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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2018 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 35345213 

4. Місцезнаходження 

 69068 м. Запорiжжя, просп. Моторобудiвникiв, 54Б 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 061-769-75-55, 061-769-75-55 

6. Електронна поштова адреса 

 bank@motor-bank.com.ua 

 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 30.07.2018 

 (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці motor-bank.ua в мережі Інтернет 30.07.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1.  Основні відомості про емітента X 

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

3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

значних правочинів  

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

правочинів  

    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

10. Інформація про конвертацію цінних паперів  

11. Інформація про заміну управителя  

12. Інформація про керуючого іпотекою  

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

15. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що 

здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом 

забезпечення окремо)  



20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

21. Примітки: 

Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi 

цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, 

Товариством не розмiщувалися. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та 

iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались 

тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та 

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

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв та про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду не приймались. Забезпечення третьою 

особою щодо виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

надавалось. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, 

виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не 

розмiщувалися. Емiтент не складає звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть не була перевiрена аудитором. Загальна кiлькiсть голосуючих 

акцiй 2000000 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, право голосу за якими обмежено - 0. Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй 

особi - 0.  

 

Промiжний звiт керiвництва:  

 

1. Протягом звiтного перiоду не зафiксовано важливих подiй, що суттєво вплинули на стан 

промiжної фiнансової звiтностi Банку. 

 

2. Банком не очiкується виникнення подiй, якi можуть вплинути на здатнiсть Банку 

продовжувати свою дiяльнiсть безперервно на протязi 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати, а саме: 

припинення чи суттєве скорочення дiяльностi; нездатнiсть забезпечити фiнансування розвитку 

дiяльностi чи здiйснення iнших важливих iнвестицiй; значне збiльшення строкiв сплати 

дебiторської заборгованостi; виникнення значних сум простроченої дебiторської заборгованостi; 

негативна величина чистих активiв, недотримання iнших вимог, встановлених законодавством 

України; значнi втрати вiд основної дiяльностi; залучення позикових коштiв при реальнiй 

вiдсутностi перспективи повернення чи продовження строку кредиту чи позики; використання 

короткострокових кредитiв й позик для фiнансування довгострокових активiв; труднощi з 

дотриманням умов укладених станом на звiтну дату кредитних договорiв; нездатнiсть погашати 

кредиторську заборгованiсть у вiдповiднi строки; заборгованiсть по виплатi чи припинення 

виплати дивiдендiв; можливе настання ознак банкрутства, встановлених законодавством 

України; можлива втрата лiцензiй; можлива втрата основних зберiгачiв коштiв; можливi втрати 

ринку послуг; можлива суттєва залежнiсть вiд успiшного виконання конкретного проекту 

(суттєвою визнається сума: для АТ - складає 10 i бiльше вiдсоткiв балансової вартостi активiв 

товариства); можливi судовi позиви проти Банку, якi можуть у випадку успiху позивача 

завершитися рiшенням суду, нездiйсненим для Банку. 

 

3. Банком здiйснюється комплексна оцiнка наступних основних ризикiв: кредитного, 

ризику лiквiдностi, процентного ризику, ринкового (у т.ч. валютного) ризику, операцiйного 

ризику, комплаєнс-ризику. 

 

Основнi ризики iдентифiкованi, регулярно оцiнюються та знаходяться пiд постiйним 

монiторингом. 



 

Управлiнська звiтнiсть мiстить точну, повну, своєчасну iнформацiю про ризики, надається 

Спостережнiй радi Банку та Правлiнню Банку та iншим користувачам на регулярнiй основi та 

забезпечує повне розумiння ними ситуацiї щодо рiвня ризикiв Банку для прийняття своєчасних 

та адекватних управлiнських рiшень. 

 

Банк переглядає значення лiмiтiв ризикiв у разi змiни ринкових умов або Стратегiї Банку. 

 

Профiль ризику Банку впродовж звiтного перiоду вiдповiдає стратегiї i полiтицi управлiння 

ризиками та Стратегiї й Бiзнес-плану розвитку Банку, з урахуванням ринкових та 

макроекономiчних умов. 

 

Твердження щодо промiжної iнформацiї:  

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть Банку, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського 

облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки Банку, промiжний звiт керiвництва Банку включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї. 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК" 

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

 А01№027625 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 07.08.2007 

4. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 200000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 134 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв (Єдиний акцiонер), Наглядова рада, Правлiння   

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Головне управлiння НБУ по м. Києву i Київськiй обл. 

2) МФО банку 

 321024 

3) поточний рахунок 

 3200215030801 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 ПАТ "Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 

 322313 

6) поточний рахунок 

 16002012139521 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 238 11.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" є безстроковою.  

Валютнi операцiї 238 11.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис Лiцензiя має необмежений термiн дiї.  

 



V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата введення 

посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: 

телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

01.09.2010 19.12.2013 Коровiн Денис Володимирович (061) 769 75 80, 

kdv@motor-bank.co

m.ua 

Опис 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Досвiд роботи: з 27.01.2009р. по 02.08.2011р. проходив службу в Державнiй 

кримiнально-виконавчiй службi України; з 11.08.2011р. по 23.04.2012р. займав 

посаду iнспектора служби безпеки ПАТ "МОТОР-БАНК"; з 24.04.2012р. по 

18.12.2013р. займав посаду юрисконсульта юридичного вiддiлу ПАТ 

"МОТОР-БАНК"; з 19.12.2013р. по 05.06.2017р. займав посаду корпоративного 

секретаря ПАТ "МОТОР-БАНК", з 06.06.2017р.  i по теперiшнiй час займає 

посаду корпоративного секретаря - начальника вiддiлу корпоративного управлiння 

Банку. 

 

 

 

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради, незалежний директор 

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

 Хохлов Юрiй Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1957 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 39 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Спостережної ради, незалежний член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК".  

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Єдиного акцiонера Банку №2/18 вiд 25.04.2018 року обраний на посаду Голови Наглядової ради, 

незалежного директора Банку.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера 

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

 Дем'янова Олена Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 



 1981 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 15 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК".  

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Єдиного акцiонера Банку №2/18 вiд 25.04.2018 року обрана на посаду члена Наглядової ради 

Банку.    

 

1. Посада 

 Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера 

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

 Лунiн Вiктор Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1952 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 43 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК".  

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Єдиного акцiонера Банку №2/18 вiд 25.04.2018 року обраний на посаду Заступника Голови 

Наглядової ради Банку.    

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера 

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

 Пересада Сергiй Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1960 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 34 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" 

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Єдиного акцiонера Банку №2/18 вiд 25.04.2018 року обраний на посаду члена Наглядової ради 

Банку.  

 

1. Посада 



 Член Наглядової ради, представник акцiонера 

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

 Савченко Андрiй Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Незалежний член Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК".  

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Єдиного акцiонера Банку №2/18 вiд 25.04.2018 року обраний на посаду члена Наглядової ради 

Банку.   

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Чихун Вадим Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1972 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 21 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник керуючого фiлiєю ПАТ "Кредитпромбанк".   

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi 

посадових осiб не було.   

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

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

 Бериславський Сергiй Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1981 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 14 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник керуючого - начальник сектору корпоративного бiзнесу вiддiлення  ПАТ 

"ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ".  



8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi 

посадових осiб не було.   

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

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

 Воiнов Євген Михайлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 24 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Радник Спостережної ради ПАТ "МОТОР-БАНК" 

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi 

посадових осiб не було.   

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер, член Правлiння 

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

 Мотроненко Лариса Олексiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1968 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК". 

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi 

посадових осiб не було.   

 

1. Посада 

 Вiдповiдальний працiвник - начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, Член Правлiння 

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

 Удовiченко Олександр Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 



 22 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу юридичного управлiння ПАТ 

"БАНК КIПРУ".  

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi 

посадових осiб не було.   

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний директор 

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

 Мотриченко Владислав Якович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1952 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 38 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Провiдний iнженер зовнiшньоторгового департаменту АТ "МОТОР СIЧ" 

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Єдиного акцiонера Банку №2/18 вiд 25.04.2018 року обраний на посаду члена Наглядової ради, 

незалежного директора Банку.   

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний директор 

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

 Яковлев Володимир Борисович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1949 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 43 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник Управлiння, головний метролог УГМетр, Голова Наглядової ради ВАТ 

"МОТОР СIЧ"  

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Єдиного акцiонера Банку №2/18 вiд 25.04.2018 року обраний на посаду члена Наглядової ради, 

незалежного директора Банку.   

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння - директор Представництва АТ "МОТОР-БАНК" в м. Києвi, 

член Правлiння 

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



 Лапуцький Олександр Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 25 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Радник Голови Правлiння АТ "МОТОР-БАНК" 

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Наглядової ради Банку №22/18 вiд 29.05.2018 року призначений на посаду заступника Голови 

Правлiння - директора Представництва АТ "МОТОР-БАНК" в м. Києвi, члена Правлiння Банку.   

 

1. Посада 

 Начальник вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками, член Правлiння 

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

 Патлах Вiталiй Федорович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 21 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник вiддiлу аналiзу та управлiння ризиками АТ "МОТОР-БАНК".  

8. Опис 

 Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На пiдставi рiшення 

Наглядової ради Банку №22/18 вiд 29.05.2018 року призначений на посаду члена Правлiння 

Банку.  

 

 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 20219083 

4. Місцезнаходження 

 49044, Україна, Днiпропетровська обл., д/н р-н, м. Днiпро, вул. Гоголя, 15 А 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 0031 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 26.01.2001 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (056)370-19-76 (056)377-33-98 



8. Вид діяльності 

 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

9. Опис 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" надає 

аудиторськi послуги з проведення аудиту фiнансової звiтностi Банку.  

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 30370711 

4. Місцезнаходження 

 04071, Україна, д/н р-н, м. Київ, Нижнiй Вал, 17/8 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 д/н 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 30.12.1899 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 591-04-04 (044) 591-04-04 

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю 

9. Опис 

 ПАТ "НДУ" надає послуги АТ "МОТОР-БАНК" вiдповiдно до умов договору про 

обслуговування випускiв цiнних паперiв, до умов якого Банк приєднався на пiдставi Заяви про 

приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. 

