Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
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виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
Примiтки:
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У iнформацiї емiтента цiнних паперiв АТ "КРИСТАЛБАНК" (надалi - Емiтент та/або Банк) за
3 квартал 2021 року не надається наступна iнформацiя:
1)
"Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, Промiжна фiнансова
звiтнiсть емiтента, Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, Твердження щодо
промiжної iнформацiї " - не надається вiдповiдно до вимог Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженного Рiшенням Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р. № 2826;
2)
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, оскiльки емiтенти, що не
займаються видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв
економiчної дiяльностi, вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв, затвердженного Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 03.12.2013р. № 2826, таку iнформацiю не заповнюють;
3)
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - не надається, оскiльки протягом звiтного
перiоду Емiтент випуску iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) та випуску
похiдних цiнних паперiв не здiйснював;
4)
"Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" - не надається, оскiльки Емiтент
не приймав участi у створеннi юридичних осiб, та не надавав активiв у якостi внеску в
юридичну особу;
5)
"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин iснування яких створює
заiнтересованiсть " - не надається, оскiльки в 3 кварталi 2021 року така iнформацiя у Емiтента
вiдсутня;
6)
"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - не
надається, оскiльки в 3 кварталi 2021 року така iнформацiя у Емiтента вiдсутня;

7)
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не надається,
оскiльки Емiтент випуску боргових цiнних паперiв не здiйснював;
8)
"Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - не надається, оскiльки Емiтент не
здiйснював конвертацiю цiнних паперiв;
9)
"Iнформацiя про замiну управителя"; "Iнформацiя про керуючого iпотекою";
"Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в
реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним борогом"а
також "Iнформацiя про iпотечне покриття" - не надається, оскiльки Емiтент випуску iпотечних
облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не здiйснював;
10)
"Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних
активiв" - не надається, оскiльки Емiтент випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв
та сертифiкатiв ФОН не здiйснював;
11)
"Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не надається, оскiльки Емiтент випуску боргових цiнних паперiв не здiйснював;
12)
"Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" - не надається, оскiльки Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
13)
АТ "КРИСТАЛБАНК" зазначає, що промiжна фiнансова звiтнiсть за 3 квартал 2021
року не була перевiрена аудиторською фiрмою, у зв'язку з чим огляд цiєї звiтностi
аудиторською фiрмою не надається.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Дата проведення державної реєстрації
11.12.2014
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
264689700
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
276
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
9. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Фонд гарантування вкладiв фiзичних
осiб

04053, м.Київ, вулиця Сiчових Стрiльцiв,
17

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
21708016

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
32005123201026
3) поточний рахунок
32005123201026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", МФО 334851
5) IBAN
1600021
6) поточний рахунок
1600021

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
видачі

Дата
Орган державної влади, що
закінчення
видав ліцензію
дії ліцензії

1
Надання банкiвських послуг

(за
наявності)
5

2
3
4
276
29.04.2015 Нацiональний банк України
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених
Опис
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську
дiяльнiсть", є безстроковою.
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
654
09.06.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперами - брокерська
паперiв та фондового ринку
дiяльнiсть
Лiцензiя на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
ринку (ринку цiнних паперiв)- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(брокерської дiяльностi), переоформлена рiшенням Нацiональної
Опис
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23.06.2021 №420 на
лiцензiю з професiйної дiяльностi на ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовими iнструментами, що передбачає брокерську та
субброкерську дiяльнiсть Є безстроковою.
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними
654
09.06.2016 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперами - дилерська дiяльнiсть
паперiв та фондового ринку
Лiцензiя на право здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому
ринку (ринку цiнних паперiв)- дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами
(дилерської дiяльностi), переоформлена рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 23.06.2021 №420 на
Опис
лiцензiю з професiйної дiяльностi на ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовими iнструментами, що передбачає дилерську дiяльнiсть. Є
безстроковою.
Дiяльнiсть iз зберiгання активiв
519
26.07.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних
iнститутiв спiльного
паперiв та фондового ринку
iнвестування
Лiцензiя на здiйснення дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв
Опис
спiльного iнвестування. Є безстроковою.
Депозитарна дiяльнiсть
519
26.07.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних
депозитарної установи
паперiв та фондового ринку
Лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи.
Опис
Є безстроковою.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Копилов Вадим Анатолiйович
3. Рік народження
1958
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, Голова Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК"
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".

