпадають 

в сферу застосування МСБО 17 "Оренда", а також виручки, що виникає по вiдношенню до фiнансових 

iнструментiв та iнших договiрних прав та обов'язкiв, що пiдпадають в сферу дiяльностi МСФЗ 9 

"фiнансовi iнструменти". 

Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, 

ретроспективно в повному обсязi або з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, при 

цьому допускається дострокове застосування.  

В даний час Банк оцiнює вплив МСФЗ 15 i планує застосувати новий стандарт на вiдповiдну дату 

набрання чинностi. 

 

МСФЗ 16 "Оренда" 

МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 

1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, якщо МСФЗ 15 "Виручка за 

договорами з клiєнтами" також застосовується. 



МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 "Оренда" i пов'язане з ним керiвництво по застосуванню. 

МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття оренди, з метою 

забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали вiдповiдну iнформацiю, яка достовiрно 

представляє цi операцiї. 

МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявностi контролю з метою iдентифiкацiї оренди, 

розрiзняючи операцiї з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи контролюється актив 

орендарем. 

Запроваджуються суттєвi змiни в бухгалтерському облiку в орендаря, - зникає рiзниця мiж операцiйною i 

фiнансовою орендою, в той же час по вiдношенню до всiх договорiв оренди визнаються як активи, так i 

зобов'язання (однак iснують виключення, якi стосуються короткострокової оренди та оренди активiв з 

низькою вартiстю). 

На противагу цьому, стандарт не мiстить iстотних змiн у бухгалтерському облiку в орендодавцiв. 

В даний час Банк почав оцiнювати вплив МСФЗ 16 i планує його застосувати на вiдповiдну дату 

набрання чинностi. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i 

його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати 

контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному 

пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в 

результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ 

(IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, 

визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або 

внеску активiв, якi не являють собою окремий бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi в 

асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, що наявнi у iнвесторiв за межами даної органiзацiї. 

Поправки до МСБО (IAS) 7 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї" 

Поправки до МСБО (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ в сферi 

розкриття iнформацiї i вимагають, щоб суб'єкт господарювання розкривав iнформацiю, що дозволяє 

користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, 

включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни не обумовленi ними. При першому 

застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi 

перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або 

пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Застосування даних поправок потребує вiд Банку 

розкриття додаткової iнформацiї. 

Поправки до МСБО (IAS) 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв" 

Згiдно iз поправками, суб'єкт господарювання повинен враховувати, чи обмежує податкове 

законодавство джерела оподатковуваного прибутку проти яких вiн може робити вирахування в разi 

вiдновлення такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як суб'єкт 

господарювання повинен визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких 

оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх 

балансову вартiсть. 

Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi 

поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнано 

в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного 

капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами 

власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити 

цей факт. 

Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї 

дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо суб'єкт господарювання застосує данi поправки до 

бiльш раннього перiоду, вiн повинен розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не вплинуть на 

фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй" 

Рада з МСБО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Платiж на основi акцiй", в яких розглядаються три 

основних аспекти: вплив умов набуття прав на оцiнку операцiї з виплатами на основi акцiй з 

розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiї, платiж за якою здiйснюється на основi акцiй, 



з можливiстю проведення залiку для зобов'язань з податку, утримуваного з об'єкта оподаткування; облiк 

модифiкацiї строкiв та умов операцiї, платiж за якою здiйснюється на основi акцiй, в результатi якого 

операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає 

класифiкуватися як операцiя з розрахунками iнструментами власного капiталу. 

При прийняттi даних поправок суб'єкти господарювання не зобов'язанi здiйснювати перерахунок за 

попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок 

щодо всiх трьох аспектiв i при дотриманнi iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних 

перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. 

Очiкується, що данi поправки не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Щорiчнi удосконалення 2014-2016 

Документ включає в себе наступнi поправки: 

МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ 

МСФЗ 1 був змiнений з метою видалення короткострокових виключень, що стосуються МСФЗ 7 

"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 19 "Виплати працiвникам" та МСФЗ 10 

"Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Цi пом'якшення у застосуваннi МСФЗ бiльше не використовуються 

i були доступнi для суб'єктiв господарювання за перiоди звiтностi, якi вже минули. Це щорiчне 

удосконалення застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. 

МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання 

Поправки були внесенi для уточнення сфери застосування МСФЗ 12 щодо часток участi в суб'єктах 

господарювання в рамках застосування МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та 

припинена дiяльнiсть". Зокрема, вони уточнюють, що суб'єкти господарювання не звiльняються вiд усiх 

вимог до розкриття iнформацiї, якi наведенi в МСФЗ 12, коли такi суб'єкти були класифiкованi як 

призначенi для продажу або як припинена дiяльнiсть. Стандарт з поправками прояснив, що лише тi 

вимоги до розкриття iнформацiї, якi викладенi в пунктах B10 - 16, не повиннi бути застосованi для 

суб'єктiв господарювання, якi розглядаються в межах МСФЗ 5. Це щорiчне удосконалення 

застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї 

дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi.  

МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства 

До МСБО 28 були внесенi змiни, щоб роз'яснити, що органiзацiя венчурного капiталу або пайовий фонд, 

траст чи подiбнi суб'єкти господарювання, в тому числi пов'язанi з iнвестицiями страховi фонди, може 

обрати щодо iнвестицiї, яка визначається на пiдставi iнвестицiйного пiдходу, облiк iнвестицiй в спiльнi 

пiдприємства i асоцiйованi компанiї або за справедливою вартiстю або за методом участi у капiталi. 

Поправка також наголошує, що обраний метод для кожної iнвестицiї повинен бути зроблений при 

первiсному визнаннi. Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не передбаченi.  

Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправки до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть  

МСБО 40 вимагає щоб  нерухомiсть, яке пiдлягає включенню до складу (або виключенню зi складу)  

iнвестицiйної нерухомостi, була вiдповiдно включена до складу (або виключена зi складу) iнвестицiйної 

нерухомостi тiльки тодi, коли вiдбувається змiна у використаннi такої нерухомостi. Поправка роз'яснює, 

що лише сама по собi змiна намiрiв керiвництва щодо використання нерухомостi не є доказом змiни 

використання. Це пов'язано з тим, що лише намiри керiвництва не свiдчать про змiну використання. 

Таким чином, суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявнiсть пiдтверджувальних дiй для 

об?рунтування такої змiни. Ця поправка застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 

року. Банк оцiнює потенцiйний вплив поправки на фiнансову звiтнiсть. 

 

Застосування МСФЗ 9, Фiнансовi Iнструменти та МСФЗ 4, Страховi Контракти - Поправки до МСФЗ 4  

Поправки передбачають застосування двох варiантiв для суб'єктiв господарювання, якi випускають 

договори страхування в рамках сфери застосування МСФЗ 4: 

варiант, який дозволяє суб'єктам господарювання перекласифiковувати з прибутку або збитку до складу 

iншого сукупного доходу частину доходiв або витрат, що випливають iз визначених фiнансових активiв 

("пiдхiд з перекриттям") i опцiональне тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 для суб'єктiв 

господарювання, у яких основним видом дiяльностi є укладення контрактiв в рамках сфери застосування 

МСФЗ 4 ("вiдстрочений пiдхiд"). 

Ця поправки застосовуються до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року. Данi удосконалення 



не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед компенсацiя"  

Тлумачення охоплює операцiї з iноземною валютою, коли суб'єкт господарювання визнає немонетарний 

актив або зобов'язання, що випливає зi здiйсненого платежу або отриманої наперед компенсацiї перед 

тим, як  суб'єкт господарювання визнає вiдповiдний актив, витрату або дохiд. Iнтерпретацiя не 

застосовується, коли суб'єкт господарювання оцiнює вiдповiдний актив, витрати або дохiд при 

первiсному визнаннi за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї на 

дату iншу, нiж дата первiсного визнання немонетарного активу або зобов'язання. Крiм того, тлумачення 

не повинне застосовуватися до податкiв на прибуток, договорiв страхування або договорiв 

перестрахування. 

Дата операцiї, з метою визначення обмiнного курсу, є датою первiсного визнання немонетарного активу 

у виглядi отриманої передоплати або вiдстроченого доходу, який вiдображається у зобов'язаннях. При 

наявностi декiлькох попереднiх платежiв або надходжень з попередньої оплати, дата операцiї 

встановлюється для кожного платежу або вiдповiдного надходження. Iншими словами, вiдповiднi 

доходи, витрати або активи не повиннi переоцiнюватися вiдповiдно до змiн валютних курсiв, що 

вiдбуваються в перiод мiж датою первiсного визнання отриманої наперед компенсацiї i датою визнання 

операцiї, до якої вiдноситься така компенсацiя. 

КТМФЗ 22 застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року, при цьому 

допускається дострокове застосування. Банк оцiнює потенцiйний вплив поправки на фiнансову звiтнiсть. 

 

РОЗДIЛ "ОБЛIКОВI ОЦIНКИ" (витяг) 

 

(див. вимоги МСБО 1 п. 122. "У викладi суттєвих облiкових полiтик або в iнших примiтках суб'єкт 

господарювання повинен розкривати iнформацiю про судження (окремо вiд тих, що пов'язанi з 

попереднiми оцiнками (див. параграф 125)) що їх застосовував управлiнський персонал у процесi 

застосування облiкових полiтик суб'єкта господарювання та якi мають найсуттєвiший вплив на суми, 

визнанi у фiнансовiй звiтностi". 