 

1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАРАНТ IНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 32013602 

4. Місцезнаходження 

 69068, Україна, Запорiзька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя, Вересаєва, 3 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 263450 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (061) 218-74-85 (061) 218-74-85 

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

 У звiтному перiодi ТОВ "ГАРАНТ IНВЕСТ" надавало послуги Банку вiдповiдно до умов 

договору про вiдкриття рахунку в цiнних паперах.  

 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 



3. Код за ЄДРПОУ 

 37413337 

4. Місцезнаходження 

 04071, Україна, д/н р-н, м. Київ, Введенська, 4 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 8 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 10.04.2012 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 383-59-64 (044) 383-27-50 

8. Вид діяльності 

 Дiяльнiсть у сферi рейтингування 

9. Опис 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" 

надає  послуги з визначення та оновлення кредитного рейтингу Банку. 

 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04.07.2017 70/1/2017 НКЦПФР UA4000025712 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

100 2000000 200000000 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Доля держави вiдсутня. Iншi цiннi папери Банк не випускав. 

Акцiї Банку включенi до бiржового списку ПФТС без включення до бiржового Реєстру. Акцiї Банку не є в лiстингу. 22.06.2017 року Єдиним 

акцiонером Банку, з метою приведення статутного капiталу Банку у вiдповiднiсть до вимог Нацiонального банку України, було прийнято 

Рiшення №1 вiд 22.06.2017р. про збiльшення статутного капiталу Банку на 80 000 000, 00 гривень  (вiсiмдесят мiльйонiв гривень нуль копiйок) 

до 200 000 000, 00 гривень (двiстi мiльйонiв гривень нуль копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй Банку в 

кiлькостi 800 000 (вiсiмсот тисяч) штук iснуючої номiнальної вартостi 100, 00 гривень (сто гривень нуль копiйок) за одну акцiю, за рахунок 

додаткових внескiв.    

 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

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 

д/н 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

д/н 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 2047 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1432134 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1434181 X X 

Опис *Зобов`язання у сумi 1 432 134 тис. грн. складаються з: кошти 

клiєнтiв - 1 419 825 тис.грн.,  резерви за зобов`язаннями - 546 

тис.грн, iншi зобов`язання 11 763 тис.грн. 

 

 

 

 



Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 30.06.2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 179 862 63 908 

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 352 942 98 470 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 546 253 661 637 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 571 281 440 508 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 49 50 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 722 817 

Відстрочений податковий актив 1100 588 588 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 51 890 39 438 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 23 743 25 449 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 3 962 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 1 727 330 1 334 827 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 0 0 

Кошти клієнтів 2010 1 419 825 1 048 824 

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 2 047 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 546 4 961 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 11 763 6 229 

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 1 434 181 1 060 014 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 200 000 200 000 

Емісійні різниці 3010 39 012 39 012 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 4 334 4 247 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 49 803 31 554 

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 293 149 274 813 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 1 727 330 1 334 827 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.07.2018 року Керівник Голова Правлiння Чихун В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7697579 Головний бухгалтер Головний бухгалтер 

Мотроненко Л.О. 

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



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2 квартал 2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 71 560 26 373 

Процентні витрати 1005 -35 792 -12 288 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 35 768 14 085 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 -3 381 2 825 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 32 387 16 910 

Комісійні доходи 1040 20 285 12 259 

Комісійні витрати 1045 -3 456 -6 440 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 3 667 1 925 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -426 294 

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 -106 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 104 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 4 414 0 

Інші операційні доходи 1170 420 717 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -34 284 -29 065 

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 23 005 -3 400 

Витрати на податок на прибуток 1510 -4 669 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 18 336 -3 400 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 18 336 -3 400 

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 18 336 -3 400 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 18 336 -3 400 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 18 336 -3 400 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 9 -3 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 9 -3 

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 9 -3 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 9 -3 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.07.2018 року Керівник Голова Правлiння Чихун В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7697579 Головний бухгалтер Головний бухгалтер 

Мотроненко Л.О. 

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



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2 квартал 2018 року 

(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 200 000 39 012 0 4 247 0 32 186 275 445 0 275 445 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 -632 -632 0 -632 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 200 000 39 012 0 4 247 0 31 554 274 813 0 274 813 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 18 336 18 336 0 18 336 

    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 87 0 -87 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 200 000 39 012 0 4 334 0 49 803 293 149 0 293 149 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    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 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.07.2018 Керівник Голова Правлiння Чихун В.В. 



 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7697579 Головний бухгалтер Головний бухгалтер 

Мотроненко Л.О. 

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



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2 квартал 2018 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 71 416 22 473 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -35 586 -11 495 

Комісійні доходи, що отримані 1020 20 283 12 089 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -3 630 -6 434 

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 3 667 1 925 

Інші отримані операційні доходи 1100 418 463 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -17 132 -11 717 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -12 269 -10 602 

Податок на прибуток, сплачений 1800 -2 515 -2 031 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 24 652 -5 329 

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 -254 179 586 454 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 111 376 -532 946 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 -8 384 -1 494 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 10 238 234 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 370 690 -117 691 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 -1 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 5 333 4 091 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 259 725 -66 681 

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 -18 591 000 -10 001 000 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 18 461 000 10 051 000 

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 -8 407 -3 950 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 34 629 

Придбання нематеріальних активів 2130 -4 972 -777 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 -143 345 45 902 

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 39 241 

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 39 241 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 -426 294 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 115 954 18 756 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 63 908 88 488 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 179 862 107 244 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

26.07.2018 року Керівник Голова Правлiння Чихун В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7697579 Головний бухгалтер Головний бухгалтер 

Мотроненко Л.О. 



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



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2 квартал 2018 року 

(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 

Примітки: д/н 

 



Затверджено до випуску та підписано 

 

26.07.2018 року Керівник Голова Правлiння Чихун В.В. 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Трубнiкова Л.Ю. 061 7697579 Головний бухгалтер Головний бухгалтер 

Мотроненко Л.О. 

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



Примітки до фінансової звітності 
за 2 квартал 2018 року 

 

1.  

 

Примiтка 1. Iнформацiя про банк 

 

Найменування, мiсцезнаходження Банку. 

 

Повне офiцiйне найменування: акцiонерне товариство "МОТОР-БАНК". 

 

Скорочене офiцiйне найменування: АТ "МОТОР-БАНК" 

 

Мiсцезнаходження Банку: Україна, 69068, м. Запорiжжя, проспект Моторобудiвникiв, буд.54 "Б". 

 

Дата державної реєстрацiї Банка : 07.08.2007 року. Дата перереєстрацiї у зв'язку зi змiною 

мiсцезнаходження : 16.12.2009 року (Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А 01 № 

027625). 

 

Єдиним акцiонером Банку з 25.05.2017 р. є Богуслаєв Вячеслав Олександрович.  

 

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Банк: http://motor-bank.ua/ 

 

Органiзацiйно-правова форма Банку: 

 

Акцiонерне товариство. 

 

 Назва органу управлiння, у вiданнi якого перебуває Банк.          

 

Банк є самостiйним суб'єктом господарювання. 

 

Характеристика банкiвської дiяльностi.  

 

- АТ "МОТОР-БАНК" дiє на банкiвському ринку Запорiзької областi з 2008 року (статутний 

капiтал банку станом на кiнець дня 30 червня 2018 року складає 200 млн. грн.). 

 

- Клiєнти АТ "МОТОР-БАНК" - фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти, якi 

здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї Запорiзької та iнших областей України, серед яких є лiдери 

вiтчизняної економiки та провiднi українськi компанiї. 

 

- Прiоритетними напрямками дiяльностi АТ "МОТОР-БАНК" у 2018 р. були розширення 

клiєнтської бази та залучення на кредитне обслуговування корпоративних клiєнтiв, а також збiльшення 

обсягiв кредитування населення.  

 

- Види дiяльностi, якi здiйснює та має намiр здiйснювати Банк.  

 

-  Станом на кiнець 2-го кварталу 2018 року, на пiдставi банкiвської лiцензiї та генеральної 

лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, АТ "МОТОР-БАНК" мав право здiйснювати i здiйснював 

наступнi види дiяльностi (операцiї): 

 

- залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб; 

 

- вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв; 

 

- розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд свого 



iменi, на власних умовах та на власний ризик;  

 

- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

 

- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв 

у грошовiй одиницi України; 

 

- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та 

здiйснення операцiй за ними; 

 

- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення 

операцiй за ними; 

 

- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; 

 

- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою 

iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв]; 

 

- випуск платiжних документiв, платiжних карток та/або їх обслуговування, клiринг, iншi форми 

забезпечення розрахункiв; 

 

- зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа; 

 

- надання гарантiй та поручительств; 

 

- переказ коштiв; 

 

- здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; 

 

- випуск власних цiнних паперiв. 

 

-  Також АТ "МОТОР-БАНК" має право здiйснювати наступнi операцiї: 

 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах 

обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з 

юридичними особами-резидентами; 

 

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; 

 

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; 

 

- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi 

статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" 

та не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам 

i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого 

постановою Правлiння  Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 №281; 

 

- iншi операцiї в межах чинного законодавства України. 

 

Спецiалiзацiя Банку. 

 



Банк функцiонує як унiверсальний. В межах наданих НАЦIОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ лiцензiй та 

дозволу Банк надає великий спектр банкiвських послуг клiєнтам - суб'єктам усiх форм господарювання: 

фiнансовим банкiвським та небанкiвським установам, державним та приватним пiдприємствам, суб'єктам 

пiдприємництва, фiзичним особам на територiї Запорiзької областi. 

 

Стратегiчна мета Банку.  

 

Метою дiяльностi Банку є забезпечення належного прибутку акцiонера та пiдтримка високої стабiльностi 

Банку шляхом сприяння економiчному розвитку i добробуту усiх клiєнтiв, яких обслуговує Банк, надання 

якiсних послуг, що вiдповiдають високим професiйним стандартам i етичним принципам, цiльовим 

групам клiєнтiв: 

 

- Корпоративним клiєнтам - юридичним особам, що не вiдносяться до категорiї малого бiзнесу, а 

саме: 

 

" промисловим пiдприємствам; 

 

" великим сiльськогосподарським пiдприємствам; 

 

- Фiзичним особам, що прагнуть до росту свого добробуту i якостi життя, в першу чергу 

спiвробiтникам пiдприємств, що обслуговуються Банком. 