Обраний на посаду Голови Наглядової ради рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"КРИСТАЛБАНК" (протокол №1 вiд 15.04.2021) з "20" квiтня 2021 року.
Строк призначення на посаду - 3 (три) роки.
Загальний стаж роботи - 34 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Копилов В.А. обiймав наступнi
посади: Голова Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК", Голова Наглядової ради АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, акцiями
Емiтента або часткою у його статутному капiталi не володiє. Є представником акцiонера Ленiнг М.Г., яка володiє 50% в статутному капiталi Емiтента.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дмитренко Наталiя Олександрiвна
3. Рік народження
1975
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, член Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК".
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обрана членом Наглядової ради - Незалежним директором, рiшенням рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "КРИСТАЛБАНК" (протокол №1 вiд 15.04.2021). Строк призначення на посаду 3 (три) роки.
Загальний стаж роботи - 26 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Дмитренко Н.О. обiймала наступнi посади: член Спостережної
ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК", незалежний член Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, акцiями
Емiтента або часткою у його статутному капiталi не володiє.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мармуляк Дмитро Iванович
3. Рік народження
1975
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, член Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК"
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний членом Наглядової ради - Незалежним директором, рiшенням рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "КРИСТАЛБАНК" (протокол №1 вiд 15.04.2021). Строк призначення на посаду 3 (три) роки.
Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Мармуляк Д.I. обiймав наступнi
посади: член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК", незалежний член Наглядової ради АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, акцiями
Емiтента або часткою у його статутному капiталi не володiє.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гребiнська Оксана Володимирiвна
3. Рік народження
1970
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, член Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК"
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обрана членом Наглядової ради рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"КРИСТАЛБАНК" (протокол №1 вiд 15.04.2021). Строк призначення на посаду - 3 (три) роки.
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв Гребiнська О.В. обiймала
наступнi посади: член Спостережної ради ПАТ "КРИСТАЛБАНК", член Наглядової ради АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Є акцiонером АТ "КРИСТАЛБАНК", володiє 25,000002% в статутному капiталi Емiтента, також
є асоцiйованою особою Голови Правлiння Банку Гребiнського Л.А.
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Долiнський Леонiд Борисович
3. Рік народження
1977
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, член Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК".
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Наглядову раду АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний членом Наглядової ради - Незалежним директором, рiшенням рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "КРИСТАЛБАНК" (протокол №1 вiд 15.04.2021). Строк призначення на посаду 3 (три) роки.
Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Долiнський Л.Б. обiймав
наступнi посади: доцент кафедри економiко-математичного моделювання на умовах контракту
"Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана", незалежний член
Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має, акцiями
Емiтента або часткою у його статутному капiталi не володiє.
Посадова особа обiймає посаду професора кафедри фiнансiв факультету економiчних наук
Нацiонального Унiверситету "Києво-Могилянська академiя".
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гребiнський Леонiд Андрiйович
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, АТ "КРИСТАЛБАНК", Голова Правлiння

7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Переобраний на посаду рiшенням Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК" вiд "12" березня 2021
року (Протокол №18).
Строк призначення на посаду - 5 (п'ять) рокiв.
Є акцiонером АТ "КРИСТАЛБАНК", володiє 24,999997% в статутному капiталi Емiтента, також
є асоцiйованою особою Члена Наглядової ради Банку Гребiнської О.В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Гребiнський Л.А. обiймав
наступнi посади: Голова Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Жабська Iрина Миколаївна
3. Рік народження
1964
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, АТ "КРИСТАЛБАНК", заступник Голови Правлiння
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Переобрана на посаду рiшенням Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК" вiд "12" березня 2021
року (Протокол №18).
Строк призначення на посаду - 5 (п'ять) рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв Жабська I.М. обiймала наступнi
посади: заступник Голови Правлiння АТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові
Марк Антон Сергiйович
3. Рік народження
1983
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, АТ "КРИСТАЛБАНК", директор Департаменту
iнформацiйних технологiй
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний (переведений на посаду) рiшенням Наглядової Ради АТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол
№ 22 вiд "23" березня 2021 року).
Строк призначення на посаду - 5 (п'ять) рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 14 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв Марк А.С. обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу
iнформацiйних технологiй Департаменту безпеки та iнформацiйних технологiй ПАТ
"Холдингова компанiя "Київмiськбуд", начальник управлiння розвитку та технiчної пiдтримки
електронного банкiнгу Департаменту iнформацiйних технологiй, директор Департаменту
iнформацiйних технологiй АТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Симоненко Людмила Миколаївна
3. Рік народження
1969
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КРИСТАЛБАНК", 39544699, АТ "КРИСТАЛБАНК", Головний бухгалтер.
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Переобрана на посаду рiшенням Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 77 вiд
07.08.2020р.).