МСБО 29 Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї п. 3 "Цей Стандарт не встановлює абсолютного 

рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти 

згiдно з цим Стандартом є питанням судження." п. 10 "Для перерахункiв фiнансової звiтностi вiдповiдно 

до цього Стандарту треба застосовувати певнi процедури, а також судження") 

 

<:> 

 

 

Вплив гiперiнфляцiї 

Банк розглядає необхiднiсть застосування МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" тiльки 

в тому разi, коли судження керiвництва доводять, що його застосування  покращить якiсть  та 

кориснiсть фiнансової iнформацiї. Для цього, мають бути  дотриманi показники, включаючи, але не 

обмежуючи, наступнi: основна маса населення вiддає перевагу збереження своїх цiнностей у формi 

немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; основна маса населення розглядає 

грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а в вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; цiни 

визначаються в вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; продаж та придбання в кредит здiйснюються за 

цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом строку кредиту; 

вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються з огляду за iндекс цiн. На думку Банку, 

сукупнiсть цих чинникiв не мала мiсце у звiтному роцi, та з огляду на вiдносну стабiлiзацiю економiчної 

ситуацiї в Українi у 2016 роцi та очiкування збереження зазначеної тенденцiї у наступних перiодах, 

застосування перерахунку звiтностi вiдповiдно до положень МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

гiперiнфляцiї" не потрiбно. 

 

 

6.  
 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 



 (у тисячах гривень) 
 

Звітний 2016 рік 
Попередній 2015 

рік 

Готівкові кошти 996 1 906 

Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів) 1 850 1 618 

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках         

України 
3 743 2 256 

Усього грошових коштів та їх еквівалентів 6 589 5 780 

 

Данi цiєї примiтки використовуються  для заповнення рядка 1 звiту "Звiт про фiнансовий стан (Баланс)"; 

у примiтцi 25 "Управлiння фiнансовими ризиками"; у примiтцi 28 "Справедлива вартiсть фiнансових 

iнструментiв" та у примiтцi 29 "Подання фiнансових iнструментiв за категорiями якостi". 

На звiтну дату в Банку не було грошових еквiвалентiв, що фактично були забезпеченi цiнними паперами,  

придбаними за договорами репо. 

Для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв до статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" 

включаються депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, зi строком погашення до 

90 днiв (Примiтка 8). 

 

 

7.  
 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

                                                                                                                                                            

(у тисячах гривень) 

  
 

Звітний 2016 рік 
Попередній 2015 

рік 

Кредити, що надані юридичним особам 132 400 120 766 

Кредити, що надані  фізичним особам на поточні потреби 12 163 11 487 

Іпотечні кредити фізичних осіб 3 429 3 558 

Резерв під знецінення кредитів  (10 269) (10 046) 

Усього кредитів за мінусом резервів 137 723 125 765 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 2 "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)". 

Сума нарахованих та неотриманих доходiв на кiнець дня: 

31 грудня 2016 року -  2 832 тис.грн. 

31 грудня 2015 року - 3 206 тис.грн. 

В 2016 роцi Банк надавав кредити застосовуючи наступнi форми: вiдновлювальнi кредитнi лiнiї, 

овердрафт. Кредити надавалися за фiксованими ринковими ставками. Iнформацiя щодо справедливої 

вартостi цих активiв розкрито у примiтцi 28 "Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв".  

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв аналiзуються у примiтцi 25 "Управлiння фiнансовими ризиками" 

Загальний розподiл позичальникiв за видами їх економiчної дiяльностi наведено нижче(iнформацiя 

представлена до вирахування резервiв). 

 

   
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Сума(тисяч 

гривень) 
% 

Сума(тисяч 

гривень) 
% 

Виробництво 57 766 39 40 216 30 

Будівництво, операції з  нерухомим 

майном. 
38 331 26 38 718 29 

Оренда, інжиніринг та надання послуг 10 526 7 6 081 4 

Торгівля; ремонт автомобілів, 

побутових виробів 
8 919 6 22 375 16 

Оптова торгівля продуктами 

харчування 
13 641 9 9 792 7 

Інше(збирання безпечних відходів) 3 217 2 3 584 3 

Фізичні особи 15 592 11 15 045 11 



Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів 
147 992 100 135 811 100 

                                                                                                                                                      

Нижче надано аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний рiк 2016 

 

                                                                                                                                                            

(у тисячах гривень) 

  
 Кредити, що 

надані 

юридич- 

ним особам 

Кредити,що 

надані фізичним 

особам на 

поточні потреби 

Іпотечні кредити 

фізичним особам 
Усього 

Залишок за станом на  початок періоду (9 668) (354) (24) (10 046) 

(Збільшення)/зменшення резерву під  

знецінення протягом періоду 
786 (1 017) 8 (223) 

Залишок за станом на кінець періоду (8 882) (1 371) (16) (10 269) 

  

 

Протягом звiтного перiоду вiдсутнi суми безнадiйної кредитної заборгованостi.  

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 заборгованiсть за кредитами за попереднiй рiк 2015 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(у тисячах гривень) 

  
 Кредити,що 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити,що 

надані фізичним 

особам на 

поточні потреби 

Іпотечні кредити 

фізичним особам 
Усього 

Залишок за станом на  початок періоду (3 287) (980) (6) (4 273) 

(Збільшення)/зменшення резерву під  

знецінення протягом періоду 
(6 381) 626 (18) (5 773) 

Залишок за станом на кінець періоду (9 668) (354) (24) (10 046) 

 

 

 

Далi наведена iнформацiя про отриману заставу пiд забезпечення кредитiв станом на 31 грудня 2016року. 

                                                                                                          (у 

тисячах гривень) 

  
 Кредити,що 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити,що надані 

фізичним 

особам-підприємцям 

Кредити,що 

надані фізичним 

особам на 

поточні потреби 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

Незабезпечені кредити 13 000 30 8 169 - 21 199 

Кредити, що забезпечені: 119 370 - 3 994 3 429 126 793 

 -нерухомим майном: 85 350 - 3 562 3 429 92 341 

у т.ч. житлового 

призначення 
19 377 

- 
- 3 429 26 368 

- гарантіями і 

поручительствами 
- 

- 
432 - 432 

-іншими активами 34 020 - - - 34 020 

Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів 

без резервів 
132 370 

 

30 12 163 3 429 147 992 

 



Iншi активи являють собою товари в обiгу,  iнше рухоме майно,  iншi майновi права. 

 

 

Далi наведена iнформацiя про отриману заставу пiд забезпечення кредитiв станом на 31 грудня 2015року. 

                                                                                                                                                                                            

(у тисячах гривень) 

  
 Кредити,що 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити,що 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні потреби 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

Незабезпечені кредити 12 370 11 487 - 23 857 

Кредити, що забезпечені: 108 396 - 3 558 111 954 

- нерухомим майном: 69 330 - 3 558 72 888 

у т.ч. житлового призначення 10 482 - 3 558 14 070 

-іншими активами 39 066 - - 39 066 

Усього кредитів та заборгованості      

клієнтів без резервів 120 766 11 487 3 558 135 811 

 

На кiнець дня 31 грудня 2016 року  якiсть кредитного портфеля Банку характеризувалася наступними 

даними.           

 (у тисячах гривень) 

  
 Кредити,що 

надані 

юридичним  

особам 

Кредити,що надані 

фізичним 

особам-підприємцям 

Кредити,що 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

Непрострочені  та 

незнецінені: 
129 153 

30 
12 163 3 429 144 775 

великі позичальники з 

кредитною історією більше   

2 років 

54 776 

 

- - 54 776 

нові великі позичальники 3 553    3 553 

кредити малим компаніям   70 824  - - 70 824 

кредити, що надані фізичним 

особам    на поточні 

потреби   

- 

 

12 163 3 429 15 592 

Знецінені кредити, які 

оцінені на індивідуальній 

основі 
3 217 

 

- - 3 217 

із затримкою платежу більше 

ніж 366(367)  днів  
3 217 

 
- - 3 217 

Загальна сума кредитів до        

вирахування резервів 
132 370 

30 
12 163 3 429 147 992 

Резерв під знецінення за 

кредитами   
(8 882) 

(1) 
(1 371) (16) (10 269) 

Усього кредитів за мінусом  

резервів 
123 488 

29 
10 792 3 413 137 723 

 

 

 

 

 

На кiнець дня 31 грудня 2015 року  якiсть кредитного портфеля Банку характеризувалася наступними 

даними.           



(у тисячах гривень) 

  
 Кредити,що 

надані 

юридичним  

особам 

Кредити,що 

надані 

фізичним 

особам на 

поточні потреби 

Іпотечні 

кредити 

фізичним 

особам 

Усього 

Непрострочені  та незнецінені: 114 571 11 487 3 558 129 616 

великі позичальники з кредитною                 

історією більше   2 років 
67 981 - - 67 981 

кредити малим компаніям   46 590 - - 46 590 

кредити, що надані фізичним особам    

на поточні потреби   
- 11 487 3 558 15 045 

Знецінені кредити, які оцінені на 

індивідуальній основі 
6 195 - - 6 195 

із затримкою платежу до 31 дня 874 - - 874 

із затримкою платежу від 31 до 90 

днів  
1 737 - - 1 737 

із затримкою платежу від 184 до 

365(366)  днів  
3 584 - - 3 584 

Загальна сума кредитів до        

вирахування резервів 
120 766 11 487 3 558 135 811 

Резерв під знецінення за кредитами   (9 668 ) (354) (24) (10 046) 

Усього кредитів за мінусом  

резервів 
111 098 11 133 3 534 125 765 

 

Далi приведено вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року.  

 (у тисячах гривень) 

  
 Балансова 

вартість  

кредитів 

Очікувані 

грошові потоки 

від реалізації 

заставленого 

забезпечення 

Вплив застави 

Кредити, що надані юридичним особам                                           123 518 249 366 (125 848) 

Кредити, що надані фізичним особам на поточні 

потреби 
10 792 3 687 7 105 

Іпотечні кредити фізичних осіб 3 413 5 252 (1 839) 

 Усього кредитів 137 723 258 305 (120 582) 

 

Далi приведено вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року.  