 

Для досягнення цiєї мети перед Банком поставленi наступнi завдання: 

 

- нарощування клiєнтської бази; 

 

- збiльшення обсягу активiв/пасивiв, з урахуванням якостi їх структури; 

 

- пiдтримка адекватного розмiру регулятивного капiталу Банку; 

 

- охоплення прiоритетних сегментiв ринку банкiвських послуг України. 

 

Досягнення поставлених завдань Банком здiйснюється за допомогою наступних заходiв: 

 

- розвиток мережi вiддiлень, набуття статусу загальнодержавного банку; 

 

- розширення спектру кредитних продуктiв шляхом запровадження нових та оптимiзацiї iснуючих 

процедур; 

 

- органiзацiя комплексного обслуговування клiєнтiв; 

 

використання сучасних банкiвських технологiй у роботi з клiєнтами. 

 

Частка керiвництва в акцiях Банку 

 

  За станом на кiнець II кварталу 2018 р. члени Правлiння Банку акцiями Банку не володiють. 

Члени Спостережної ради, якi є представниками акцiонерiв Банку, акцiями Банку не володiють.  

 

 

 

Власники iстної участi АТ "МОТОР-БАНК" станом на 30 червня 2018 року 

 

 

 

Рядок Найменування/ 



 

Прiзвище, iм'я, по батьковi Країна реєстрацiї/ громодянство Код за ЄДРПОУдля юридичних осiб

 Пряма участь, % Опосередкована участь, % 

 

1 Богуслаєв Вячеслав  

 

Олександрович Україна - 100 - 

 

 

 

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

 

 Незважаючи на те, що економiку України визнано ринковою, вона продовжує демонструвати 

деякi особливостi, якi бiльшою мiрою властивi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають, крiм 

iншого валюту, що не є вiльно конвертованою за межами країни, обмеження та контроль у валютнiй 

сферi, вiдносно високу iнфляцiю та високi процентнi ставки, значну частку тiньової економiки та 

високий рiвень корупцiї. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежить вiд полiтики та дiй 

уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної й правової систем, а також економiки в цiлому. 

Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi для країн з розвитою економiкою. 

 

 На українську економiку впливають ринковi коливання i зниження темпiв економiчного розвитку 

у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого 

погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та бiльш жорстоких умов кредитування (за наявностi 

такого), а також суттєвого знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних свiтових валют. 

Позичальники Банку також вiдчули наслiдки кризи, що в свою чергу вплинуло на їх здатнiсть 

обслуговувати борги та залучати необхiдне фiнансування.  

 

 Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi тлумачення та часто 

змiнюється. До труднощiв, з якими стискаються банки України, вiдносяться також необхiднiсть 

подальшого розвитку законодавства з питань банкрутства, типових процедур реєстрацiї та використання 

застави, а також iншi недолiки законодавчого та фiскального характеру. 

 

Iнфляцiя за пiдсумками 1-го пiврiччя звiтного року становила 4,4% (у 2017 р. - 7,9%, у 2016 р. - 4,9%), що 

вказує на уповiльнення темпiв зростання споживчих цiн. 

 

Значення облiкової ставки на протязi 1-го пiврiччя звiтного року збiльшилось з 14,5% рiчних до 17,0% 

рiчних, проте цей факт не мав значного впливу на рiвень процентних ставок за кредитами прямим 

позичальникам. 

 

Офiцiйний  обмiнний курс гривнi до долара США, встановлений НБУ, станом на 02.07.2018 р. становив 

26,327494 гривень за 1 долар США порiвняно з 26,023367 гривнi за 1 долар США станом на 03.07.2017 р.  

 

Посилення кризових тенденцiй в економiцi України, якi спостерiгалися у 2015 - 2016 рр., лише до певної 

мiри можна пояснити наслiдками росiйської агресiї та росiйських обмежувальних торговельних заходiв, 

що зумовили втрату чималої частини вiтчизняного виробництва. Головним, глибинним чинником їх 

посилення є дуже серйознi системнi економiчнi деформацiї, що накопичувалися тривалий час - фактично 

весь перiод з моменту набуття Україною державної незалежностi - i зрештою не могли не зумовити 

масштабних процесiв деградацiї економiки та, вiдповiдно, крайнього загострення соцiальних протирiч. 

Останнi не лише значно послабили потенцiал протистояння зовнiшнiм загрозам, але й стали 

каталiзатором їх наростання. 

 

 Майбутнiй економiчний розвиток України залежить як вiд зовнiшнiх факторiв, в першу чергу 

економiчної, фiнансової пiдтримки з боку ЄС, США, iнших країн свiту, так й вiд дiй уряду, спрямованих 

на пiдтримку зростання i впровадження необхiдних змiн у податковiй, правовiй та регулятивнiй сферах. 

 



Керiвництво вважає, що воно здiйснює всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльної дiяльностi та 

розвитку Банку. 

 

Полiтика Банку щодо полiпшення фiнансових результатiв у 2018 р. полягала у наступному: 

 

- утримання процентних ставок за кредитними операцiями з юридичними особами на рiвнi, 

вищому за рiвень облiкової ставки НБУ; 

 

- пiдтримання ставки за депозитами клiєнтiв на мiнiмальному рiвнi, необхiдному для утримання 

портфелю; 

 

- максимальне використання вкладень у депозитнi сертифiкати НБУ для "утилiзацiї" надлишкової 

лiквiдностi.   

 

Основними чинниками та впливами, що визначили фiнансовi результати дiяльностi Банку в 2018 р., 

стали: 

 

- помiрна волатильнiсть курсу нацiональної валюти до основних iноземних валют; 

 

- негативний вплив обмежень експорту до РФ на надходження валютної виручки на рахунки 

ключових клiєнтiв Банку; 

 

- переорiєнтування клiєнтiв-експортерiв на iншi ринки (ЄС, США, Китай);  

 

- високий рiвень ризикiв кредитування прямого позичальника як ключовий фактор, що стримує 

зростання клiєнтського кредитно-iнвестицiйного портфелю. 

 

Основними джерелами фiнансування активних операцiй Банку в 1-му пiврiччi 2018 р. були вклади 

(депозити) клiєнтiв та власний капiтал. 

 

Заплановане спiввiдношення мiж зобов'язаннями та власним капiталом знаходиться у дiапазонi 4,5 - 5,0 

через значну волатильнiсть залишкiв за рахунками клiєнтiв на вимогу. 

 

 

 

Примiтка 3. Основи подання промiжної скороченої фiнансової звiтностi 

 

Банк пiдготував цю промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть за II квартал 2018 року, що закiнчився 30 

червня 2018 року, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 34 ("МСБО 

34) "Промiжна фiнансова звiтнiсть". 

 

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю в 

рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i повинна розглядатися у сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банка 

станом на 31 грудня 2017 року. 

 

Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi скороченої фiнансової звiтностi, вiдповiдають принципам, що 

застосовувалися при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31 грудня 2017 

року. 

 

Примiтки до Промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс) та Промiжного скороченого 

звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати) складенi по тим 

статтям промiжних скорочених звiтiв, якi суттєво  змiнилися порiвняно з даними тих самих статей рiчної 

фiнансової звiтностi. 

 

Фiнансова звiтнiсть АТ "МОТОР-БАНК" складена вiдповiдно до концептуальної основи достовiрного 



подання та є звiтнiстю загального призначення. 

 

Банк веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського 

облiку та звiтностi в банкiвських  установах України, встановлених правилами Нацiонального банку 

України вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.  

 

Функцiональна валюта звiтностi та одиниця її вимiру:  гривня є функцiональною валютою Банку, усi 

форми рiчної фiнансової звiтностi та примiтки до них складенi у тисячах гривень.  

 

Операцiї в iноземнiй валютi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi також вiдображаються в 

гривнях з її перерахуванням за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату здiйснення 

операцiї. 

 

Банк не має iнвестицiй в асоцiйованi компанiї.  

 

 

 

Примiтка 4. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 

 

Нижче наводиться таблиця коригувань  балансової вартостi фiнансових активiв та зобов'язань за 

попереднiми категорiями оцiнки вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 з їх новими категорiями оцiнки, 

прийнятими при переходi на МСФЗ (IFRS) 9 на 1 сiчня 2018 р .: 

 

  

 

 Назва 

 

статтi Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 31.12.2017) в т.ч. резерв згiдно 

МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 31.12.2017) Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 9 (залишок на 

початок перiоду 01.01.2018) в т.ч. резерв згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018)

 Вплив 

 

переходу на 

 

нерозподiленi прибутки минулих рокiв 

 

Кредити та заборгованiсть банкiв Кредити та заборгова- 

 

нiсть банкiв 100 118 (110) 98 470 (1 758) (1 648) 

 

Кредити та заборго- 

 

ванiсть клiєнтiв Кредити, наданi фiзичним особам 2 969 (276) 3 191 (54) 222 

 

 Кредити,  наданi юридичним особам 652 274 (24 047) 658 446 (17 875) 6 172 

 

 Усього 655 243 (24 323) 661 637 (17 929) 6 394 

 

Iншi активи Iншi фiнансовi активи 244 (5) 236 (13) (8) 

 

 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 11 420 (12) 11 011 (421) (409) 

 

 Усього 11 664 (17) 11 247 (434) (417) 

 

Фiнансовi активи Усього 791 475 (24 450) 791 475 (20 121) 4  329 



 

 Назва 

 

статтi Балансова вартiсть  фiнансових зобов'язань згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 

31.12.2017) Резерв (369 група) згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 31.12.2017) Балансова 

вартiсть фiнансових зобов'язань згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018) Резерв (369 

група) згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018) Вплив 

 

переходу на 

 

нерозподiленi прибутки минулих рокiв 

 

Резерви за зобов'я-заннями Зобов'язання з кредитування 109 180 - 109 180 (4 904) (4 904) 

 

 Гарантiї виданi 237 - 237 (57) (57) 

 

 Усього 109 417 - 109 417 (4 961) (4 961) 

 

Усьго вплив 

 

переходу на 

 

нерозподi-ленi прибутки минулих рокiв: - - (24 450) - (25 082) (632) 

 

Примiтка 5. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Готiвковi кошти 49 807 44 357 

 

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

 

130 055  

 

19 551 

 

3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: - - 

 

3.1 України - - 

 

3.2 iнших країн - - 

 

4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 179 862 63 908 

 

Таблиця 5.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти                                                                                                          

(тис. грн.) 

 

 

 

Данi про грошовi кошти та їх еквiваленти зазначенi в "Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс)" за рядком 1. 