Строк призначення на посаду - 5 (п'ять) рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 32 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв Симоненко Л.М. обiймала наступнi посади: Головний бухгалтер
АТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Казаков Євген Олександрович
3. Рік народження
1978
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "УКРПОШТА", 21560045, Начальник управлiння розвитку регiональних продажiв
7. Опис
Повноваження та обов'язки передбаченi у Статутi та Положеннi про Правлiння АТ
"КРИСТАЛБАНК".
Обраний на посаду рiшенням Наглядової ради АТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 2 вiд "03"
сiчня 2020 року).
Строк призначення на посаду - 5 (п'ять) рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв Казаков Є.О. обiймав наступнi
посади: заступник директора департаменту роздрiбних продуктiв, начальник управлiння
карткових продуктiв ПАТ "Айбокс Банк", Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу
ПАТ "КСГ Банк", Менеджер регiональний з фiнансового бiзнесу департаменту фiнансового
бiзнесу, начальник управлiння розвитку регiональних продажiв АТ "УКРПОШТА".
Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

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

Номер
Дата
свідоцтва
про
реєстрації
випуску реєстрацію
випуску
1
2
05.12.2019
74/1/2019

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000188395

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
13,2
20052250
264689700
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Простi iменнi акцiї Емiтента вiльно обертаються на внутрiшньому ринку, на зовнiшньму ринку протягом звiтного перiоду не обертались. Мета
емiсiї: фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй, будуть використанi для формування основного капiталу товариства як банкiвської
установи з метою приведення статутного капiталу банку у вiдповiдностi до мiнiмально встановленого розмiру, вiдповiдно до Закону України
"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з метою пiдтримання нормативу достатностi
(адекватностi) регулятивного капiталу банку. Факти лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах вiдсутнi. Приватне розмiщення акцiй
здiйснювалось у два етапи, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу акцiй мiж Банком та першими власниками.

Опис

"04" вересня 2019 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Емiтента було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу
Емiтента шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу частини нерозподiленого прибутку.

"17" жовтня 2019 року вiдбулася державна реєстрацiя змiн до Статуту, пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу.

Нова номiнальна вартiсть 1 (однiєї) акцiї складає 13,20 грн (тринадцять гривень 20 коп)

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата призначення
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
особи на посаду
призначеної на посаду корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
1
2
01.10.2019
Образ Олена Миколаївна

Опис

Контактні дані: телефон та адреса
електронної пошти корпоративного
секретаря

3
/044/284-00-17,
O.Obraz@crystalbank.com.ua
"27" вересня 2019 року Наглядовою радою АТ "КРИСТАЛБАНК" (Протокол № 145
вiд "27" вересня 2019 року) було прийнято рiшення обрати з "01" жовтня 2019 року
секретарем корпоративним Образ Олену Миколаївну у вiдповiдностi до ч. 7 ст. 56
Закону України "Про акцiонернi товариства", з метою забезпечення ефективної
органiзацiйної та iнформацiйної пiдтримки органiв управлiння банку, його
учасникiв та iнших зацiкавлених осiб.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
03.09.2021

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
Наглядова
рада

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

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

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
450 000

5
2 864 896

6
15,70738

Предмет
правочину

7
розмiщення
коштiв на
кореспондентс
ьких рахунках
та встановити
лiмiт залишку
коштiв на
рахунках АБ
"Укргазбанк"
у розмiрi 450
млн. гривень.

Дата
вчинення
правочину

8
03.09.2021

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9
06.09.2021

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

10
https://crystalbank.com
.ua/ua/pro-bank/zvitnis
t-emitenta/osobliva-inf
ormatsiya

Опис:
"03" вересня 2021 року Наглядовою радою АТ "КРИСТАЛБАНК" (надалi - "Емiтент") (протокол №67) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв з розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках та встановити лiмiт залишку коштiв на рахунках АБ "Укргазбанк" у розмiрi 450 млн. гривень.
тис. грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої затвердженої рiчної фiнансової звiтностi АТ "КРИСТАЛБАНК" за рiк, що закiнчився 31.12.2020 становить 2 864 896

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої затвердженої рiчної фiнансової
звiтностi (станом на 31.12.2020 року) становитиме не бiльше 15,707377%.
Попереднє рiшення Наглядової ради Банку щодо надання згоди на вчинення значного правочину з розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках та на
рахунках коштiв банкiв у розрахунках (1502) (Протокол засiдання Наглядової ради Банку №112 вiд 03.12.2020 року) залишити без змiн, а саме:
АТ "ПУМБ" у розмiрi 400 млн. гривень.

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2021 року

(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

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

2

3

1000

847 082

418 906

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
641 511
3 808 975
0

0
665 546
1 647 461
0

1070

0

0

1080

0

0

1090

0

0

1100
1110
1120
1130
1140

740
0
45 510
0
58 058

279
0
41 171
0
91 533

1150

0

0

1990
1999

0
5 401 876

0
2 864 896

2000
2010

1 110 969
3 886 813

372 300
2 082 482

2020

5 274

1 448

1990

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2990
2990
2999
3000
3010

0
0
0
0
0
0
0
0
2 651
797
0
0
29 086
98 443
0
0
0
0
Зобовязання орендаря з лiзингу
(оренди):18509,15675;
18 509
15 675
5 053 302
2 571 145
264 689
0

264 689
0

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки
за 3 квартал 2021 року

(тис.грн.)
Попередній
період
4
135 616
-48 240

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати) після створення резерву під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за
зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