 (у тисячах гривень) 

  
 Балансова 

вартість  

кредитів 

Очікувані 

грошові потоки 

від реалізації 

заставленого 

забезпечення 

Вплив застави 

Кредити, що надані юридичним особам                                           111 098 112 004 (906) 

Кредити, що надані фізичним особам на поточні 

потреби 
11 133 - 11 133 

Іпотечні кредити фізичних осіб 3 534 193 3 341 

 Усього кредитів 125 765 112 197 13 568 

 

Визначення ринкової вартостi майна, що приймається банком в заставу, здiйснюється на пiдставi оцiнок, 

виконаних незалежними оцiнювачами, та аналiзу застосованим ними методiв оцiнки: 

- витратний пiдхiд базується на положеннi, що вартiсть об'єкта не перевищує витрат на замiну його 

новим. 



- порiвняльний пiдхiд базується на аналiзi вартостi аналогiчних (по призначенню, мiсцезнаходженню, 

складу майнових прав, фiзичним характеристикам та iн.) об'єктiв,  що були проданi на ринку 

нерухомостi. 

- дохiдний пiдхiд базується на тому принципi, що вартiсть об'єкта оцiнки визначається в залежностi вiд 

доходу, який може приносити вищевказаний об'єкт своєму власниковi. 

При визначеннi ринкової та заставної вартостi майна, що пропонується в якостi заставного забезпечення, 

перевага вiддається порiвняльному пiдходу, який найбiльш об'єктивно враховує ситуацiю на ринку та 

вiдображає рiвень ринкової вартостi об'єкту оцiнки.  

Справедлива вартiсть застави визначається на момент укладення первiсного договору застави.  

Справедлива вартiсть застави переглядається з перiодичнiстю: 

- один раз на рiк- для нерухомостi, будiвельної технiки, транспортних засобiв та iншого обладнання; 

- один раз на мiсяць - для товарiв в обiгу. 

 

В процесi визначення справедливої вартостi застави застосовувались наступнi методи: 

   нерухомiсть- використовувався порiвняльний метод та дохiдний пiдхiд; 

   товари в оборотi - використовувався порiвняльний пiдхiд; 

   будiвельна технiка - використовувався порiвняльний пiдхiд; 

   транспортнi засоби - використовувався порiвняльний пiдхiд. 

 

 

8.  
 

Цiннi папери в портфелi до погашення 

                                                                                                                                                         

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Депозитні сертифікати Національного банку України 12 020 28 162 

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі до 

погашення 
- - 

Усього цінних паперів у портфелі до погашення 12 020 28 162 

 

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. 

 

 

Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi до погашення за звiтний перiод наведено у 

таблицi 

                                                                                                                         

(у тисячах гривень) 

  
 Депозитні сертифікати Усього 

Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені 12 020 12 020 

- Державні установи (Національний банк України) 12 020 12 020 

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі до 

погашення 
- - 

Усього цінних паперів у портфелі до погашення 12 020 12 020 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв у портфелi до погашення за попереднiй перiод   

                                                                                                                                                    

(у тисячах гривень) 

  
 Депозитні сертифікати Усього 

Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені 28 162 28 162 

- Державні установи (Національний банк України) 28 162 28 162 

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі до 

погашення 
- - 

Усього цінних паперів у портфелі до погашення 28 162 28 162 

 

 

9.  
 

Основнi засоби та нематерiальнi активи 

(у тисячах гривень) 

  
 Машини та 

облад 

нання 

Транспортн

і засоби 

Інструменти, 

прила- 

ди,інветар 
(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 
активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 
ОЗ та НМА 

Немате-рі

альні 

активи 

Усього 

Балансова 

вартість на 

початок 2015 року 
 

2 361 39 1 040 365 409 - 365 4 579 

первісна(переоцін

ена)вартість 

 
2 978 39 1 359 377 525 - 407 5 685 

знос на початок 

2015 року 

 
(617) - (319) (11) (116) - (43) (1 106) 

Надходження 

 
374 - 26 - 56 650 - 1 106 

Капітальні 
інвестиції на 

добудову ОЗ та 

вдосконалення 
НМА 

 

- - - - 52 (58) 6 - 

Інші переведення 
 

- - - - - - - - 

Амортизаційні 

відрахування 
 

(646) (8) (343) (113) (117) - (41) (1 268) 

Балансова вартість 

на кінець  2015р 

(на початок 2016 

року) 

 

2 089 31 723 253 400 592 329 4 417 

первісна(переоці

нена)  вартість 

 
3 352 

 

39 
1 385 377 633 592 413 6 791 

знос на кінець 

2015р(на початок 

звітного 2016 

року) 

 

(1 263) (8) (662) (124) (233) - (84) (2 374) 

Надходження 

 
216 - 7 19 64 668 498 1 472 

Інші переведення 

 
92 - - -  (592) 592 92 

Амортизаційні 
відрахування 

 
(702) (8) (347) (97) (165) - (91) (1 410) 

Балансова вартість 
на кінець  звітного 

2016р 

 

1 695 23 383 175 299 668 1 328 4 571 



первісна 

(переоцінена)  
вартість 

 

3 660 39 1 392 396 697 668 1 503 8 355 

знос на кінець 

звітного 2016 

року 
(1 965) (16) (1 009) (221) (398) - (175) (3 784) 

 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 6 звiту "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)". 

Сума накопиченої амортизацiї за рiк включається до складу  загальних адмiнiстративних витрат. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року: 

" основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, 

користування та розпорядження, вiдсутнi; 

" оформленi у заставу основнi засоби та нематерiальнi активи, вiдсутнi; 

" основнi засоби, що тимчасово не використовуються(консервацiя, реконструкцiя), або  вилученi з 

експлуатацiї на продаж, вiдсутнi; 

" первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв- 323 тис.грн;  

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

" в складi "незавершених капiтальних вкладень в основнi засоби та нематерiальнi активи" 

облiковуються кошти, сплаченi пiдрядчикам, за роботи у сферi iнформатизацiї по введенню в 

експлуатацiю додаткових компонентiв у складi програмного комплексу "IFOBS" у сумi-184 тис.грн, та 

платiжнi термiнали  у сумi - 484 тис.грн.;  

" власностворенi  нематерiальнi активi - вiдсутнi; 

" збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникли у результатi переоцiнок, а 

також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у 

власному капiталi, вiдсутнi. 

 

 

10.  
 

Iншi фiнансовi активи 

 

                                                                                                                                           

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Інші фінансові активи (нараховані доходи за 

розрахунково-касове обслуговування) 
23 9 

Грошові кошти з обмеженим правом використання 16 347 - 

Резерв під інші  фінансові активи  (16 359) (3) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 11 6 

 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядку 7 "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(балансовий рахунок 1500), якiй 

знаходиться у станi лiквiдацiї. Резерв сформовано у розмiрi 100% . На початок звiтного перiоду кошти, 

якi були розмiщенi на коррахунку в  iншому банку враховувались у складi "Грошовi кошти та їх 

еквiваленти".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за 2016 рiк наведено нижче. 

 

                                                                                                                                                        

(у тисячах гривень) 

  
 Грошові кошти з 

обмеженим правом 

використання 

Інші фінансові 

активи 
Усього 

Залишок станом на початок періоду - (3) (3) 

Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення 

протягом року 
(16 347) (9) (16 356) 

Залишок станом на кінець періоду (16 347) (12) (16 359) 

 

Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод  наведено у таблицi. 

                                                                                                                                           

(у тисячах гривень) 

  
 Грошові кошти з 

обмеженим правом 

використання 

Інші фінансові активи Усього 

Непрострочена та незнецінена 

заборгованість: 

- 
6 6 

-малі компанії - 6 6 

Прострочена, але незнецінена 

заборгованість із затримкою платежу: 

- 
17 17 

-до 31 дня - 4 4 

-від 32 до 92 днів - 2 2 

-від 93 до 183 днів - 4 4 

-від 184 до 365 днів - 6 6 

-більше 366 днів - 1 1 

Заборгованість знецінена на 

індивідуальній основі 
16 347 - 16 347 

Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву 
16 347 23 16 370 

Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 
(16 347) (12) (16 359) 

Усього інших фінансових активів за 

мінусом резерву 

- 
11 11 

 

 Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод  наведено у таблицi 

                                                                                                                                                       

(у тисячах гривень) 

  
 Інші фінансові активи Усього 

Непрострочена та незнецінена заборгованість: 4 4 

-малі компанії 4 4 

Прострочена, але незнецінена заборгованість із затримкою 

платежу: 
5 5 

-до 31 дня 1 1 

-від 32 до 92 днів 4 4 

Усього інших фінансових активів до вирахування резерву 9 9 

Резерв під знецінення інших фінансових активів (3) (3) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву 6 6 

 

 

 

 

 



11.  
 

Iншi активи                                                                                                                               

                                                                                                                                            

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Дебіторська заборгованість з придбання активів   - 85 

Передоплата за послуги   22 4 

Інші активи 323 164 

Резерв під інші активи  - - 

Усього інших активів за мінусом резервів 345 253 

 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 8 "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)". 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року знецiненi 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 31 грудня 2016 року облiковуються витрати майбутнiх перiодiв. 

 

 

12.  
 

Кошти клiєнтiв 

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Інші юридичні особи: 29 372 18 218 

-поточні рахунки 19 566 17 307 

-строкові кошти 9 806 911 

Фізичні особи:   1 463 7 430 

-поточні рахунки 590 868 

-строкові кошти   873 6 562 

Усього коштів клієнтів 30 835 25 648 

 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 10 звiту "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)" 

Вiдсутнi залученi кошти фiзичних осiб, якi є забезпеченням по кредитним операцiям. 

Залучених коштiв клiєнтiв, якi є забезпеченням за безвiдкличними зобов`язаннями за iмпортними    

акредитивами, гарантiями, поручительствами у Банку немає. 