 

 

 

Примiтка 6. Кредити та заборгованiсть банкiв 



 

Таблиця 6.1. Кредити та заборгованiсть банкiв 

 

                                                                                                                                                                                           

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Кредити, наданi iншим банкам: - - 

 

1.1 короткостроковi - - 

 

1.2 довгостроковi - - 

 

2 Кореспондентськi рахунки у банках: 354 076 100 228 

 

2.1 України 353 772 99 777 

 

2.1 iнших країн 304 451 

 

3 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках (1 134) (1 758) 

 

4 Усього коштiв у банках за мiнусом резервiв 352 942 98 470 

 

 

 

Данi про Кредити та заборгованiсть банкiв зазначенi в " Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс)" за рядком 2. 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.2. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi банкiв на 30.06.2018                   

 

                                                                                                           (тис. 

грн.) 

 

Рядок Назва статтi Кредити Коррахунки у банках Усього 

 

1 Непростроченi i знецiненi: - 354 076 354 076 

 

1.1 у 20 найбiльших банках -                 288 467 288 467 

 

1.2 в iнших банках України - 65 305 65 305 

 

1.3 iнших країн - 304 304 

 

2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi - - - 

 

3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв  - 354 076 354 076 

 

4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках - (1 134) (1 134) 

 

5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв - 352 942 352 942 



 

 

 

Нижче поданий аналiз заборгованостi iнших банкiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2017 року.  

 

 

 

Таблиця 6.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi банкiв на 31.12.2017               

 

                                                                                                           (тис. 

грн.) 

 

Рядок Назва статтi Кредити Коррахунки у банках Усього 

 

1 Непростроченi i знецiненi: - 100 228 100 228 

 

1.1 у 20 найбiльших банках - 99 764 99 764 

 

1.2 в iнших банках України - 13 13 

 

1.3 iнших країн - 451 451 

 

2 Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi - - - 

 

3 Кошти в iнших банках до вирахування резервiв  - 100 228 100 228 

 

4 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках - (1 758) (1 758) 

 

5 Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв - 98 470 98 470 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi банкiв 

 

                                                                                                                

(тис. грн.) 

 

Рядок Рух резервiв 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Резерв пiд знецiнення за станом на початок перiоду 1 758 5 425 

 

2 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (623) (5 028) 

 

3 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 - 1 648 

 

4 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi (1) (287) 

 

5 Резерв   пiд  знецiнення  за станом на кiнець перiоду 1 134 1 758 

 

 

 

 

 



Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

 

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв                    

 

                                  (тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Кредити, що наданi органам державної влади та мiсцевого самоврядування  - - 

 

2 Кредити,  наданi юридичним особам  563 947 676 321 

 

3 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 108 10 

 

4 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби  4 437 3 235 

 

5 Резерв пiд знецiнення кредитiв (22 239) (17 929) 

 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 546 253 661 637 

 

 

 

Данi про кредити та заборгованiсть клiєнтiв зазначенi в " Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс)" за рядком 3. 

 

Iнформацiю про кредити та заборгованiсть клiєнтiв за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у 

примiтцi 25. 

 

Заборгованiсть клiєнтiв за кредитами по операцiям репо станом на 30.06.2018 року та  31.12.2017 року 

вiдсутня. 

 

 

 

Таблиця 7.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами на 30.06.2018 рiк                                    

 

                                                         (тис. грн.) 

 

Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi  фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

 

1 Залишок  станом на  початок перiоду 17 875 1 53 17 929 

 

2 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду* 4 301 (1) 25 4 325 

 

3 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi (15) - - (15) 

 

4 Залишок за станом на кiнець перiоду 22 161 - 78 22 239 

 

 

 

* Сума чистого (збитку)/прибутку вiд збiльшення/(зменшення) корисностi  активiв, наведена в таблицi 

7.2  

 

примiтки  7  вiдрiзняється вiд суми, що зазначена в Промiжному скороченому звiтi про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)  у рядку 8 на суму 56 тис. грн. за 



рахунок часткового погашення клiєнтами ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за рахунок 

спецiального резерву. 

 

 

 

Таблиця 7.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2017 рiк    

 

                                                                                                                                                      

(тис. грн.) 

 

Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi  фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

 

1 Залишок  станом на  початок перiоду 24 504 3 493 25 000 

 

2 Збiльшення/ (зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду* 158 (2) (99) 57 

 

3 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - - (119) (119) 

 

4 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 (6 172) - (222) (6 394) 

 

5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi (615) - - (615) 

 

6 Залишок за станом на кiнець перiоду 17 875 1 53 17 929 

 

 

 

 

 

Таблиця 7.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

 

                                                                                                             

(тис. грн.) 

 

Рядок Вид економiчної дiяльностi 30.06.2018 31.12.2017 

 

  сума % сума % 

 

1 Виробництво  349 360 61,5% 462 133 68% 

 

2 Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  121 183 21%

 108 091 16% 

 

3 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  68 416 12% 98 029 14,5% 

 

4 Фiзичнi особи 4 545 1% 3 245 0,5% 

 

5 Iншi  24 988 4,5% 8 068 1% 

 

6 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 568 492 100% 679 566 100% 

 

Таблиця 7.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 30.06.2018                                                                                              

 

                (тис. грн.) 

 



Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кре-дити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi  фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

 

1 Незабезпеченi кредити 16 201 - 2 917 19 118 

 

2 Кредити, що забезпеченi: 547 746 108 1 520 549 374 

 

2.1 грошовими коштами 330 938 - - 330 938 

 

2.2 цiнними паперами - - - - 

 

2.3 нерухомим майном  49 484 108 605 50 197 

 

2.3.1 у т.ч. житлового призначення 1 253 108 605 1 966 

 

2.4 гарантiями i поручительствами - - 148 148 

 

2.5 легковими транспортними засобами  3 589 - 767 4 356 

 

2.6 обладнанням 72 860 - - 72 860 

 

2.7 товарами в оборотi або в переробцi  28 938 - - 28 938 

 

2.8 транспортними  засобами (крiм легкових)  60 988 - - 60 988 

 

2.9 Майновi права на грошову виручку по контрактам 949 - - 949 

 

2.10 iншими активами - - - - 

 

3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 563 947 108 4 437 568 492 

 

 

 

Балансова  сума  кредитiв  розподiлена  пропорцiйно вартостi активiв, прийнятих до забезпечення по 

кредиту. 

 

 

 

Таблиця 7.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 31.12.2017                                                                                              

 

                (тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Iпотечнi кре-дити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi  фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

 

1 Незабезпеченi кредити 24 521 - 2 784 23 651 

 

2 Кредити, що забезпеченi: 651 800 10 451 134 592 

 

2.1 грошовими коштами 447 476 - - 17 802 

 

2.2 цiнними паперами - - - - 

 

2.3 нерухомим майном  50 278 10 136 24 611 

 



2.3.1 у т.ч. житлового призначення 292 10 136 687 

 

2.4 гарантiями i поручительствами - - 236 146 

 

2.5 легковими транспортними засобами  8 276 - 79 6 337 

 

2.6 обладнанням  58 109 - - 50 719 

 

2.7 товарами в оборотi або в переробцi  23 810 - - 12 204 

 

2.8 транспортними  засобами (крiм легкових)  62 401 - - 22 588 

 

2.9 Майновi права на грошову виручку по контрактам 1 450 - - 185 

 

2.10 iншими активами - - - - 

 

3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 676 321 10 3 235 679 566 

 

 

 

   

 

Таблиця 7.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв на 30.06.2018 

 

                                                                                                                              

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

 

1 Непростроченi  та незнецiненi: 548 541 108 4 277 552 926 

 

1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше двох рокiв 318 553 - - 318 

553 

 

1.2 кредити малим компанiям 229 988 - - 229 988 

 

1.3 iншi кредити фiзичним особам - 108 4 277 4 385 

 

2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 15 406 - 160 15 566 

 

2.1 iз затримкою платежу     до 31 дня - -                      95 95 

 

2.2 iз затримкою платежу     вiд  32 до 92 днiв - -                       9 9 

 

2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - -                      18 18 

 

2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв                14 446 -                       

25 14 471 

 

2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж  366 (367)  днiв                      960 -                       

13 973 

 

2.6 iншi кредити (без затримки платежу) - - - - 

 



3 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 563 947 108 4 437 568 492 

 

4 Резерв пiд знецiнення за кредитами (22 161) - (78) (22 239) 

 

5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 541 786 108 4 359 546 253 

 

 

 

Таблиця 7.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв на 31.12.2017 

 

                                                                                                                              

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Кредити, що наданi юридичним особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб

 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Усього 

 

1 Непростроченi  та незнецiненi: 661 059 10 3 161 664 230 

 

1.1 великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше двох рокiв 435 613 - - 435 

613 

 

1.2 кредити малим компанiям 225 446 - - 225 446 

 

1.3 iншi кредити фiзичним особам - 10 3 161 3 171 

 

2 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 15 262 - 26 15 288 

 

2.1 iз затримкою платежу     до 31 дня 14 446 - - 14 446 

 

2.2 iз затримкою платежу     вiд  32 до 92 днiв - - - - 

 

2.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв - - 11 11 

 

2.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 3 - 15 18 

 

2.5 iз затримкою платежу бiльше нiж  366 (367)  днiв 813 - - 813 

 

      

 

3 Незнецiненi кредити, якi оцiненi на груповiй основi, простроченi: - - 48 48 

 

3.1 iз затримкою платежу до 31 днiв - - 36 36 

 

3.2 iз затримкою платежу вiд 32 днiв до 92 днiв - - 12 12 

 

4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 676 321 10 3 235 679 566 

 

4 Резерв пiд знецiнення за кредитами (17 875) (1) (53) (17 929) 

 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 658 446 9 3 182 661 637 

 

 

 

Таблиця 7.9 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на 30.06.2018 

 



  (тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив 

 

застави 

 

1 Кредити, що наданi юридичним особам  563 947 (914 003) (350 056) 

 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 108 (165) (57) 

 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  4 437 (4 299) 138 

 

4 Усього кредитiв  568 492 (918 467) (349 975) 

 

 

 

Фiнансовий вплив забезпечення представлено шляхом окремого розкриття його вартостi для активiв, 

забезпечення за якими та iншi заходи покращення якостi кредиту дорiвнюють його балансовiй вартостi 

або перевищують iї. Сума активiв, забезпечення за якими та iншi заходи покращення якостi кредиту 

меншi його балансової вартостi (активи з недостатнiм забезпеченням)  станом на 30 червня 2018  року 

складає 19 118 тисяч гривень.  