2
1000
1005

3
256 236
-101 145

1010

155 091

87 376

1020

0

0

1030

0

0

1040
1045

74 769
-12 295

56 660
-7 796

1050

13 124

-9 616

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

21 913
-14 502

462
27 491

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

0

0

1140

0

0

1150

0

0

1160

-1 854

79

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників

1170
1180
1190

6 377
4 940
-151 406
-137 249
0
0
Дохiд вiд припинення визнання
фiнансових зобов'язань:457,1181;
Чистий (прибуток, збиток) вiд
припинення визнання фiнансових

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2021 року

Найменування статті

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

Примітки

статутний
капітал

2
1000

3
264 689

емісійні
різниці та
інший
додаткови
й капітал
4
0

1110

0

1120

(тис.грн.)

Належить власникам банку
Неконт-ро
льо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
279 684

10
0

11
279 684

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
1 221
0

12 846
0
0

12 846
1 221
0

0
0
0

12 846
1 221
0

0

351

0

-351

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
264 689

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
6 861

0
0
0
0
0
1 561

0
0
0
0
0
20 640

0
0
0
0
0
293 751

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
293 751

незареєстр
ований
статутний
капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцінк
и

нерозподі
лений
прибуток

усього

5
0

6
6 510

7
340

8
8 145

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320
1330

0
0

1340
1345

1350
1354
1358
1360
1370
2000

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2021 року

(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

2

3

1010
1015
1020
1025

178 151
-99 003
74 798
-12 295

103 730
-47 037
56 651
-7 796

1060

13 124

-9 616

1070

0

0

1080
1100
1110
1120
1800

21 913
5 875
-104 199
-46 913
-10 626

462
5 410
-94 088
-34 721
0

1510

20 825

-27 005

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

738 525

309 300

1650

52 037

-290 869

1660

0

0

1670
1680
1690

33 432
0
1 802 319

7 656
0
1 054 619

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

-72 327

-10 974

1999

2 574 811

1 042 727

2010

-2 125 400

-846 107

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2021 року

(тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення
активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів,
що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

2

3

Попередній
період
4

1000

0

0

1030

0

0

1040

0

0

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1150
1155
1200
1300
1400

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1520

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660
1670
1680
1690

0
0
0
0

0
0
0
0

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

0

0

1750

0

0

1800

0

0

1999

0

0

2010
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Примітки до фінансової звітності
за 3 квартал 2021 року

1. Примiтка 1. Iнформацiя про Банк
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК" (скорочена назва: АТ "КРИСТАЛБАНК",
далi - Банк) зареєстрований в Українi.
Мiсцезнаходження Банку: Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвiз, 2.
Банк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України на пiдставi Статуту, погодженого
Нацiональним Банком України 16 грудня 2020 року, державну реєстрацiю якого проведено 04 лютого
2021 року та банкiвської лiцензiї №276 вiд 29 квiтня 2015 року.
Органiзацiйно - правова форма Банку: 230 (Акцiонерне товариство).
Суттєвих змiн у дiяльностi Банку протягом 9 мiсяцiв 2021 не вiдбулося.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2021 року (Протокол №1) обрано на новий строк склад
Наглядової ради Банку:
Копилов Вадим Анатолiйович - Голова Наглядової ради Банку;
Гребiнська Оксана Володимирiвна - Член Наглядової ради Банку;
Дмитренко Наталiя Олександрiвна - Незалежний член Наглядової ради Банку;
Долiнський Леонiд Борисович - Незалежний член Наглядової ради Банку;
Мармуляк Дмитро Iванович - Незалежний член Наглядової ради Банку.
В складi Правлiння Банку протягом 9 мiсяцiв 2021 року вiдбулись наступнi змiни:
o
припинення повноважень (звiльнення) члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Банку
Ладиженської Маргарити Володимирiвни (рiшення Наглядової ради Банку вiд 12.02.2021 року № 9);
o
припинення повноважень (звiльнення) члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Банку
Далеко Олега Анатолiйовича (рiшення Наглядової ради Банку вiд 09.07.2021 року № 53);
o
припинення повноважень (звiльнення) члена Правлiння - начальника служби фiнансового
монiторингу, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу Корженiвського
Ярослава Вiталiйовича (рiшення Наглядової ради Банку вiд 18.08.2021 року № 62);
o
призначення (обрання) члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння Банку Марка Антона
Сергiйовича (рiшення Наглядової ради Банку вiд 23.03.2021 року №22).
Iнших змiн в складi Органiв управлiння Банку протягом 9 мiсяцiв 2021 року не вiдбувалося.
Фiнансова звiтнiсть складена за перiод, що закiнчився 30 вересня 2021 року.
Дана фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску та пiдписана керiвництвом Банку 22 жовтня 2021
року.
2. Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть

Зовнiшнє середовище
У вереснi 2021 року випереджаючi iндикатори свiдчили про певне уповiльнення вiдновлення свiтової
економiки через посиленi карантиннi заходи в окремих країнах унаслiдок збiльшення захворюваностi.
Попри це нафта дорожчала внаслiдок суттєвого зниження запасiв у США та скорочення видобування в
Мексиканськiй затоцi пiсля урагану. Цiни на природний газ на європейських ринках сягнули рекордних
рiвнiв. Причиною цього стало зменшення обсягiв постачання Росiєю через невизначенiсть щодо запуску
газопроводу "Пiвнiчний потiк 2" та низьких запасiв газу у сховищах Європи. Цiни на сталь, за винятком
внутрiшнього ринку Китаю, коливалися у вузьких межах: послаблення попиту через карантиннi заходи в
окремих країнах компенсувало рiзке зменшення виробництва сталi в Китаї. Останнє також було вагомою
причиною здешевлення залiзної руди. Цiни на зерновi коливалися неiстотно - поставки врожаїв
задовольняли поточний попит. На свiтових фiнансових ринках iнтерес до ризикових активiв, у тому числi
країн ЕМ, зменшився через занепокоєнiсть iнвесторiв проблемами китайського ринку нерухомостi,
згортанням кiлькiсного стимулювання ФРС i сповiльненням глобального вiдновлення. Це призвело до
послаблення бiльшостi валют країн ЕМ щодо долара США у вереснi.
Економiчна активнiсть
Експорт та iмпорт товарiв зростали високими темпами. У вереснi експорт товарiв зрiс на 53% р/р.
Зокрема, стрiмко (на 59% р/р) зрiс експорт товарiв агропромислового сегменту, чому сприяли рекордний
урожай i високi цiни на агропродукцiю. Зростання в промисловостi та сiльському господарствi сприяло
полiпшенню показникiв оптової торгiвлi та вантажообiгу, хоча на останньому суттєво позначилося
зниження обсягiв транзиту Також тривало активне зростання у металургiйному сегментi, де експортна
виручка збiльшилася на 127% р/р. Зростання експорту залiзної руди стрiмко сповiльнилося до 22% р/р.
Iмпорт товарiв збiльшився аналогiчними темпами, на 52% р/р. В iмпортi наочним був вплив стрiмкого
здорожчання енергоресурсiв: iмпорт добрив зрiс на 170% р/р, вугiлля - на 81% р/р
Сталий споживчий попит сприяв високим темпам зростання роздрiбної торгiвлi (9.6% р/р) та
пасажирообороту. Жвавий iнвестицiйний попит пiдтримав вiдновлення зростання у будiвництвi (на 10%
р/р) та окремi галузi промисловостi, зокрема машинобудування. Як i у попереднi мiсяцi, лiдером
пiднесення було житлове будiвництво, де зростання становило 28,1% р/р. Водночас вiдновилося
збiльшення будiвництва iнженерних споруд, яке у серпнi становило 5,5% р/р. За пiдсумками 8 мiсяцiв
2021 року будiвельна галузь наростила виробництво на 1,8%.Проте загалом зростання промисловостi
було незначним. У серпнi обсяги промислового виробництва збiльшилися на 0,6% р/р. Серед
екстремумiв варто вiдзначити стрибок галузi з виробництва коксу та продуктiв нафтопереробки на 32,3%
р/р (завдяки нафтопереробнiй складовiй) та скорочення випуску у фармацевтичнiй галузi на 33,7% р/р.
Також спад зафiксовано у добувнiй, харчовiй, легкiй та хiмiчнiй промисловостi. За пiдсумками 8 мiсяцiв
2021 року українська промисловiсть наростила виробництво лише на 1,7%.
Монетарнi умови та фiнансовi ринки
У вереснi 2021 року Правлiння НБУ прийняло рiшення пiдвищити облiкову ставку на 0.5 в. п. (до 8.5%) i
згорнути антикризовi монетарнi заходи з початку IV кварталу 2020 року. Це сприятиме утриманню пiд
контролем iнфляцiйних очiкувань та поверненню iнфляцiї до цiлi 5% у 2022 роцi. Iндекс мiжбанкiвських
ставок овернайт UONIA зрiс, проте лишався близько нижньої межi в коридорi ставок НБУ через
збереження значного профiциту лiквiдностi банкiвської системи. Також зросла дохiднiсть гривневих
ОВДП пiд час первинного розмiщення. У серпнi 2021 року ставки за гривневими банкiвськими
продуктами для нефiнансових корпорацiй повiльно зростали, реагуючи на посилення монетарної
полiтики. Водночас середньозваженi ставки за операцiями з домогосподарствами практично не
змiнилися. Протягом вересня 2021 року на валютному ринку переважав ревальвацiйний тиск попри
зменшення вкладень нерезидентiв у ОВДП. Основними продавцями iноземної валюти були пiдприємства
АПК, гiрничо-металургiйного комплексу та великi державнi компанiї. За результатами вересня 2021 року
додатне сальдо iнтервенцiй НБУ становило 140 млн дол. США (з початку року - 1.5 млрд дол. США)

3. Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) на основi припущення, що Банк буде безперервно дiючим в осяжному майбутньому. Нижче
наведено основнi положення облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї
фiнансової звiтностi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у
звiтностi, якщо не зазначено iнше.
Наведена далi облiкова полiтика не включає новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення,
застосування яких було добровiльним у 2021 роцi.
Функцiональною валютою i валютою подання цiєї звiтностi є нацiональна валюта України - українська
гривня, яка маючи статус нацiональної валюти України, вiдображає сутнiсть бiльшостi операцiй що
проводить Банк та пов'язаних з цим обставин. Всi значення заокругленi до цiлих тисяч гривень, якщо не
вказано iнше.
4. Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики
4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi
Банк застосовує такi основи оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних комбiнацiях. Вони включають:
"
iсторичну собiвартiсть або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої, щоб придбати актив
або зобов'язання на момент їх придбання. Активи вiдображаються за сумою сплачених грошових
коштiв чи їх еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої щоб придбати їх, на
момент їх придбання. Зобов'язання вiдображаються за сумою надходжень, отриманих в обмiн на
зобов'язання , або за деяких iнших обставин за сумами грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як
очiкується, будуть сплаченi з метою погашення зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi;
"
поточну собiвартiсть. Активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв або їх
еквiвалентiв, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ходi звичайної
реалiзацiї. Зобов'язання вiдображаються за недисконтованою
сумою грошових коштiв або їх
еквiвалентiв, яка була б необхiдна для погашення зобов'язання на поточний момент;
"
вартiсть реалiзацiї (погашення). Активи вiдображаються за сумою грошових коштiв або їх
еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої щоб придбати їх, на момент їх
придбання. Зобов'язання вiдображаються за вартiстю їх погашення, тобто за недисконтованою сумою
грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яка, як очiкується, буде сплачена для погашення зобов'язання в
ходi звичайної дiяльностi;
"
теперiшньою вартiстю (дисконтована вартiсть). Активи вiдображаються за теперiшньою
(дисконтованою) вартiстю майбутнiх чистих надходжень, що їх, як очiкується, має генерувати стаття пiд
час звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання. Зобов'язання вiдображаються за теперiшньою
(дисконтованою) вартiстю майбутнього чистого вибуття грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть
необхiднi для погашення зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
Поточна собiвартiсть, вартiсть реалiзацiї та теперiшня вартiсть - це методи оцiнювання справедливої
вартостi.
При визнаннi доходiв (витрат) Банк застосовує принцип нарахування.
При складаннi фiнансових звiтiв Банк дотримується концепцiї збереження фiнансового капiталу.
4.2. Класифiкацiя фiнансових iнструментiв за категорiями

Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 всi борговi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiю "тiльки платежi
в рахунок основного боргу та процентiв на непогашену суму основної заборгованостi" (SPPI),
класифiкуються при первiсному визнаннi як фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою
вартiстю через прибутки та збитки (СВПЗ). Вiдповiдно з даним критерiєм, борговi фiнансовi
iнструменти, якi не вiдповiдають визначенню "базової кредитної угоди", такi як iнструменти, що мiстять
вбудовану можливiсть конвертацiї, оцiнюються по СВПЗ.
Для боргових фiнансових iнструментiв, якi вiдповiдають критерiю SPPI, класифiкацiя при первiсному
визнаннi визначається на основi бiзнес-моделi, на пiдставi якої данi iнструменти класифiкуються як:
"
iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв,
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
"
iнструменти, якi утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потокiв та
продажу, класифiкуються як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
(СВIСД);
"

iнструменти, якi утримуються для iнших цiлей, класифiкуються як такi, що оцiнюються за СВПЗ.