У Примiтцi 16 надається аналiз коштiв клiєнтiв за строками їх погашення. Аналiз процентних ставок, 

валютного ризику, та iншi ризики наведенi у Примiтцi 25. Справедлива вартiсть коштiв клiєнтiв розкрита 

у Примiтцi 28. 

 

 

 Далi представлено розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi. 

 
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Сума(тисяч 

гривень) 
% 

Сума(тисяч 

гривень) 
% 

Будівництво,операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання послуг 
15 869 51 1 293 5 

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку 
6 361 21 14 699 57 

Приватні фінансові компанії - - 89 1 

Фізичні особи 1 463 5 7 430 29 

Інші(виробництво) 7 142 23 2 137 8 

Усього коштів клієнтів 30 835 100 25 648 100 

 

 



13.  
 

Резерви за зобов`язаннями 

                                                                                                                                           

(у тисячах гривень) 

  
 Зобов`язання кредитного характеру 

Залишок на початок 2016 року - 

Формування та/або збільшення резерву 42 

Використання резерву - 

Залишок на кінець 2016 року 42 

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

вiдображається на позабалансовому облiку (Примiтка 27).  

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 12 звiту "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)". 

 

 

14.  
 

Iншi зобов'язання    

(у тисячах гривень) 
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім 

податку на прибуток 
22 102 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з 

працівниками банку 
1 426 971 

Кредиторська заборгованість з придбання активів - 225 

Доходи майбутніх періодів - 111 

Усього 1 448 1 409 

 

За статтею "Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку" станом за 31 грудня 

2016 року у сумi 1 426 тис.грн. облiковуються:  

-суми забезпечення оплати  вiдпусток -1 044 тис.грн.; 

-суми ЄСВ по забезпеченню оплати  вiдпусток-379 тис.грн; 

-нарахованi лiкарнянi -3 тис.грн. 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 13 "Звiт про фiнансовий стан(Баланс)".  

Аналiз строкiв погашення iнших зобов`язань наведено у Примiтцi 16. 

 

 

15.  
 

Статутний капiтал та емiсiйнi  рiзницi (емiсiйний дохiд) 

 

(у тисячах гривень) 

  
 Кількість акцій в 

обігу 
Прості акції Усього 

Залишок на початок 2016року 125 000 125 000 125 000 

Внески за акціями    

(паями, частками) нового випуску - - - 

 Залишок на кінець 2016 року 125 000 125 000 125 000 

 Всi акцiї простi,  кожна одна проста акцiя надає право одного голосу. Власники простих акцiй мають 

рiвнi права на отримання дивiдендiв та поповнення капiталу. 

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї- 1 000,00 грн(одна тисяча). Привiлеї та обмеження-вiдсутнi. 

 

 

 



(у тисячах гривень) 

  
 Кількість акцій в 

обігу 
Прості акції Усього 

Залишок на початок 2015року 125 000 125 000 125 000 

Внески за акціями    

(паями, частками) нового випуску - - - 

 Залишок на кінець 2015 року 125 000 125 000 125 000 

 

 

16.  
 

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) 

Звітний 2016 рік 

 Менше 12 місяців Більше 12 місяців Усього 

 АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 589 - 6 589 

Кредити та заборгованість клієнтів 51 886 85 837 137 723 

Основні засоби та нематеріальні активи - 4 571 4 571 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 020 - 12 020 

Відстрочений податковий актив 3 - 3 

Інші фінансові активи 11 - 11 

Інші активи 215 130 345 

Усього активів 70 725 90 538 161 263 

   

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   

Кошти клієнтів 30 835 - 30 835 

Резерви за зобов`язаннями 42 - 42 

Інші зобов’язання 1 448 - 1 448 

Усього зобов’язань 32 325 - 32 325 

Попередній 2015 рік 



 
Менше 12 місяців Менше 12 місяців Усього 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 5 780 - 5 780 

Кредити та заборгованість клієнтів 33 744 92 021 125 765 

Основні засоби та нематеріальні активи - 4 417 4 417 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 28 162 - 28 162 

Дебіторська заборгованість щодо поточного 

податку на прибуток 
57 - 57 

Відстрочений податковий актив 27 - 27 

Інші фінансові активи 6 - 6 

Інші активи 123 130 253 

Усього активів 67 899 96 568 164 467 

  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

Кошти клієнтів 25 648 - 25 648 

Зобов`язання за поточним податком на 

прибуток 
2 225 - 2 225 

Інші зобов’язання 1 409 - 1 409 

Усього зобов’язань 29 282 - 29 282 

 

 

17.  
 

Процентнi доходи та витрати 

      (у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ:  

Кредити та заборгованість клієнтів 27 357 24 002 

Депозити овернайт в інших банках 230 2 376 

Кореспондентські рахунки в інших банках 66 28 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 3 267 2 222 

Усього процентних доходів 30 920 28 628 

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ:  

Строкові кошти фізичних осіб (359) (572) 

Строкові кошти юридичних осіб (1 300) (11) 

Строкові кошти інших банків   - (3) 

Усього процентних витрат (1 659) (586) 

Чистий процентний дохід/(витрати) 29 261 28 042 

 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядкiв 1,2 та 3 звiту  "Звiт про прибутки i   збитки 

та iнший сукупний дохiд". 

 



 

18.  
 

Комiсiйнi доходи та витрати  

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:  

Розрахунково-касові операції 1 197 1 150 

Комісійний дохід від кредитного обслуговування 19 21 

Операції на валютному ринку 577 709 

Комісійні доходи за надані гарантії 36 4 

Усього комісійних доходів 1 829 1 884 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:  

Розрахунково-касові операції   (98) (117) 

Усього комісійних витрат (98) (117) 

Чистий комісійний дохід/витрати 1 731 1 767 

 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядкiв 6,7 звiту  "Звiт про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд". 

 

 

19.  
 

Iншi операцiйнi доходи. 

 

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Інші операційні доходи(доход від реалізації грошових 

чекових книжок та бланків векселів) 
3 2 

Усього інших операційних доходів 3 2 

 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 12 звiту  "Звiт про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд". 

 

 

20.  
 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

 

(у тисячах гривень) 
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Витрати на утримання персоналу (9 896) (8 989) 

Амортизація основних засобів (1 318) (1 227) 

Амортизація програмного забезпечення та  

інших нематеріальних активів (91) (41) 

Витрати на утримання основних засобів  

та нематеріальних активів,    

телекомунікаційні та інші експлуатаційні  послуги (2 362) (2 282) 

Професійні послуги (417) (499) 

Витрати на оперативний лізинг(оренду) (2 991) (2 933) 

Витрати із страхування (3 160) (1 756) 

Витрати на маркетинг та рекламу - (498) 

Сплата інших податків та зборів платежів,  

 крім податку на прибуток (262) (307) 

Усього адміністративних та інших операційних витрат (20 497) (18 532) 



 

Данi цiєї примiтки використовуються для заповнення рядка 13 звiту  "Звiт про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд". 

 

 

21.  
 

Результат вiд операцiй з фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. 

 

(у тисячах гривень) 

  
 Доходи за вирахуванням 

витрат за операціями з 

іншими фінансовими 

активами, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю 

через прибуток або 

збиток 

За 2016 рік 

Доходи за 

вирахуванням витрат за 

операціями з іншими 

фінансовими активами, 

що обліковуються за 

справедливою вартістю 

через прибуток або 

збиток 

За 2015 рік 

Інші фінансові інструменти, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки через прибутки або збитки   

- 26 

Усього результат від операцій з фінансовими 

активами, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

- 26 

 

 

22.  
 

Витрати на податок на прибуток 

 

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Поточний податок на прибуток   - (2 225) 

Зміна відстроченого податку на прибуток (24) (117) 

Усього витрати податку на прибуток   (124) (2 342) 

 

В поточному роцi Банк отримав податковий збиток та не визнає  ВПА з такого податкового  збитку. 

Поточна ставка податку на прибуток складає 18%. 

 

Далi наведено узгодження суми облiкового прибутку(збитку та суми податкового прибутку(збитку). 

(у тисячах гривень) 
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Прибуток до оподаткування баланс (6 246) 12 484 

Теоретичні податкові відрахування за відповідною 

ставкою оподаткування 
1 124 (2 247) 

                                          Коригування облікового прибутку (збитку) 

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою  

розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 

бухгалтерському обліку : резерв по фінасовим гарантіям. 
(42) (263) 

Доходи, які підлягають обкладанню податком на 

прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового 

прибутку(збитку): доходи майбутніх періодів 

- 111 

Витрати з податку на прибуток  (102) (2 342) 



 

 

Далi наведенi податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за звiтний 2016 рiк:  

 

                                                                                                                                                          

(у тисячах гривень) 
Перелік відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов`язань 
Залишок на 

01.01.2016 

Визнані у 

фінансових 

результатах 

Залишок на 

кінець дня 

31.12.2016 

Орендний платіж 23 (23) - 

Балансова вартість ОЗ та НМА 23 (28) (5) 

Резерв за фінансовими гарантіями - 8 8 

Доходи майбутніх періодів (20) 20 - 

Визнаний відстрочений податковий актив 47 (39) 8 

Визнане відстрочене податкове зобов`язання (20) 15 (5) 

Чистий відстрочений податковий 

актив/(зобов`язання) 
27 (24) 3 

 

 

 

 

Далi наведенi податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань за попереднiй 2015рiк  

 

                                                                                                                                                                             

(у тисячах гривень) 
Перелік відстрочених податкових активів 

та відстрочених податкових зобов`язань 
Залишок на 

01.01.2015 

Визнані у 

фінансових 

результатах 

Залишок на 

кінець дня 

31.12.2015 

Орендний платіж 23 - 23 

Балансова вартість ОЗ та НМА - 23 23 

Резерв відпусток (99) 99 - 

Адміністративні послуги - 1 1 

Доходи майбутніх періодів - (20) (20) 

Визнаний відстрочений податковий актив (76) 123 47 

Визнане відстрочене податкове зобов`язання  (20) (20) 

Чистий відстрочений податковий 

актив/(зобов`язання) 

(76) 103 27 

 

 

23.  
 