 

Таблиця 7.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на 31.12.2017 

 

  (тис. грн.) 

 

 

 

Рядок Назва статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив 

 

застави 

 

1 Кредити, що наданi юридичним особам  676 321 (916 773) (240 452) 

 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 10 (362) (352) 

 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  3 235 (1 332) 1 903 

 

4 Усього кредитiв  679 566 918 467 (238 901) 

 

 

 

Сума активiв, забезпечення за якими та iншi заходи покращення якостi кредиту меншi його балансової 

вартостi (активи з недостатнiм забезпеченням)  станом на 31 грудня 2017  року складає 23 651 тисячi 

гривень. 

 

Примiтка 8. Iнвестицiї в цiннi папери 

 

Таблиця 8. Iнвестицiї в цiннi папери 

 

  (тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi  30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, розмiщенi в Банку, що облiковуються за 



амортизованою собiвартiстю 571 281 440 508 

 

2 Iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки     -  - 

 

3 Усього iнвестицiй в цiннi папери 571 281 440 508 

 

 

 

Данi про iнвестицiї в цiннi папери зазначенi в " Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс)"  за рядком 4. 

 

 

 

Таблиця 8.1.1 Цiннi папери, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 

  (тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi  30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, розмiщенi в Банку, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 571 281 440 508 

 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв  -  - 

 

3 Усього цiнних паперiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю за мiнусом резервiв

 571 281 440 508 

 

 

 

 

 

Таблиця 8.1.2. Аналiз кредитної якостi цiнних паперiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

на 30.06.2018                                                

 

                                          

(тис. грн.) 

 

Ря-док Назва статтi Депозитнi сертифiкати Усього 

 

1 Цiннi папери непростроченi та незнецiненi 571 281 571 281 

 

1.1 Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, розмiщенi в Банку, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 571 281 571 281 

 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв , що облiковуються за амортизованою собiвартiстю -

 - 

 

3 Усього цiнних паперiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю за мiнусом резервiв

 571 281 571 281 

 

 

 

 

 



Таблиця 8.1.3. Аналiз кредитної якостi цiнних паперiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

на 31.12.2017      

 

                                          

(тис. грн.) 

 

Ря-док Назва статтi Депозитнi сертифiкати Усього 

 

1 Цiннi папери непростроченi та незнецiненi 130 197 130 197 

 

1.1 Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, розмiщенi в Банку, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 130 197 130 197 

 

2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв , що облiковуються за амортизованою собiвартiстю -

 - 

 

3 Усього цiнних паперiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю за мiнусом резервiв

 130 197 130 197 

 

 

 

Таблиця 8.2.1 Iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через прибутки/збитки                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                           

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018  31.12.2017 

 

1 Акцiї пiдприємств 14 899 14 899 

 

1.1 Переоцiнка акцiй з нефiксованим прибутком, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки (14 899) (14 899) 

 

2 Усього  iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибутки/збитки   - - 

 

 

 

 

 

Примiтка 9. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 

Таблиця 9.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи  

 

 (тис. грн.) 

 

Назва статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспорnнi 

засоби Iнструменти, прилади, iнвентар  (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi 

активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи

 Усього 

 

Балансова вартiсть на початок 2017 року 27 470 2 628 5 451 812 384 16 394 727

 37 882 

 



Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 548 7 862 8 481 2 080 1 343 1 530 394 1 084 53 322 

 

Знос на початок 2017 року  (3 078)  (5 234)  (3 030) (1 268)  (959)  (1 514)

 -  (357)  (15 440) 

 

Надходження - 2 616 2 384 370 59 900 12 148 970 19 447 

 

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 108

 56 33 101 - - - 5 303 

 

Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття :  (3 962)

 - - - - - - -  (3 962) 

 

первiсна вартiсть  (4 070) - - - - - - -  (4 070) 

 

амортизацiйнi вiдрахування  108 - - - - - - - 108 

 

Iншi переведення - - - - - -  (7 602) -  (7 602) 

 

 Вибуття:  - - (330) - - - - - (330) 

 

первiсна вартiсть - - (991) - - (24) - (765)  (1 780) 

 

знос - - 661 - - 24 - 765 1 450 

 

Амортизацiйнi вiдрахування  (818)  (1 613)  (1 673)  (351)  (296)  (647) 0  (902)

  (6 300) 

 

Балансова вартiсть на кiнець 2017 року 22 798 3 687 5 865 932 147 269 4 940 800

 39 438 

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 26 586 10 534 9 907 2 551 1 402 2 406 4 940 1 294 59 620 

 

Знос на кiнець 2017 року  (3 788)  (6 847)  (4 042)  (1619)  (1255)  (2 137)

 0  (494)  (20 182) 

 

Надходження - 2 743   2 593   83   206   416   12 829   3 512   22 382   

 

Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 16  

 101   - - - - - 68   185   

 

Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття  3 962   -

 - - - - - - 3 962   

 

первiсна вартiсть 4 070   - - - - - - - 4 070   

 

амортизацiйнi вiдрахування  (108)   -  - - - - - (108)   

 

Iншi переведення - - - - - - (9 858)   -   (9 858)   

 

Вибуття  -   (70)   - - - - - - (70)   

 

первiсна вартiсть - (79)   - - - (7)   - (119)   (205)   

 

амортизацiйнi вiдрахування  - 9   - - - 7   - 119   135   



 

Амортизацiйнi вiдрахування  (553)   (1 278)   (906)   (223)   (93)   (402)   - (694)   (4 

149)   

 

Балансова вартiсть на 30.06.2018 року 26 223   5 183   7 552   792   260   283   7 911   3 686  

 51 890   

 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 672   13 299   12 500   2 634   1 608   2 815  

 7 911   4 755   76 194   

 

Знос на 30.06.2018 року (4 449)   (8 116)   (4 948)   (1 842)   (1 348) (2 

532)   -   (1 069)   (24 304)   

 

 

 

Данi про основнi засоби та нематерiальнi активи зазначенi в " Промiжному скороченому звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс)"  за рядком 8. 

 

 

 

Примiтка 10. Iншi активи 

 

Таблиця 10.1. Iншi активи 

 

 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 928 - 

 

2 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 12 621 11 432 

 

3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 6 358 - 

 

4 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 2 330 1 711 

 

5 Передоплата за послуги 163 148 

 

6 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя - 10 799 

 

7 Товарно-матерiальнi запаси 542 728 

 

8 Передплаченi витрати 752 815 

 

9 Iншi активи 220 250 

 

10 Резерв пiд знецiнення iнших активiв (171) (434) 

 

11 Усього iнших активiв  23 743 25 449 

 

 

 

 

 

Данi про iншi  активи зазначенi в " Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан (Баланс)"  за 



рядком 9. 

 

Iнформацiю про iншi активи за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 25. 

 

 

 

Таблиця 10.2.1 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на 30.06.2018 

 

 (тис. грн.) 

 

Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Дебiторська 

 

заборгова- 

 

нiсть за 

 

операцiями з 

 

банками Дебiторська 

 

заборгова- 

 

нiсть з прид- 

 

бання активiв Передоплата за послуги Iншi 

 

активи Усього 

 

1 Залишок за станом на початок перiоду 421 - - - 13 434 

 

2 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (267) 1 - -

 1 (265) 

 

3 Списання безнадiйної заборгованостi - - - - - - 

 

5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi - 1 - - 1 2 

 

6 Залишок    за   станом на кiнець перiоду 154 2 - - 15 171 

 

 

 

Таблиця 10.2.2 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв на 31.12.2017 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Рух резервiв Грошовi кошти з обмеженим правом користування Дебiторська 

 

заборгова- 

 

нiсть за 

 

операцiями з 

 

банками Дебiторська 

 



заборгова- 

 

нiсть з прид- 

 

бання активiв Передоплата за послуги Iншi 

 

активи Усього 

 

1 Залишок за станом на початок перiоду 39 - - - 43 82 

 

2 Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (27) - - -

 2 (25) 

 

3 Списання безнадiйної заборгованостi - - - - (40) (40) 

 

4 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 409 - - - 8 417 

 

5 Залишок    за   станом на кiнець перiоду 421 - - - 13 434 

 

 

 

 

 

Примiтка 11. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

 

Таблиця 11.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

 

 

 

(тис.грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 рiк 31.12.2017 рiк 

 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу  

 

1 Основнi засоби - 3 962 

 

2 Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу - 3 962 

 

 

 

 Данi про необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття зазначенi в " 

Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан (Баланс)"  за рядком 10. 

 

 У 2018 роцi Банком здiйснювалось переведення необоротних активiв, утримуваних для продажу, 

до категорiї необоротних активiв, призначених для використання в процесi дiяльностi. 

 

 

 

Примiтка 12. Кошти клiєнтiв 

 

Таблиця 12.1. Кошти клiєнтiв 

 

                                                                                                                               

(тис. грн.) 



 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Державнi та громадськi органiзацiї 391 96 

 

1.1 поточнi рахунки 391 96 

 

1 Iншi юридичнi особи 908 836 507 906 

 

1.1 поточнi рахунки 508 056 506 468 

 

1.2 строковi кошти 400 780 1 438 

 

2 Фiзичнi особи: 510 598 540 822 

 

2.1 поточнi рахунки 232 758 238 409 

 

2.2 строковi кошти 277 840 302 413 

 

3 Усього коштiв клiєнтiв 1 419 825 1 048 824 

 

 

 

 Данi про кошти клiєнтiв зазначенi в " Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс)" за рядком 12. 

 

 Iнформацiю про кошти клiєнтiв - пов`язаних осiб наведено у примiтцi 25. 

 

 

 

 

 

Таблиця 12.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Вид економiчної дiяльностi 30.06.2018 31.12.2017 

 

  сума % сума % 

 

1 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 23 339 2% 24 424

 2% 

 

2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  32 701 2%

 37 619 4% 

 

3 Виробництво 791 640 56% 383 962 37% 

 

4 Охорона здоров'я та надання соцiальної допомоги 25 826 2% 25 395 2% 

 

5 Надання фiнансових послуг 15 188 1% 22 452 2% 

 

6 Фiзичнi особи 510 598 36% 540 822 52% 

 

7 Iншi  20 533 1% 14 150 1% 



 

8 Усього коштiв клiєнтiв 1 419 825 100 % 1 048 824  100 % 

 

 

 

                    Станом на 30 червня 2018 року Банк мав 26 клiєнтiв iз залишками на рахунках понад 1 

вiдсоток статутного капiталу кожний. 