Дольовi фiнансовi активи при первiсному визнаннi класифiкуються як такi, що оцiнюються по СВПЗ,
крiм випадкiв, коли за власним розсудом прийнято рiшення, без права вiдмiни в подальшому,
класифiкувати дольовий фiнансовий актив як такий, що оцiнюється по СВIСД. Для дольових фiнансових
iнструментiв, що класифiкуються як такi, що оцiнюються за СВIСД, всi реалiзованi та нереалiзованi
доходи та витрати, крiм дивiдендних доходiв, визнаються у складi iншого сукупного доходу, без права
подальшої декласифiкацiї у складi прибутку або збитку.
4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вiн стає стороною контрактних
зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та
зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою операцiї або за датою розрахунку вiдповiдно до
облiкової полiтики, яка застосовується до конкретної статтi фiнансового звiту. Змiна справедливої
вартостi придбаних фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю, мiж
датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковується так само, як i придбаний актив. Змiну
визнають у прибутку чи збитку для активiв, класифiкованих як фiнансовi активи за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; змiну визнають в iншому сукупному
прибутку для активiв, класифiкованих як доступнi для продажу.
4.4. Прибуток або збиток "першого дня"
Банк пiд час первiсного визнання фiнансового iнструменту вiдображає в бухгалтерському облiку
прибуток або збиток на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з рахунками дисконту/премiї, якщо ефективна ставка
вiдсотка за цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця мiж справедливою вартiстю
фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору за операцiями з акцiонерами
банку вiдображається в капiталi та включається частинами до нерозподiленого прибутку (збитку)
протягом перiоду його утримання.
4.5. Рекласифiкацiя фiнансових активiв
Банк може здiйснити рекласифiкацiю усiх фiнансових активiв тодi i лише тодi, коли вiн змiнює свою
бiзнес-модель управлiння ними, крiм тих, якi визначенi пiд час первiсного визнання як такi, що
оцiнюються за СВПЗ.
Рекласифiкацiя дольових фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань неможлива.

4.6. Критерiї визнання зменшення корисностi
Банк визнає резерв за очiкуваними кредитними збитками (ОКЗ) за всiма своїми борговими фiнансовими
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю або СВIСД, а також безвiдкличними
зобов'язаннями з надання позики та договорами фiнансових гарантiй. Резерв розраховується на основi
ОКЗ, якi пов'язанi з ймовiрнiстю дефолту протягом наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбулося
iстотного збiльшення кредитного ризику з моменту визнання фiнансового iнструменту; в останньому
випадку резерв розраховується на основi ОКЗ за весь строк життя активу. Банк застосовує декiлька
варiантiв (оптимiстичний, базовий, песимiстичний) сценарiїв для визначення ймовiрностi дефолту.
Банк видiляє 3 стадiї знецiнення в залежностi вiд змiни рiвня кредитного ризику вiд дати первiсного
визнання. На 1-iй стадiї знецiнення Банк очiкує кредитнi збитки, що можуть виникнути в результатi
настання подiй дефолту протягом наступних 12 мiсяцiв з дати оцiнки. На 2-iй, 3-iй стадiях знецiнення
Банк очiкує кредитнi збитки що виникають внаслiдок настання всiх можливих подiй дефолту протягом
всього очiкуваного строку дiї фiнансового iнструменту.
1-ша стадiя знецiнення характеризується вiдсутнiстю зростання кредитного ризику, умови договору
виконуються, контрагент має низький кредитний ризик.
2-га стадiя знецiнення характеризується значним зростанням кредитного ризику в порiвняннi з датою
первiсного визнання, умови договору виконуються не повнiстю, контрагент має низький кредитний
ризик.
3-тя стадiя знецiнення характеризується об'єктивними свiдченнями дефолту, умови договору не
виконуються.
4.7. Придбанi або створенi знецiненi фiнансовi активи
Придбаний або створений знецiнений фiнансовий актив є знецiненим на дату первiсного визнання. Банк
визнає кумулятивнi змiни в очiкуваних кредитних збитках протягом усього строку дiї фiнансового
активу, який є знецiненим пiд час первiсного визнання.
Для таких фiнансових активiв застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням
кредитного ризику, до амортизованої собiвартостi фiнансового активу з дати первiсного визнання.
4.8.

Визначення критерiїв значного збiльшення кредитного ризику

Пiдтвердженням збiльшення кредитного ризику є, зокрема, спостережнi данi про такi подiї:
"

значнi фiнансовi труднощi емiтента або позичальника;

"

порушення умов договору, такому як дефолт або прострочення платежу;

"
наданнi Банком уступки своєму позичальнику з економiчних або договiрних умов, пов'язаних з
фiнансовими труднощами позичальника, якi Банк не розглядав за iнших умов;
"

висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя позичальника;

"

зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв;

"
купiвлю або створення фiнансового активу з великою знижкою, що вiдображає понесенi кредитнi
збитки.
4.9.