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) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій 

банку 
(6 246) 10 142 

Прибуток/(збиток) за рік (6 246) 10 142 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 125 125 

Чистий та скоригований прибуток/(збиток)   

на одну просту акцію (грн.) (49,96) 81,14 



 

Формування статутного капiталу розкрито у Примiтцi 15. Банк не має потенцiйних звичайних акцiй, якi 

розбавляють прибуток на акцiю, таким чином розбавлений прибуток на акцiю дорiвнює базовому 

прибутку на акцiю.  

Протягом звiтного року дивiденди власникам акцiй не виплачувалися та не розподiлялися. 

 

 

24.  
 

Операцiйнi сегменти  

 

Iнформацiя по звiтним сегментам Банку за рiк який закiнчився 31 грудня 2016року. 

 

(у тисячах гривень) 

  
 Найменування звітних сегментів 

Інші 

сегменти та 

операції 

Усього Послуги 

корпоративним 

клієнтам 

Послуги 

фізичним 

особам 

Послуги 

банкам 

Дохід від зовнішніх клієнтів:      

Процентні доходи 24 398 2 960 295 3 267 30 920 

Комісійні доходи 1 397 422 10 - 1 829 

Інші операційні доходи 3 - - - 3 

Усього доходів сегментів 25 798 3 382 305 3 267 32 752 

Процентні витрати (1 300) (359) - - (1 659) 

Відрахування до резерву під  

знецінення кредитів та  коштів 

в інших банках 

860 (1 009) - - (149) 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості 

- - (16 347) - (16 347) 

Результат від операцій  

з іноземною валютою 
- - - (124) (124) 

Комісійні витрати - - (98) - (98) 

Адміністративні та інші  

операційні витрати 
- - - (20 621) (20 621) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 
25 358 2 014 (16 140) (17 478) (6 246) 

 

 

Далi наведена iнформацiя по звiтним сегментам Банку за рiк який закiнчився 31 грудня 2015року. 

 (у тисячах гривень) 

  
 Найменування звітних сегментів 

Інші сегменти 

та операції 
Усього Послуги 

корпоративним 

клієнтам 

Послуги 

фізичним 

особам 

Послуги 

банкам 



Дохід від зовнішніх клієнтів:      

Процентні доходи 21 343 2 659 2 404 2 222 28 628 

Комісійні доходи 1 462 422 - - 1 884 

Інші операційні доходи 2 - - - 2 

Усього доходів сегментів 22 805 3 081 2 404 2 222 30 514 

Процентні витрати (11) (572) (3) - (586) 

Відрахування до резерву під  

знецінення кредитів та  коштів 

в інших банках 

(6 367) 

 

594 

 

5 712 

 
- 

(63) 

 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток/збиток 

- - 26 - 26 

Результат від операцій  

з іноземною валютою 
615 - - 627 1 242 

Комісійні витрати - - (117) - (117) 

Адміністративні та інші       

 операційні витрати - - - (18 532) (18 532) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 
17 042 3 103 8 022 (15 683) 12 484 

 

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за звiтний 2016 рiк 

 

(у тисячах гривень) 

  

 Найменування звітних сегментів 

Інші 

сегменти 

та операції 

Усього Послуги 

корпоративним 
клієнтам 

Послуги 

фізичним 
особам 

Послуги 

банкам 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

Активи сегментів 123 518 14 205 3 742 12 020 153 485 

Усього активів сегментів 123 518 14 205 3 742 12 020 153 485 

Нерозподілені активи - - - 7 778 7 778 

Усього активів 123 518 14 205 3 742 19 798 161 263 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      

Зобов’язання сегментів 29 372 1 463 - - 30 835 

Усього зобов’язань сегментів 29 372 1 463 - - 30 835 

Нерозподілені зобов’язання - - - 1 490 1 490 

Усього зобов’язань 29 372 1 463 - 1 490 32 325 



ІНШІ СЕГМЕНТНІ  СТАТТІ      

Капітальні інвестиції - - - 4 571 4 571 

Амортизація - - - (1 409) (1 409) 

 

 

 

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за попереднiй 2015рiк 

(у тисячах гривень) 

  

 Найменування звітних сегментів 

Інші 

сегменти та 

операції 

Усього Послуги 

корпоративним 

клієнтам 

Послуги 

фізичним 

особам 

Послуги 

банкам 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

Активи сегментів 111 099 14 666 2 256 28 162 156 183 

Усього активів сегментів 111 099 14 666 2 256 28 162 156 183 

Нерозподілені активи    8 284 8 284 

Усього активів 111 099 14 666 2 256 36 446 164 467 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      

Зобов’язання сегментів 18 218 7 431 - - 25 649 

Усього зобов’язань сегментів 18 218 7 431 - - 25 649 

Нерозподілені зобов’язання - - - 3 634 3 634 

Усього зобов’язань 18 217 7 431 - 3 634 29 283 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ  СТАТТІ      

Капітальні інвестиції - - - 4 417 4 417 

Амортизація - - - (1 268) (1 268) 

 

 

25.  
 

Управлiння фiнансовими ризиками 

 

Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у банкiвськiй дiяльностi та операцiях Банку. Основною 

метою управлiння фiнансовими ризиками є досягнення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю 

та ризиковiстю операцiй для забезпечення фiнансової стiйкостi Банку, його надiйностi, 

платоспроможностi. 

 

 

Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через 

неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь - якої фiнансової угоди iз 

Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання. Управлiння та монiторинг кредитних 

ризикiв здiйснюються вiддiлом оцiнки ризикiв, кредитним комiтетом та iншими комiтетами, якi створенi 

в Банку i дiють на колегiальнiй основi та Правлiнням Банку. 

Методи зменшення кредитного ризику, якi використовуються в Банку: 

- лiмiтування; 

- вибiр адекватної структури кредитної угоди; 

- забезпечення (застава, фiнансова порука); 

- контроль змiн фiнансового стану, кредитоспроможностi, платоспроможностi позичальника; 

- монiторинг заставного майна з метою встановлення його наявностi та стану; 



- аналiз динамiки рiвня проблемних кредитiв, розгляд та затвердження заходiв по погашенню 

простроченої заборгованостi; 

- формування резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями. 

Кредитна полiтика Банку передбачає прiоритет якостi позичальника (фiнансовий стан позичальника, 

керiвництва i власникiв позичальника, та його готовнiсть i спроможнiсть виконувати свої зобов'язання 

перед Банком) над якiстю забезпечення, рiшення щодо кредитування завжди ?рунтується на оцiнцi 

ризику, а не якостi забезпечення. Приймаючи забезпечення, Банк надає перевагу найбiльш лiквiдним 

формам забезпечення з найвищою лiквiдацiйною вартiстю. 

Кредитнi ризики, пов'язанi з мiжбанкiвськими операцiями, передусiм полягають, як правило, у 

вiдсутностi забезпечення, зважаючи на, як правило, короткостроковий характер таких операцiй. 

 

Банк встановлює окремi лiмiти для банкiв - контрагентiв, виходячи iз оцiнки їх фiнансового стану та 

iншої наявної iнформацiї (iнформацiї про акцiонерiв позичальника, якостi менеджменту, ринкової позицiї 

тощо). 

 

Протягом звiтного перiоду дотримувався всiх нормативiв кредитного ризику. 

Станом на кiнець дня 31.12.2016 року значення нормативiв кредитного ризику становили: 

" норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 - 19,59% 

(нормативне значення Н7 не > 25%); 

" норматив великих кредитних ризикiв Н8 - 44,55% (нормативне значення Н8 не > 800%); 

" норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком 

особами (Н9) -0,52% (нормативне значення - не бiльше 25 %). 

 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через 

несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв та товарiв i курсiв iноземних валют за тими 

iнструментами, якi є в торговельному портфелi. 

До ринкових ризикiв належать: 

- валютний ризик; 

- ризик змiни процентної ставки; 

- iнший ринковий ризик. 

Валютний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень i капiталу, який виникає через 

несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали. 

 

Ризик змiни процентної ставки - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який 

виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть Банку 

так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань та позабалансових активiв. 

 

Вiддiл оцiнки ризикiв здiйснює контроль за дотриманням вiдповiдними пiдроздiлами Банку 

встановлених Нацiональним банком України та КУАП лiмiтiв з метою обмеження та контролю за 

вищенаведеними ризиками. 

 

Iншi ринковi ризики виникають через несприятливе коливання цiн на цiннi папери у портфелi Банку, а 

також цiн похiдних та iнших iнструментiв та товарiв, окрiм тих змiн, що викликанi в курсах валют та 

процентних ставках. 

 

Основною метою управлiння ринковими ризиками є обмеження їх впливу на капiтал, дотримання 

встановленого рiвня достатностi капiталу та дотримання всiх регуляторних вимог щодо ринкових 

позицiй. 

 

Валютний ризик 

 

Валютним ризиком є ризик втрат через змiну вартостi активiв, зобов'язань або позабалансових статей, 

виражених в iноземнiй валютi, викликану змiною курсу iноземної валюти.  



 

Валютнi ризики пов'язанi з вiдкритими позицiями, особливо гостро зростають в перiоди серйозних 

коливань валютних курсiв. Основною рисою ризикових випадкiв, якi вiдносяться до ринкового ризику, є 

те, що подiбнi випадки наступають внаслiдок несприятливої змiни загальної ринкової ситуацiї.  