 

                           Станом на 30 червня 2018 року до складу коштiв клiєнтiв входять депозити в 

сумi 337 648 тисяч гривень,  що виступають забезпеченням наданих кредитiв клiєнтам (див. прим. 7). 

 

 

 

Примiтка 13. Резерви за зобов'язаннями 

 

 

 

Рядок Рух резервiв Кредитнi зобов'язання Гарантiї виданi Усього 

 

1 Залишок на початок перiоду - - - 

 

2 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 4 904 57 4 961 

 

3 Скоригований залишок на 01.01.2018 року 4 904 57 4 961 

 

4 Збiльшення/ (зменшення) резерву (4 363) (51) (4 414) 

 

5 Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi (1) - (1) 

 

6 Залишок на кiнець перiоду на 30 червня 2018 року 540 6 546 

 

 

 

Данi про резерви за зобов'язаннями зазначенi в " Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс)" за рядком 14. 

 

Iнформацiю про резерви за зобв'язаннями за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 

25. 

 

 

 

 

 

Примiтка 14. Iншi зобов'язання 

 

 

 

Таблиця 14.1. Iншi зобов'язання 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 5 208 330 

 



2 Нарахованi витрати 225 399 

 

3 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 307 - 

 

4 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток  1 356 2 242 

 

5 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 2 879 2 100 

 

6 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв  7 - 

 

7 Доходи майбутнiх перiодiв  931 460 

 

8 Iншi зобов'язання 850 698 

 

9 Усього iнших фiнансових зобов'язань 11 763 6 229 

 

 

 

Данi про iншi зобов'язання  зазначенi в " Промiжному скороченому звiтi про фiнансовий стан (Баланс)" 

за рядком 15. 

 

Iнформацiю про iншi зобов'язання за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Примiтка 15. Процентнi доходи та витрати 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi За II квартал 2018 року За II квартал 2017 року  

 

  За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати 

звiтностi За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим 

пiдсумком з початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

 

  ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 

 

1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  15 149 32 883 9 730 15 969 

 

2 Кредити, наданi iншим банкам: 483 951 7 83 

 

3 Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 20 709 37 125 3 467 7 669 

 

4 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 390 601 1 352 2 652 

 

5 Iншi - - - - 

 

6 Усього процентних доходiв 36 731 71 560 14 556 26 373 

 

  ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 

 



8 Строковi кошти юридичних осiб (9 100) (9 166) (103) (115) 

 

9 Строковi кошти фiзичних осiб (2 542) (5 146) (1 230) (1 841) 

 

10 Строковi кошти iнших банкiв - - - - 

 

11 Поточнi рахунки (6 787) (21 480) (5 135) (10 332) 

 

12 Усього процентних витрат (18 429) (35 792) (6 468) (12 288 ) 

 

13 Чистий процентний дохiд/(витрати) 18 302 35 768 8 088 14 085 

 

 

 

Данi про процентнi доходи та витрати зазначенi в "Промiжному скороченому звiтi про прибутки i збитки 

та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)" за рядками 1.1, 1.2, 1. 

 

Iнформацiю про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у 

примiтцi 25. 

 

 

 

 

 

Примiтка 16. Комiсiйнi доходи та витрати 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi За II квартал 2018 року За II квартал 2017 року  

 

  За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати 

звiтностi За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим 

пiдсумком з початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

 

  КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 

 

1 Розрахунково-касовi операцiї 7 850 14 145 5 374 10 297 

 

2 Доходи вiд обслуговування кредитних операцiй 208 359 290 736 

 

3 Доходи вiд операцiй на валютному ринку 3 564 4 982 824 1 206 

 

4 Гарантiї наданi  6 8 16 19 

 

5 Iншi 431 791 - 1 

 

6 Усього комiсiйних доходiв 12 059 20 285 6 504 12 259 

 

  КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 

 

7 Розрахунково-касовi операцiї (1 313) (2 449) (865) (1 732) 

 

8 Витрати на пiдкрiплення каси готiвкою (571) (936) (216) (532) 

 

9 Операцiї з цiнними паперами (15) (31) (17) (21) 



 

10 Комiсiйнi витрати на кредитне обслуговування  - - (1 501) (4 095) 

 

11 Iншi (21) (40) (22) (60) 

 

12 Усього комiсiйних витрат (1 920) (3 456) (2 621) (6 440) 

 

13 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 10 139 16 829 3 883 5 819 

 

 

 

Данi про комiсiйнi доходи та витрати зазначенi в "Промiжному скороченому звiтi про прибутки i збитки 

та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)" за рядками 2, 3. 

 

Iнформацiю про комiсiйнi доходи та витрати за операцiями з пов`язаними сторонами наведено у примiтцi 

25. 

 

 

 

Примiтка 17. Iншi операцiйнi доходи 

 

 (тис. грн.)  

 

Рядок Назва статтi За II квартал 2018 року За II квартал 2017 року  

 

  За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати 

звiтностi За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим 

пiдсумком з початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

 

1 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi  3 6 3 6 

 

2 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 148 292 106 199 

 

3 Дохiд при достроковому поверненню вкладiв 9 12 127 134 

 

4 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв - 2 83 194 

 

5 Дохiд вiд послуг страхового агента 40 65 15 27 

 

6 Поверненi кошти, шо вiднесенi на витрати в минулих роках   - 5 15 15 

 

7 Штрафи, пенi 2 16 1 77 

 

8 Дохiд вiд продажу необоротних активiв - - - 59 

 

9 Iншi 5 22 1 6 

 

10 Усього операцiйних доходiв 207 420 351 717 

 

  

 

                 Данi про iншi операцiйнi доходи зазначенi в "Промiжному скороченому звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)" за рядком 10. 

 

                  Iнформацiю про iншi операцiйнi доходи за операцiями з пов`язаними сторонами 



наведено у примiтцi 25.   

 

 Примiтка 18. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

 

(тис. грн.) 

 

  

 

Рядок Назва статтi За II квартал 2018 року За II квартал 2017 року  

 

  За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати 

звiтностi За вiдповiдний промiжний квартал попереднього фiнансового року З нарос-таючим 

пiдсумком з початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року 

 

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

експлуатацiйнi  послуги (1 837) (3 487) (1 458) (2 853) 

 

2 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (857) (1 451) (297) (574) 

 

3 Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами (22) (85) (6) (13) 

 

4 Професiйнi послуги (937) (1 189) (430) (617) 

 

5 Послуги охорони (456) (1 003) (440) (917) 

 

6 Витрати на маркетинг та рекламу (321) (576) (184) (410) 

 

7 Витрати iз страхування (45) (429) (1 138) (2 048) 

 

8 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток, в т.р.: (1 154) (2 483) (3 

033) (6 343) 

 

8.1. Податок на землю - (18) (30) (61) 

 

 

 

8.2. Вiдрахування до ФГВФО (966) (2 068) (2 662) (5 525) 

 

8.3 ПФ вiд купiвлi валюти - - - - 

 

8.4. Iншi податки та обов'язковi платежi (188) (397) (341) (757) 

 

9 Втрати вiд уцiнки запасiв на продаж - (799) - - 

 

10 Iншi (383) (720) (178) (279) 

 

11 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (6 012) (12 222) (7 164) (14 

054) 

 

 

 

                   Данi про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати зазначенi в "Промiжному 

скороченому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)" за 

рядком 13. 

 



              Iнформацiю про адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати за операцiями з пов`язаними 

сторонами наведено у примiтцi 25. 

 

 

 

Примiтка 19. Витрати на податок на прибуток 

 

Таблиця 19.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 30.06.2017 

 

1 Прибуток до оподаткування  23 005 (3 400) 

 

2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування   (4 141) - 

 

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):     

 

3 Дохiд, що не включається до складу оподаткованого доходу - - 

 

4 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але 

визнаються в бухгалтерському облiку:  373 - 

 

4.1 - рiзницi, якi виникають при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв

 (278) - 

 

    

 

 4.2 - сума уцiнки та втрат вiд зменшення корисностi основних засобiв або нематерiальних активiв

 (144) - 

 

 4.3 - резерви за активами              795 - 

 

5 Коригування на рiзницю, яка виникла у результатi перерахунку резервiв за активами та 

зобов'язаннями згiдно с МСФЗ 9 i була вiдображена через рахунки облiку капiталу Банку (779)  

 

6 Iншi коригування: (122) - 

 

7 Сума витрат з податку на прибуток (збиток)  (4 669) - 

 

Данi про витрати на сплату податку на прибуток зазначенi "Промiжному скороченому звiтi про прибутки 

i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)" за рядком 15. 

 

Примiтка 20. Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

 

Таблиця 20.1 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю  

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi За II квартал 2018 року За II квартал 2017 року  

 

  За поточний промiжний квартал З нарос-таючим пiдсумком з початку року до дати 

звiтностi За вiдповiдний промiжний квартал поперед-нього фiнансового року З нарос-таючим 

пiдсумком з початку року до дати звiтностi поперед-нього фiнансо-вого року 



 

1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку 11 123 18 336 796  (3 

400) 

 

2 Прибуток (збиток) за квартал 11 123 18 336 796  (3 400) 

 

3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 2 000 2 000 1 032 920 

 

4 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю(грн/акцiю) 5,56 9,17

 0,77 (3,70) 

 

 

 

Данi про чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю зазначенi в "Промiжному 

скороченому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)" за 

рядками 23, 24. 

 

 

 

 

 

Примiтка 21. Операцiйнi сегменти  

 

Таблиця 21.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за II квартал 2018 року    

 

                                                     (тис.грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв  Iншi сегменти та операцiї Усього 

 

   послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам  мiжбанкiвськi 

операцiї    

 

 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 88 565 2 055 1 552 93 92 265 

 

1 Процентнi доходи 69 474 534 1 552 - 71 560 

 

2 Комiсiйнi доходи 18 860 1 425 - - 20 285 

 

3 Iншi операцiйнi доходи 231 96 - 93 420 

 

4 Усього доходiв сегментiв 88 565 2 055 1 552 93 92 265 

 

5 Процентнi витрати (25 201) (10 591) - -  (35 792) 

 

6 Чистий (збиток)/прибуток вiд збiльшення/(зменшення) корисностi активiв (4 292) 23 888

   (3 381) 

 

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

ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова (106) - - - (106) 

 

8 Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова - 104 - - 104 

 

9 Чистий (збиток)/прибуток вiд (збiльшення)/зменшення резервiв за зобов'язаннями 4 407 7

 - -  4 414 



 

10 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 3 150 517 - - 3 667 

 

11 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - (426) (426) 

 

12 Комiсiйнi витрати (39) (698) (2 719) -  (3 456) 

 

13 Витрати на виплати працiвникам - - - (17 911) (17 911) 

 

14 Витрати зносу та амортизацiя - - - (4 151) (4 151) 

 

15 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (12 222) (12 222) 

 

16  Витрати за податком на прибуток   - - - (4 669) (4 669) 

 

17 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 66 484 (8 583) (279) (39 286) 18 336 

 

       

 

 

 

Таблиця 21.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за II квартал  2017  року  

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв  Iншi сегменти та операцiї Усього 

 

   послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам  мiжбанкiвськi 

операцiї    

 

 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 34 753 1 110 3 191 295 39 349 

 

1 Процентнi доходи 23 082 556 2 735 -  26 373 

 

2 Комiсiйнi доходи 11 328 475 456 - 12 259 

 

3 Iншi операцiйнi доходи 343 79 - 295 717 

 

4 Усього доходiв сегментiв 34 753 1 110 3 191 295 39 349 

 

5 Процентнi витрати (8 080) (4 208) - - (12 288) 

 

6 Чистий (збиток)/прибуток вiд збiльшення/(зменшення) корисностi активiв (2 187) 116 4 896

 - 2 825 

 

7 Чистий (збиток)/прибуток вiд (збiльшення)/зменшення резервiв за зобов'язаннями - -

 - - - 

 

8 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - 1 925 1 925  

 

9 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 294 294  

 

10 Комiсiйнi витрати (4 115) (15) (2 310) - (6 440 ) 

 

11 Витрати на виплати працiвникам - - - (12 125) (12 125) 



 

12 Витрати зносу та амортизацiя - - - (2 886) (2 886) 

 

13 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (14 054) (14 054) 

 

14  Витрати за податком на прибуток   - - - - - 

 

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 20 371 (2 997) 5 777 (26 551) (3 

400) 

 

       

 

 

 

 

 

Таблиця 21.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом на 30 червня 2018 року 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок   Назва статтi   Найменування звiтних сегментiв   Iншi сегменти та операцiї   Усього  

 

   послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам   мiжбанкiвськi 

операцiї   

 

 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ      

 

1 Активи сегментiв 1 113 229  4 494 371 720 130 055  1 619 498  

 

2 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - - -

 - 

 

3 Усього активiв сегментiв 1 113 229  4 494 371 720 130 055  1 619 498  

 

4 Нерозподiленi активи - - - 107 832 107 832 

 

5 Усього активiв 1 113 229  4 494 371 720 237 887 1 727 330 

 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      

 

6 Зобов'язання сегментiв 910 187  511 155 363 - 1 421 705 

 

7 Усього зобов'язань сегментiв 910 187  511 155 363 - 1 421 705 

 

8 Нерозподiленi зобов'язання - - - 12 476  12 476  

 

9 Усього зобов'язань 910 187  511 155 363 12 476   1 434 181  

 

 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI      

 

10 Капiтальнi iнвестицiї - - - 76 252 76 252 

 

11 Амортизацiя - - - (4 151) (4 151) 

 

 



 

Таблиця 21.4 Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом на 31 грудня 2017 року 

 

(тис.грн.) 

 

Рядок   Назва статтi   Найменування звiтних сегментiв   Iншi сегменти та операцiї   Усього  

 

   послуги корпоративним клiєнтам   послуги фiзичним особам   мiжбанкiвськi 

операцiї   

 

 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ      

 

1 Активи сегментiв 1 099 112  3 308  109 443  19 551  1 231 414  

 

2 Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - - 3 962 

 3 962  

 

3 Усього активiв сегментiв 1 099 112  3 308  109 443  23 513  1 231 414  

 

4 Нерозподiленi активи - - - 99 451  99 451  

 

5 Усього активiв 1 099 112  3 308  109 443  122 964  1 334 827  

 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      

 

6 Зобов'язання сегментiв 513 411  541 032  470  - 1 054 913  

 

7 Усього зобов'язань сегментiв 513 411  541 032  470  -  1 054 913  

 

8 Нерозподiленi зобов'язання - - - 5 101  5 101  

 

9 Усього зобов'язань 513 411  541 032  470  5 101  1 060 14  

 

 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI      

 

10 Капiтальнi iнвестицiї - - - 59 678  59 678  

 

11 Амортизацiя - - - -6 331  -6 331  

 

 

 

 

 

Примiтка 22. Управлiння капiталом 

 

Мета Банку при управлiннi капiталом полягає як у дотриманнi  нормативних  вимог  щодо  капiталу, 

встановлених Нацiональним банком України, так й у забезпеченнi спроможностi Банку функцiонувати як 

безперервно дiюче пiдприємство. 

 

 Полiтика Банку щодо управлiння капiталом передбачає пiдтримку його розмiру на рiвнi, 

необхiдному та достатньому для забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших учасникiв 

ринку, а також розвитку бiзнесу в майбутньому. При цьому враховується вплив рiвня капiталу на 

прибутки акцiонерiв, у зв'язку з чим Банк визнає необхiднiсть пiдтримання балансу мiж пiдвищенням 

прибутковостi, що є можливим в результатi погiршення спiввiдношення запозиченого та власного 

капiталу, та перевагами й стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу.  



 

Регулятивний капiтал Банку розраховано на основi облiкових даних згiдно вимог "Iнструкцiї про порядок 

регулювання дiяльностi банкiв в Українi", затвердженої постановою Правлiння НБУ N 368 вiд 

28.08.2001р. 

 

 Станом на 01 липня 2018 р. Банк  вiдповiдав усiм нормативним  вимогам  щодо  капiталу, 

встановленим Нацiональним банком України, а саме: 

 

                - значення нормативу регулятивного капiталу (Н1) становило 284,6 млн.грн. при 

мiнiмально необхiдному значеннi 200,0 млн.грн.; 

 

                - значення нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) становило 

59,2% при мiнiмально необхiдному значеннi 10%; 

 

 Нижче в таблицi показаний регулятивний капiтал на пiдставi звiтiв Банку, пiдготовлених 

вiдповiдно до правил бухгалтерського облiку, який розрахований згiдно з нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України: 

 

 

 

Таблиця 22.1. Структура регулятивного капiталу 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 ОСНОВНИЙ КАПIТАЛ (ОК) (капiтал 1-го рiвня) 235 326 240 603 

 

1.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 200 000 200 000 

 

1.2. Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку та 

оприлюдненi у фiнансової звiтностi банку: 43 346 43 258 

 

1.2.1 

 

1.2.2  Резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України 

 

Емiсiйнi рiзницi 4 334 

 

39 012 4 247 

 

39 011 

 

    

 

1.3. Зменшення ОК : (8 020) (2 665) 

 

     

 

1.3.1 

 

1.3.2 

 

 Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу 

 



Капiтальнi вкладення у нематерiальнi активи 

 

 (3 686) 

 

(4 334) 

 

 (801) 

 

(1 854) 

 

 

 

2 ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ (ДК) (капiтал 2-го рiвня) 49 263 57 962 

 

    

 

       2.1. Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 17 796 

 

          28 180 

 

 

 

2.2. Прибуток минулих рокiв  31 467  30 450 

 

 

 

2.3. Непокритий кредитний ризик - (668) 

 

 РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПIТАЛ (РК) 284 589 298 565 

 

 

 

Примiтка 23. Управлiння фiнансовими ризиками. 

 

Загальнi принципи 

 

Функцiя управлiння ризиками в Банку здiйснюється стосовно фiнансових, операцiйних та юридичних 

ризикiв. Фiнансовi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковi ризики. Управлiння 

операцiйними та юридичними ризиками Банку має на метi забезпечення належного функцiонування 

внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

 

Полiтика та система управлiння ризиками Банку постiйно переглядаються та вдосконалюються 

вiдповiдно до змiни ринкових умов та банкiвських продуктiв. Основним завданням Банку при управлiннi 

активами та пасивами є зниження рiвня ризику лiквiдностi та ринкових ризикiв, на якi наражається Банк, 

та максимiзацiя прибутковостi. 

 

Основними засадами полiтики Банку в сферi управлiння ризиками є централiзацiя (аналiз ризикiв та 

розрахунки виконуються централiзовано, а для бiзнес-пiдроздiлiв Банку встановлюються вiдповiднi 

лiмiти); збалансована структура ризикiв та плати за їх прийняття; забезпечення постiйного монiторингу 

рiвня ризику. 

 

Кредитний ризик  

 

Кредитний ризик визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу Банку, 

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. Кредитний ризик 

виникає в результатi кредитних та iнших операцiй Банку, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.  

 

Банк дотримується принципiв обережностi та зваженостi при формуваннi кредитного портфелю. 

Реалiзацiя цих принципiв забезпечується завдяки якiснiй оцiнцi платоспроможностi позичальника та 

вартостi застави, проведення регулярного монiторингу стану обслуговування боргу та стану застави 

впродовж термiну дiї кредитної угоди. 

 

Банк здiйснює обмеження ризикiв кредитних та iнвестицiйних операцiй шляхом дотримання нормативiв 

кредитного ризику, встановлених Нацiональним банком України, та формування резервiв для 

вiдшкодування можливих втрат за активними операцiями. 

 

З огляду на вищезазначене, рiвень кредитного ризику Банку є низький та керованим. 

 

Протягом звiтного перiоду Банк неухильно дотримувався усiх нормативiв кредитного ризику, 

встановлених Нацiональним банком України: 

 

 

 

Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на мiсячнi звiтнi дати 2018 року 

 

 Н7 - норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента           (не 

бiльше 25%) Н8 - норматив великих кредитних ризикiв       (не бiльше 800%) Н9 - норматив 

максимального розмiру кредитного ризику                  за операцiями  

 

з пов'язаними з банком особами  (не бiльше 25%)  

 

01.01.2018 10,79 33,83 2,80  

 

01.02.2018 11,56 43,70 0,05  

 

01.03.2018 11,38 32,76 0,04  

 

01.04.2018 10,89 32,51 0,66  

 

01.05.2018 10,95 32,93 0,51  

 

01.06.2018 10,94 42,42 0,89  

 

01.07.2018 10,84 32,03 0,77  

 

 

 

Ризик лiквiдностi  

 

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

який виникає через його неспроможнiсть виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при 

цьому неприйнятних втрат. 