 

Управлiння валютним ризиком здiйснюється шляхом проведення щоденного аналiзу структури активiв 

та пасивiв Банку в розрiзi валют, розмiру i структури вiдкритої валютної позицiї та їх вiдповiдностi 

лiмiтам, встановленим Нацiональним банком України, аналiз динамiки змiн курсiв валют та прийняття 

рiшень щодо операцiй з валютними коштами, в т.ч. за позабалансовими операцiями. 

Нижче наведенi основнi валютнi позицiї Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2016року. 

 (у тисячах гривень) 
 

Монетарні активи 
Монетарні 

зобов`язання 

Похідні фінансові 

інструменти 
Чиста позиція 

Долари США     4 244 4 901 - (657) 

Євро   164 - - 164 

Російскі рублі 29 - - 29 

Усього 4 437 4 901 - (464) 

 

У порiвнянi: основнi валютнi позицiї Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2015року 

(у тисячах гривень) 
 

Монетарні активи 
Монетарні 

зобов`язання 

Похідні фінансові 

інструменти 
Чиста позиція 

Долари США     8 029 7 881 - 148 

Євро   269 39 - 230 

Усього 8 298 7 920 - 378 

 

Залишки монетарних показникiв на кiнець звiтного року вiдображаються в бухгалтерському облiку за 

офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу. Курсовi рiзницi разом з прибутками та 

збитками за рiк визнаються у "Звiтi про прибутки i  збитки та iнший сукупний дохiд". 

 

Далi представлено вплив на фiнансовий результат та  власний капiтал Банку  в результатi можливих 

змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi 

змiннi характеристики залишаються фiксованими 

 

 (у тисячах гривень) 

  
 Станом на кінець 2016 року Станом на кінець 2015 року 

 Вплив на 

прибуток/(збиток) 

Вплив на 

власний капітал 

Вплив на 

прибуток/(збиток) 

Вплив на 

власний капітал 

Зміцнення долара США на 40% 263 263 59 59 

Послаблення долара США на 40% (263) (263) (59) (59) 

Зміцнення євро на 40% 66 66 92 92 

Послаблення євро на 40% (66) (66) (92) (92) 

Зміцнення рос. руб. на 40% 12 12 - - 

Послаблення рос. руб. на 40% (12) (12) - - 

 

Вплив коливань валютного курсу на прибуток/збиток та власний капiтал Банку був рiвнозначний, 

оскiльки фiнансовий результат Банку включається до його власного капiталу, а в складi останнього 

вiдсутнi iншi статтi, якi були б вираженi в iноземнiй валютi, та/або зазнавали б коливань валютного 

курсу. 

 

Ризик змiни процентної ставки. 

 

Головним органом, що забезпечує реалiзацiю процентної полiтики Банку, є Комiтет з управлiння 

активами та пасивами. 

 

При оцiнцi процентного ризику використовується статистична модель процентних розривiв (ГЕП - 

аналiз), що дозволяє заздалегiдь оцiнювати наслiдки незбалансованостi активiв та пасивiв, чутливих до 



змiни вiдсоткових ставок за строками до погашення, аналiзує показники чистого спреду та чистої 

процентної маржi, вартiсть процентних активiв та собiвартiсть ресурсiв, середньо ринковi оцiнки 

процентних ставок. 

 

Управлiння ризиком здiйснюється шляхом встановленням рiшенням КУАП процентних ставок по 

кредитах та депозитах клiєнтiв, мiжбанкiвських операцiях та iнших фiнансових iнструментах.  

 

Далi наведено  Загальний аналiз процентного ризику за фiнансовими iнструментами з фiксованою 

процентною ставкою.       

 (у тисячах гривень) 

  
 На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 6 

міс. 

Від 6 до 12 

міс. 

Більше року Немонетарні Усього 

На 31 грудня 2016 року 

Усього фінансових активів 20 303 8 187 40 647 87 195 4 952 161 284 

Усього фінансових зобов’язань 20 156 711 9 967 - 1 490 32 324 

Чистий розрив за 

процентними ставками  
147 7 476 30 680 87 195 3 462 128 960 

На 31 грудня 2015 року 

Усього фінансових активів 42 776 13 485 14 863 88 899 4 424 164 467 

Усього фінансових зобов’язань 20 442 720 6 712 - 1 409 29 283 

Чистий розрив за 

процентними  ставками 
22 334 12 765 8 151 88 899 3 035 135 184 

 

Далi приведено монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами, який базується на 

управлiнськiй звiтностi(процентна ставка розрахована у вiдсотках у рiчному обчисленнi). 

 

(%) 

  
 2016 рік 2015 рік 

гривня долари США гривня долари США 

     Активи 

Кошти в інших банках - - 31 - 

Кредити та заборгованість клієнтів 19,9 15 23,8 15 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 14,9 - 20 - 

Зобов’язання 

Кошти банків - - - - 

Кошти клієнтів:     - - - - 

Строкові кошти 16 8 18 8 

   

Банк не нараховує проценти по залишкам коштiв клiєнтiв на поточних рахунках. В Банку вiдсутнiй 

торговий портфель цiнних паперiв, тому цiновi коливання iнструментiв не можуть впливати на капiтал. 

Iншi цiновi ризики вiдсутнi. 

 

 

Ризик лiквiдностi 

 

Ризик лiквiдностi є одним з ключових фiнансових ризикiв, вiд ефективностi управлiння яким залежить 

стабiльне фiнансове становище Банку. 

 

Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 

виникає через неспроможнiсть Банку виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при 

цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти незапланованими 

вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов'язання. 

 

Банк видiляє також ризик лiквiдностi ринку, який визначається як наявний або потенцiйний ризик для 



надходжень та капiталу, що виникає через нездатнiсть Банку швидко закривати розриви своїх позицiй за 

поточними ринковими ставками, не зазнавши при цьому неприйнятних витрат, а також через нездатнiсть 

визначати або враховувати змiни ринкових умов, якi впливають на спроможнiсть залучати в необхiдних 

обсягах та за прийнятними ставками та/або реалiзовувати активи швидко i з мiнiмальними втратами 

вартостi. 

 

Управлiння ризиком лiквiдностi в Банку здiйснюється за такими основними напрямами: 

Управлiння i контроль за дотриманням нормативних вимог НБУ за показниками миттєвої (Н4), поточної 

(Н5) та короткострокової (Н6) лiквiдностi здiйснюється на пiдставi Iнструкцiї про порядок регулювання 

дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 28.08.2001 № 368 (зi змiнами та 

доповненнями): 

- проведення щоденних i середньозважених розрахункiв даних показникiв по системi Банку; 

- результати розрахункiв розглядаються при аналiзi пiдсумкiв дiяльностi та прийняттi 

управлiнських рiшень; 

- для проведення оперативних розрахункiв показникiв лiквiдностi  Банком використовується 

спецiальне програмне забезпечення. 

 

Протягом звiтного перiоду Банк дотримувався встановлених НБУ показникiв лiквiдностi. 

 

 

 

 

Показники лiквiдностi Банку на 31 грудня 2016 року. 

 
Найменування показника Нормативне значення Фактичне значення 

Н4 Норматив миттєвої ліквідності Не менше 20 % 32,69% 

Н5 Норматив поточної ліквідності Не менше 40 % 122,48% 

Н6 
Норматив короткострокової 

ліквідності 
Не менше 60 % 214,22% 

  

 

Контроль за дотриманням норм обов'язкового резерву на кореспондентському рахунку в НБУ:  

- здiйснюється щодня по системi Банку в цiлому у вiдповiдностi до вимог "Положення про порядок 

формування та зберiгання обов'язкових резервiв банками України та фiлiями iноземних банкiв в Українi". 

Банк протягом року дотримувався порядку формування обов'язкових резервiв та здатний виконувати свої 

поточнi зобов'язання. 

 

Крiм перерахованого,  для здiйснення оперативного управлiння лiквiднiстю, Банк використовує 

методику аналiзу руху активiв i зобов'язань у часi. Активи та пасиви зiставляються за строками їх 

повернення (розрахунок GAP), визначаються наступнi абсолютнi та вiдноснi показники розриву мiж 

потоками активiв i пасивiв: 

- "Чистий розрив" - рiзниця мiж активами i пасивами за вiдповiдним строком; 

- "Сукупний розрив" - рiзниця мiж активами i пасивами наростаючим пiдсумком, дає iнформацiю 

про надлишок або нестачу коштiв на рiзних троках у майбутньому, вiдображає вплив накопиченого 

ризику за попереднi перiоди; 

- "Сукупний розрив у вiдноснiй величинi" - спiввiдношення потокiв активiв, розрахованих 

наростаючим пiдсумком; 

- "Сукупний розрив / Загальний обсяг активiв" - вiдображає у вiдноснiй величинi 

незбалансованiсть сукупних потокiв активiв та пасивiв у виглядi вiдсоткової долi вiд загального розмiру 

активiв. 

 

Аналiз ризику лiквiдностi обчислюється як на основi контрактних недисконтованих грошових потокiв, 

так i аналiзу ризику лiквiдностi за строками погашення на основi дисконтованих грошових потокiв. 

 

Нижче наведенi данi вiдображають розподiл грошових потокiв по контрактних строках фiнансових 

зобов'язань, що залишилися до погашення станом  на кiнець дня 31 грудня 2016року. 



 

                                                                                                                 

(у тисячах гривень) 

 

  
 На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс  

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього 

Кошти юридичних осіб 19 697 399 10 489 - - 30 585 

Кошти фізичних осіб 596 21 890 - - 1 507 

Інші зобов’язання кредитного 

характеру 
21 927 4 108 - - 22 039 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов’язаннями 

42 220 424 11 487 - - 54 131 

Iншi зобов`яiзання кредитного характеру розкритi в примiтцi 27. 

 

 

 

Нижче наведенi данi вiдображають розподiл грошових потокiв по контрактних строках , що залишилися 

до погашення станом на 31 грудня 2015року.                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                   

(у тисячах гривень) 

 
 На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс      

до 5 років 

Понад 5 

років 

Усього 

Кошти юридичних осіб 17 312 249 1 942 - - 19 503 

Кошти фізичних осіб 905 501 6 382 - -- 7 788 

Інші зобов`язання кредитного 

характеру 
12 205 - - - - 12 205 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов’язаннями 

30 422 750 8 324 - - 39 496 

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

 

Далi представлений аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi 

очiкуваних строкiв погашення за звiтний перiод  

 (у тисячах гривень) 

  
 На вимогу і 

менше 1 

міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс 

до 5 років 

Понад 5 

років 
Усього 

Активи 

 
      

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
6 589 - - - - 6 589 

Кредити та заборгованість 

клієнтів 
21 920 17 149 65 151 118 817 - 223 037 

Цінні папери в портфелі до 

погашення 
12 020 - - - - 12 020 

Інші фінансові активи 11 - - - - 11 

Усього фінансових активів 40 540 17 149 65 151 118 817 - 241 657 

Зобов’язання 

 
     

Кошти клієнтів 20 293  10 542 - - 30 835 

Усього фінансових 

зобов’язань 
20 293 - 10 542 - - 30 835 



Чистий розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня 
20 247 17 149 54 609 118 817 - 210 822 

Сукупний розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня 20 247 37 396 92 005 210 822 - 210 822 

Данi фiнансових активiв та зобов`язань у таблицi наведенi за  контрактною вартiстю. 

 

 

Далi представлений аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi 

очiкуваних строкiв погашення за попереднiй перiод  

(у тисячах гривень) 
 На вимогу і 

менше 1 міс. 

Від 1 до 3 

міс. 

Від 3 до 12 

міс. 

Від 12 міс до 

5 років 

Понад 5 

років 
Усього 

Активи 

 
      

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
5 780 - - - - 5 780 

Кредити та заборгованість 

клієнтів 
8 518 6 211 22 137 88 899 - 125 765 

Цінні папери в портфелі до 

погашення 
28 162 - - - - 28 162 

Інші фінансові активи 6 - - - - 6 

Усього фінансових активів 42 466 13 485 14 863 88 899  159 713 

Зобов’язання 

 
     

Кошти клієнтів 18 217 360 7 071 - - 25 648 

Усього фінансових 

зобов’язань 
18 217 360 7 071 - - 25 648 

Чистий розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня 
24 249 13 125 7 792 88 899 - 134 065 

Сукупний розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня 
24 249 37 374 45 166 134 065 - 134 065 

Данi фiнансових активiв та зобов`язань у таблицi наведенi за балансовою вартiстю.  

 

Операцiйно - технологiчний ризик. 

 

Операцiйно-технологiчний ризик - один iз не фiнансових ризикiв, який несе в собi потенцiйний ризик 

iснування Банку взагалi. 

Операцiйно-технологiчний ризик - це ризик фiнансових втрат, пов'язаних з управлiнськими помилками, 

шахрайством, недолiками системи внутрiшнього контролю чи неадекватностi iнформацiйних технологiй 

i процесiв оброблення iнформацiї з точки зору керованостi,  унiверсальностi, надiйностi, 

контрольованостi i безперервностi їх роботи, неможливiстю своєчасного вжиття заходiв по усуненню 

загроз iнтересам Банку. 

 

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

- внутрiшнiй контроль; 

- аудит; 

- система експертних оцiнок операцiйного ризику, що проводиться з метою своєчасного виявлення 

iндикаторiв пiдвищеного ризику та управлiння ними; 

- система експертних оцiнок операцiйного ризику, що проводиться з метою своєчасного виявлення 

iндикаторiв пiдвищеного ризику та управлiння ними; 

- сповiщення керiвництва про виникнення операцiйно-технологiчних ризикiв для прийняття 

оперативних рiшень по його хеджуванню. 

Основним методом управлiння операцiйно-технологiчними ризиками є створення ефективних процедур 

внутрiшнього контролю, якi в сукупностi складають єдину систему внутрiшнього контролю за 

дiяльнiстю Банку. Процедури внутрiшнього контролю є обов'язковим елементом при здiйсненнi всiх 

процесiв, що дозволяє зменшити ймовiрнiсть i наслiдки реалiзацiї операцiйно-технологiчного ризику. 



 

Контроль операцiйно-технологiчного ризику пiд час виконання банкiвських операцiй здiйснюється всiма 

структурними пiдроздiлами Банку в межах їх компетенцiї. 

Географiчний ризик. 

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

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

походження. 

 

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

Однак, Банк наражається на географiчний ризик у зв'язку iз ситуацiєю, що склалася на початку 2014 

року. Так, частина кредитного портфеля Банку (2,4%) складається з кредитної заборгованостi осiб, 

мiсцезнаходження (реєстрацiї/постiйного проживання) яких, у вiдповiдностi до положень Закону України 

"Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї 

України", знаходиться на тимчасово окупованiй територiї України. Втiм, зважаючи на порiвняно 

незначну частку такої заборгованостi в структурi кредитного портфеля Банку можна зробити висновок 

що за станом на 31.12.2016 року географiчний ризик Банку є контрольованим. 

 

 

26.  
 

Структура регулятивного капiталу 

 

Головною метою Банку щодо управлiння капiталом є залучення i пiдтримка достатнього обсягу капiталу, 

необхiдного для розширення дiяльностi i забезпечення покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних 

ризикiв,якi приймаються в процесi банкiвської дiяльностi. 

Полiтика Банку передбачає пiдтримку забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв,кредиторiв та 

iнших учасникiв ринку, а також сталого розвитку в майбутньому. 

При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у зв`язку з чим Банк визнає 

необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi пiдвищення 

спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та стабiльнiстю, якi забезпечуються за 

рахунок стiйкостi фiнансової позицiї. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року Банк вiдповiдає нормативним вимогам щодо показникiв  

капiталу - показник достатностi(адекватностi) регулятивного капiталу складає 88,06%. 

Регулятивний капiтал Банку має наступну структуру: 

(у тисячах гривень) 

  

 
Звітний 2016 рік 

Попередній 2015 

рік 

Основний капітал (каптал 1-го рівня):  

- Статутний капітал  фактично сплачений 125 000 125 000 

- Нематеріальні активи (1 512) (921) 

- Загальні резервні фонди 683 59 

-Незареєстрований статутний капітал 9 500  

Додатковий капітал:   

- Резерви під заборгованість інших банків та  заборгованість за 

кредитами, які віднесено до І категорії якості 
1 461 259 

-Збиток минулого року - (17) 

- Розрахунковий прибуток /збиток поточного року (7 099) 10 142 

Усього регулятивного капіталу 128 033 134 522 

 

 

27.  
 

Потенцiйнi зобов'язання банку 

 

Зобов`язання з оперативного лiзингу(оренди) 



Станом на 31 грудня 2016 року Банк має потенцiйнi зобов`язання у виглядi майбутнiх мiнiмальних 

орендних платежiв за невiдмовним договором про оперативний лiзинг (оренду): 

 

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

До 1 року 2 757 2 757 

Від 1 року до 5 років 8 144 8 270 

Понад 5 років - - 

Усього 10 901 11 027 

Банк є орендарем примiщення Банку. Строк оренди до закiнчення дiї договору складає 3 роки. Станом на 

31 грудня 2016року Банк не має вимог щодо отримання суборендних платежiв. 

 

 

Зобов`язання з кредитування. 

Основною метою зазначених iнструментiв є забезпечення  надання коштiв клiєнтам у разi необхiдностi. 

Фiнансовi гарантiї, що є безвiдкличними гарантiями того, що Банк здiйснить платiж на користь третiх 

осiб у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов`язань, мають той же кредитний ризик, що i кредити. 

Зобов`язання з кредитування представляють собою невикористану частку сум для надання кредитiв. 

Зобов`язання з кредитування є вiдкличними. За зобов`язаннями з кредитування Банк потенцiйно несе 

кредитний ризик у сумi, що дорiвнює невикористаним зобов`язанням, але меншою мiрою нiж за 

наданими кредитами, тому що надання кредитiв за зобов`язаннями належить вiд дотримання клiєнтами 

певних умов.  

Банк не має непередбачених зобов`язань iз кредитування. 

 

Далi представлена структура  зобов'язань з кредитування. (Всi наявнi зобов`язання Банку наданi у валютi 

звiтностi -  гривнi). 

(у тисячах гривень) 

  
 Звітний 2016 рік Попередній 2015 рік 

Зобов’язання з кредитування, що надані 20 891 12 205 

Фінансові гарантії 1 148 - 

Резерв за зобов`язаннями, що пов`язані з кредитуванням (42) - 

Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за 

мінусом резерву 

21 997 12 205 

 

28.  
 

Справедлива вартiсть активiв та зобов`язань 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається як сума, за яку фiнансовий iнструмент 

можна обмiняти мiж обiзнаними та зацiкавленими учасниками за звичайних умов, iнших нiж примусовi 

чи лiквiдацiйнi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є ринкова цiна фiнансового 

iнструмента. 

При початковому визнаннi фiнансовi активи i зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю.   

Базою для визначення початкової справедливої вартостi на момент операцiї в одному випадку будуть 

ринковi котирування на iнструмент, а в iншому - методи оцiнки, метод аналiзу дисконтованих грошових 

потокiв. У випадку неможливостi достовiрно визначити справедливу вартiсть дольових iнструментiв 

допускається оцiнка за собiвартiстю за вирахуванням витрат по знецiненню. Вважається, що 

справедливою вартiстю фiнансового iнструменту при початковому визнаннi є цiна операцiї - справедлива 

вартiсть вiдшкодування, отриманого чи переданого. 

Банк класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої вартостi: 

o рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань; 

o рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для  

                активiв або зобов'язань або прямо, або опосередковано; 

o рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов'язань, що не ?рунтуються на даних ринку, якi можна    



          спостерiгати. 

Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання є цiни 

котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, 

якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi 

ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж 

зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення 

справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному 

ринку - отримати цiну, за якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на 

найсприятливiшому активному ринку, до якого Банк має безпосереднiй доступ. 

Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Банк визначає справедливу вартiсть, 

застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх ринкових операцiй 

мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступнi), посиланнi на поточну 

справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi дисконтованих грошових потокiв. Мета 

застосування методiв оцiнювання - визначити, якою була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж 

незалежними сторонами, виходячи iз звичайних мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на 

основi результатiв застосування методiв оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi 

показники (та якомога менше - данi, специфiчнi для Банку). Перiодично Банк обстежує методи 

оцiнювання та перевiряє їх на об?рунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових 

операцiй з такими самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових 

даних. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображенi за первiсною вартiстю, яка наближається до їх поточної 

справедливої вартостi. 

Кошти в iнших банках та кошти банкiв. Для активiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть 

приблизно дорiвнює балансовiй вартостi у зв`язку з порiвняно високою термiновiстю цих фiнансових 

iнструментiв. Для бiльш довготермiнових активiв i зобов`язань, процентнi ставки, що застосовуються, 

вiдображають ринковi ставки, i ,вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається до балансової. 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв. Справедлива вартiсть кредитного портфелю базується на 

характеристиках обслуговування кредиту та процентної ставки окремих кредитiв у кожному секторi 

портфелю. Оцiнка резервування на покриття збиткiв за кредитами виходячи з таких факторiв як поточна 

ситуацiя у секторi економiки, в якому функцiонує позичальник, фiнансовий стан кожного позичальника 

та отриманi гарантiї. Вiдповiдно, резерв на покриття збиткiв за кредитами розглядається як зважена 

оцiнка можливих втрат, яка потрiбна для вiдображення впливу кредитного ризику. 

В основному, кредити надаються за ринковими ставками, i тому поточнi балансовi залишки 

представляють собою зважену оцiнку справедливої вартостi. Вiдповiдно, балансова вартiсть, обчислена 

як амортизована вартiсть таких iнструментiв, є помiркованим наближенням до їх справедливої вартостi. 

Кошти клiєнтiв. Для депозитiв з термiном до одного мiсяця справедлива вартiсть приблизно дорiвнює 

балансовiй вартостi у зв`язку з порiвняною короткотермiновiстю цих фiнансових iнструментiв. Для бiльш 

довготермiнових депозитiв, процентнi ставки, що застосовуються, вiдображають ринковi ставки , 

вiдповiдно, справедлива вартiсть наближається до балансової. 

 

Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вихiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв 

та зобов`язань за звiтний перiод. 

 (у тисячах гривень) 

  
 Справедлива вартість за різними моделями оцінки Усього 

справедлив

а вартість 

Усього 

балансова 

вартість 
Ринкові 

котирування 

(1-й рівень) 

Модель 

оцінки, що 

використовує 

спостережні 

дані (2-й 

рівень) 

Модель оцінки, 

що 

використовує 

показники, не 

підтверджені 

ринковими 

даними (3-й 

рівень) 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти:   

-готівкові кошти - 996 - 996 996 

- кошти в Національному банку України - 1 850 - 1 850 1 850 



(крім обов’язкових резервів) 
- кореспондентські рахунки, депозити та 

кредити овернайт у банках 
- 3 743 - 3 743 3 743 

Кредити та заборгованість клієнтів:  

-кредити юридичним особам - - 123 871 123 871 123 518 

-кредити на поточні потреби фізичним 

особам 
- - 10 792 10 792 10 792 

-іпотечні кредити фізичних осіб - - 3 420 3 420 3 413 

Цінні папери в портфелі банку до 

погашення: 
 

-депозитні сертифікати Національного 

банку України 
- 12 020 - 12 020 12 020 

Інші фінансові активи - - 11 11 11 

Усього активів - 18 609 137 734 156 703 156 343 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Кошти клієнтів:  

-юридичні особи - - 29 372 29 372 29 372 

-фізичні особи - - 1 463 1 463 1 463 

Інші фінансові зобов`язання - - - - - 

Усього зобов`язань - - 30 835 30 835 30 835 

 

 

 

Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вихiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки активiв 

та зобов`язань за попереднiй перiод. 

 (у тисячах гривень) 

  
 Справедлива вартість за різними моделями 

оцінки 

Усього 

справедлив

а вартість 

Усього 

балансова 

вартість Ринкові 

котируван 

ня (1-й 

рівень) 

Модель 

оцінки, що 

використовує 

спостережні 

дані(2-й 

рівень) 

Модель оцінки, 

що 

використовує 

показники, не 

підтверджені 

ринковими 

даними(3-й 

рівень) 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти:   

-готівкові кошти - 1 906 - 1 906 1 906 

- кошти в Національному банку України 

(крім обов’язкових резервів) 
- 1 618 - 1 618 1 618 

- кореспондентські рахунки, депозити та 

кредити овернайт у банках 
- 2 256 - 2 256 2 256 

Кредити та заборгованість клієнтів:  

-кредити юридичним особам - - 111 098 111 098 111 098 

-кредити на поточні потреби фізичним 

особам 
- - 11 133 11 133 11 133 

-іпотечні кредити фізичних осіб - - 3 534 3 534 3 534 

Цінні папери в портфелі банку до 

погашення: 
 

-депозитні сертифікати Національного 

банку України 
- 28 162 - 28 162 28 162 

Інші фінансові активи -  6 6 6 

Усього активів  33 942 125 771 159 713 159 713 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Кошти клієнтів:  

-юридичні особи - - 18 218 18 218 18 218 

-фізичні особи - - 7 430 7 430 7 430 

Усього зобов`язань - - 25 468 25 468 25 468 



 

 

29.  
 

Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

 

Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод. 

(у тисячах гривень) 

  
 Кредити та 

дебіторська  

заборгованість 

Інвестиції 

утримані до 

погашення 

 

Усього 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 589 - 6 589 

Кредити та заборгованість клієнтів: 137 723 - 137 723 

-кредити юридичним особам 123 518 - 123 518 

-кредити на поточні потреби   фізичним 

особам 

10 792 - 10 792 

-іпотечні кредити фізичних осіб 3 413 - 3 413 

Цінні папери в портфелі банку до погашення - 12 020 12 020 

Інші фінансові активи 11 - 11 

Усього фінансових активів 144 323 12 020 156 343 

 

Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за попереднiй перiод. 

(у тисячах гривень) 

  
 Кредити та 

дебіторська  

заборгованість 

Інвестиції 

утримані до 

погашення 

 

Усього 

Грошові кошти та їх еквіваленти 5 780 - 5 780 

Кредити та заборгованість клієнтів: 125 765 - 125 765 

-кредити юридичним особам 111 098 - 111 098 

-кредити на поточні потреби фізичним особам 11 133 - 11 133 

-іпотечні кредити фізичних осіб 3 534 - 3 534 

Цінні папери в портфелі банку до погашення - 28 162 28 162 

Інші фінансові активи 6 - 6 

Усього фінансових активів 153 933 28 162 159 713 

 

 

30.  
 

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 2016 року операцiї з пов`язаними сторонами Банк проводив на умовах, що не 

вiдрiзняються вiд умов, встановлених для iнших контрагентiв. 

Банк не нараховує проценти по залишкам на поточних рахунках. 

 

 

 

 

 



Залишки за операцiями з пов`язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду. 

(у тисячах гривень) 

  
 Найбільші 

учасники(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов`язані 

сторони 

Усього 

Кредити та заборгованість 

клієнтів (контрактна процентна 

ставка_16_%) 

- 930 - 930 

Резерв під заборгованість за 

кредитами станом на 31 грудня 

- (68) - (68) 

Кошти клієнтів (контрактна 

процентна ставка_0_%) 

- 67 770 837 

Інші зобов`язання - 34 - 34 

 

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

управлiнського персоналу. 

 

Доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами за звiтний перiод. 

(у тисячах гривень) 

  
 Найбільші 

учасники(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші 

пов`язані 

сторони 

Усього 

Процентні доходи - 145 - 145 

Процентні витрати - - 60 60 

Зміни резерву від знецінення 

кредитів 

- (48) - (48) 

Відрахування до резервів під 

знецінення кредитів 

- (68) - (68) 

Комісійні доходи 4 - 78 82 

 

 

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

звiтного перiоду. 

(у тисячах гривень) 

  
 Провідний управлінський 

персонал 

Сума кредитів, наданих пов`язаним сторонам 408 

Сума кредитів, погашених пов`язаними сторонами  142 

 

У звiтному перiодi провiдному управлiнському персоналу здiйсненi  поточнi виплати та нарахованi 

зобов`язання (резерв по вiдпусткам). 

(у тисячах гривень) 

  
 

Витрати 
Нараховане 

зобов`язання 

Поточні виплати працівникам   5 607 907 

 

 

 

 

 

 



31.  
 

Подiї пiсля дати балансу. 

 

   Подiї мiж датою складання балансу i датою затвердження загальними зборами акцiонерiв ПАТ "БАНК 

"ПОРТАЛ" фiнансової звiтностi, пiдготовленої для оприлюднення, якi б надавали додаткову iнформацiю 

про визначення сум, пов`язаних з умовами, що iснували на дату балансу та вимагали коригування 

вiдповiдних статей активiв i зобов`язань, або вимагали розкриття iнформацiї про цi подiї у примiтках до 

фiнансової звiтностi не вiдбувалось. 

 

Вiдповiдно до програми капiталiзацiї Банк має намiр здiйснити збiльшення статутного капiталу на 75 

млн.грн. у червнi 2017 р. за рахунок здiйснення грошових внескiв власником iстотної участi Банку в 

рамках проведення поточної емiсiї акцiй. 

 

 

 