 

Джерелом виникнення ризику лiквiдностi є незбалансованiсть активiв та пасивiв за термiнами до 

погашення.  

 

Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi Банку спрямована на досягнення оптимального спiввiдношення 

мiж ризиком лiквiдностi та прибутковiстю Банку, забезпечення своєчасного виконання усiх зобов'язань 

перед клiєнтами та контрагентами у повному обсязi та без надмiрних втрат шляхом збалансованостi 



обсягiв активiв та зобов'язань Банку за термiнами погашення.  

 

Оперативне управлiння лiквiднiстю Банку проводиться Вiддiлом казначейських та фiнансових iнститутiв. 

Планове управлiння лiквiднiстю здiйснюється Комiтетом з питань управлiння активами та пасивами, 

який на пiдставi аналiтичної iнформацiї щомiсячно ухвалює рiшення про оптимiзацiю структури балансу 

Банку шляхом встановлення лiмiтiв кредитно-iнвестицiйних операцiй та коригування активiв та пасивiв 

за обсягами та строками погашення.  

 

Для забезпечення лiквiдностi у разi непередбачених кризових обставин, Банком прийнято План дiй в 

умовах кризи лiквiдностi, яким визначенi основнi засади антикризового управлiння лiквiднiстю. Банк 

протягом звiтного перiоду дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком 

України: 

 

 

 

Фактичне значення станом на Назва нормативу та його значення станом на мiсячнi звiтнi дати 2018 року 

 

 Н4 - норматив миттєвої лiквiдностi (не менш 20%) Н5 - норматив поточної лiквiдностi (не 

менше 40%) Н6 - норматив короткострокової лiквiдностi (не менше 60%) 

 

01.01.2018 118,98 82,16 114,92 

 

01.02.2018 116,51 88,05 113,93 

 

01.03.2018 110,98 92,17 109,52 

 

01.04.2018 112,78 90,87 111,17 

 

01.05.2018 165,98 116,76 117,46 

 

01.06.2018 161,91 95,98 109,25 

 

01.07.2018 181,22 97,76 112,73 

 

 

 

 

 

Примiтка 24. Потенцiйнi зобов'язання Банку 

 

У цiй примiтцi вiдображенi суми потенцiйних зобов'язань Банку за  станом  на  кiнець  дня 30 червня 

2018 року, зокрема: 

 

а) розгляд справ у судi.  

 

Протягом II кварталу 2018 р. в судах України розглядалось безлiч справ, де стороною по справi виступав  

АТ "МОТОР-БАНК" та якi були вирiшенi на користь банку, в результатi чого, була зменшена загальна 

сума простроченої заборгованостi. 

 

б) потенцiйнi податковi зобов'язання. 

 

Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року керiвництво Банку вважає, що його тлумачення податкового 

законодавства є правильними, Банк повнiстю дотримувався вимог законодавства i сплатив  усi податки, 

тому непередбачених зобов`язань, що пов`язанi з виникненням податкових зобов`язань, у Банку немає. 

 



в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. 

 

Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року зобов'язання за капiтальними  iнвестицiями з придбання 

основних засобiв  складають 826 тис. грн. 

 

г) дотримання особливих вимог.  

 

Станом на кiнець дня 30 червня 2018  та 31 грудня 2017 рокiв Банк не мав договорiв за отриманими 

позиковими коштами з iншими кредитними органiзацiями. 

 

?) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). 

 

Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року у Банку в оперативному лiзингу (орендi) за невiдмовними 

договорами  про оперативний лiзинг (оренду) знаходяться нежитловi примiщення, в яких розмiщенi 

установи Банку (вiддiлення №1,№2,№3, Днiпровське вiддiлення, Миколаївське вiддiлення, Харкiвське 

вiддiлення, Львiвське вiддiлення, Волочиське вiддiлення, Представництво в м.Київ). 

 

 

 

Таблиця 24.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг 

(оренду)  

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 30.06.2017 

 

1 До 1 року 4 357 830 

 

2 Вiд 1 до 5 рокiв 4 131 466 

 

3 Усього 8 488  1 296 

 

 

 

д)  зобов'язання з кредитування. 

 

Зобов'язання пов'язанi з кредитуванням являють собою невикористанi суми, призначенi для 

кредитування у формi кредитiв, гарантiй. Зобов'язання з кредитування клiєнтiв, що наданi за кредитними 

лiнiями, за якими кошти надаються за першою вимогою контрагентiв, тобто є безвiдкличнi та ризиковi 

Стосовно кредитного ризику за зобов'язаннями щодо надання кредитiв Банк не наражається на 

потенцiйнi збитки в загальнiй сумi невикористаних зобов'язань у разi повної видачi клiєнтам 

невикористаної суми таких кредитiв, оскiльки виконання бiльшостi зобов'язань щодо надання кредитiв 

залежить вiд дотримання клiєнтами певних кредитних стандартiв. Загальна сума невикористаних 

кредитних лiнiй за угодами необов'язково являє собою майбутнi потреби у грошових коштах, оскiльки 

строк дiї таких фiнансових iнструментiв може закiнчитися без фiнансування. 

 

Таблиця 24.2. Структура зобов'язань з кредитування  

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Зобов'язання з кредитування, що наданi  7 689  2 637 

 

2 Невикористанi кредитнi лiнiї 226 905 106 543 



 

3 Гарантiї виданi 1 442 237 

 

3 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (546) (4 961) 

 

4 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 235 490 104 456 

 

Таблиця 24.3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi 30.06.2018 31.12.2017 

 

1 Гривня 74 275 25 215 

 

2 Долар США 161 761 84 202 

 

3 Iншi - - 

 

4 Усього 236 036 109 417 

 

 

 

е) Активи, наданi  Банком в заставу станом на кiнець дня 30 червня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв,  

вiдсутнi. 

 

Примiтка 25. Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Таблиця 25.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 30 червня 2018 

року 

 

 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок  Назва статтi  Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал 

 Iншi пов'язанi особи 

 

1  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка  (7-25 %) - 55 318 

558 

 

2  Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 30 червня - - (28) 

 

3  Iншi активи  - - 204 

 

4  Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка (0-21%) 387 033 3 649 866 808 

 

5  Резерви за зобов'язаннями  - - 13 

 

6  Iншi зобов'язання  - 4 164 

 

 

 

Таблиця 25.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за II квартал 2018 року 

 



                         (тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал

 Iншi пов'язанi сторони 

 

1 Процентнi доходи  - 8 12 384 

 

2 Процентнi витрати  (5 837) (62) (24 238) 

 

3 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 33 - 4 635 

 

4 Комiсiйнi доходи 1 12 9 884 

 

5 Комiсiйнi витрати  - - - 

 

6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - - 146 

 

7 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - 98 

 

8 Iншi операцiйнi доходи - 5 206 

 

9 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (8 914) ( 2 173) 

 

Таблиця 25.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 

30 червня 2018 року  

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал

 Iншi пов'язанi сторони 

 

1. Гарантiї наданi - - - 

 

2. Iншi зобов'язання  - 114 161 659 

 

2.1 Зобов'язання з кредитування що наданi - 114 161 659 

 

Таблиця 25.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом II кварталу 2018 року 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал

 Iншi пов'язанi сторони 

 

1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - 50 - 

 

2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - 6 117 960 

 

Таблиця 25.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 31 грудня 2017 

року 

 

 

 

 (тис. грн.) 



 

Рядок  Назва статтi  Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал 

 Iншi пов'язанi особи 

 

1  Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка  (0-36 %) - 9 435 

615 

 

2  Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на 31 грудня - - (174) 

 

3  Iншi активи  - - 21 

 

4  Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка (0-19%) 442 340 2 533 470 884 

 

5  Резерви за зобов'язаннями  - - 111 

 

6  Iншi зобов'язання  - 2 55 

 

 

 

 

 

Таблиця 25.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за II квартал  2017 року 

 

 

 

                   (тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал

 Iншi пов'язанi сторони 

 

1 Процентнi доходи  - 8 2 127 

 

2 Процентнi витрати  (1 184) (16) (7 770) 

 

3 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 219 - 650 

 

4 Комiсiйнi доходи 80 5 7 824 

 

5 Комiсiйнi витрати  - - - 

 

6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - (1) (3 

204) 

 

7 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями - - - 

 

8 Iншi операцiйнi доходи - 3 57 

 

9 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (6 488) (6 318) 

 

 

 

Таблиця 25.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець дня 

31 грудня 2017 року  

 

(тис. грн.) 



 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонер 

 

и) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

 

1. Гарантiї наданi - - - 

 

2. Iншi зобов'язання  - 158 84 208 

 

2.1 Зобов'язання з кредитування що наданi - 158 84 208 

 

Таблиця 25.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом 2017 року 

 

 (тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал

 Iншi пов'язанi сторони 

 

1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду -  

 

                              3 434 854 

 

2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду - 80 20 396 

 

 

 

Таблиця 25.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 

(тис. грн.) 

 

Рядок Назва статтi II квартал 2018 року II квартал 2017 року 

 

  витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 

 

1 Поточнi виплати працiвникам 7 757 1 016 5 846 619 

 

 

 

Примiтка 26. Подiї пiсля дати балансу 

 

 Поточний стан фiнансового сектору України, який є основним мiсцем ведення бiзнесу Банку, має 

ознаки негативного впливу поточної суспiльно-полiтичної ситуацiї в країнi. Яка може характеризуватися 

як кризова. Наразi  не можливо оцiнити цей вплив на дiяльнiсть Банку. 

 

Протягом перiоду до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi не вiдбувалося: 

 

-  об'єднання бiзнесу; 

 

-  припинення, або прийняття рiшення про припинення дiяльностi; 

 

-  реструктуризацiї Банку; 

 

-  прийняття судових рiшень на користь позивачiв, що могли б спричинити виникнення суттєвих 

фiнансових  



 

зобов`язань Банку, якi не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Банку. 

 

 

 

 

 

 