Визначення дефолту

Дефолт - це стан у вiдносинах мiж Банком i боржником/контрагентом, що характеризується високим
ризиком припинення виконання боржником своїх зобов'язань.
4.10. Переведення активу iз однiєї стадiї зменшення корисностi до iншої, обумовленi змiною рiвня
кредитного ризику
Переведення активу iз однiєї стадiї зменшення корисностi до iншої вiдбувається, якщо з'являються або
зникають подiї, що характернi для вiдповiдної стадiї: боржник поновив/прострочив платежi, змiнився
кредитний рейтинг боржника. Для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв перехiд iз
третьої стадiї зменшення корисностi до другої або першої стадiй є неможливим.
4.11. Порядок урахування прогнозної iнформацiї при визначеннi очiкуваних кредитних збиткiв, iз
включення макроекономiчної iнформацiї
При оцiнцi кредитних збиткiв враховуються сценарiї макроекономiчної динамiки України з вiдповiдними
ймовiрностями їх настання. Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються як величина, зважена на цi
ймовiрностi, що вiдповiдає математичному визначенню математичного сподiвання дискретно
розподiленої випадкової величини. Етапи побудови моделей дефолту за видами боржникiв та типами
фiнансових iнструментiв включають створення моделi для визначення дефолту боржника окремо для
кожної iнформацiйної множини та сценарiю.
4.12. Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Банк припиняє визнання всього фiнансового активу або частини фiнансового активу, коли договiрнi
права на отримання грошових потокiв вiд активу втратили свою чиннiсть, або Банк передав договiрнi
права на отримання грошових потокiв вiд активу, а також передав в основному всi ризики, вигоди
володiння активом та контроль. Банк утримує актив на балансi та визнає зобов'язання, що виникло в
результатi передачi активу, якщо не дотримано зазначених вище умов.
Банк припиняє визнання фiнансового активу, якщо вiдбулося списання за рахунок резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки за рiшенням вiдповiдного колегiального органу Банку. Банк використовує оцiночний
резерв для списання безнадiйної заборгованостi. До безнадiйної Банк вiдносить наступну заборгованiсть:
"

безнадiйну заборгованiсть, визначену Податковим кодексом України;

"
iншу заборгованiсть, щодо якої у провiдного управлiнського персоналу є впевненiсть про
неповернення її боржником.
Банк припиняє визнання в балансi фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання
погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.
4.13.

Модифiкацiї передбачених договором грошових потокiв за фiнансовими iнструментами

Змiна умов договору або модифiкацiя за фiнансовим активом, що призводить до перегляду грошових
потокiв за ним, може вiдображатися в облiку як припинення визнання первiсного фiнансового активу та
визнання нового фiнансового активу за справедливою вартiстю або продовження визнання первiсного
фiнансового активу з новими умовами.
При укладеннi додаткових угод до договорiв за фiнансовими активами, Банк аналiзує, наскiльки
значними є такi змiни. Значна змiна умов, передбачених договором грошових потокiв за фiнансовим
активом, визнається як припинення визнання iснуючого фiнансового активу та визнання нового
фiнансового активу. До значних змiн вiдносяться, зокрема:
"

змiна валюти кредиту;

"

пролонгацiя кредиту на новий термiн з одночасним переглядом вiдсоткової ставки;

"
суттєва змiна умов договору, зокрема, змiна процентної ставки, змiна термiну погашення
основної суми боргу та/або процентiв;
"

змiна фiксованої ставки на плаваючу.

В iнших випадках здiйснюється розрахунок дисконтованої вартостi майбутнiх грошових потокiв за
старими умовами та за переглянутими умовами iз застосуванням первiсної ефективної ставки. Якщо
рiзниця мiж ними є суттєвою (бiльше 30%), то в облiку визнається припинення визнання старого
фiнансового активу i визнання нового фiнансового активу.
Якщо умови договору за фiнансовим активом переглядаються за згодою сторiн або вiдбувається будь-яка
iнша модифiкацiя, що не призводить до припинення визнання первiсного фiнансового активу, Банк
перераховує валову балансову вартiсть цього активу та визнати доходи або витрати вiд модифiкацiї.
Змiна умов передбачених договором грошових потокiв за фiнансовим зобов'язанням вважається значною,
якщо загальна сума дисконтованих грошових потокiв за переглянутими умовами вiдрiзняється вiд суми
дисконтованих грошових потокiв за попереднiми умовами бiльше, нiж на 10 вiдсоткiв. У такому разi
припиняється визнання iснуючого фiнансового зобов'язання та визнається нове фiнансове зобов'язання.
Аналогiчним чином облiковується змiна валюти фiнансового зобов'язання.
Якщо змiна умов договору є незначною, то Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового
зобов'язання i визнає прибуток або збиток вiд модифiкацiї шляхом коригування дисконту/премiї у
кореспонденцiї з рахунками процентних витрат.
4.14.

Методика визначення внутрiшнiх рейтингiв та оцiнки забезпечення

Основним методичним пiдходом при визначеннi вартостi майна, що пропонується в забезпечення, є
порiвняльний пiдхiд, який базується на вивченнi ринку попиту та пропозицiй майна, на аналiзi цiн
продажу та пропонування подiбного майна з вiдповiдним коригуванням вiдмiнностей мiж об'єктами
порiвняння та об'єктом оцiнки, яке вiдбувається за принципами замiщення та враховує спiввiдношення
попиту i пропозицiї. За вiдсутностi i недостатностi даних при визначеннi вартостi майна порiвняльним
методом експертом використовуються дохiдний та витратний пiдходи.
4.15.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за
першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Всi розмiщення коштiв на
мiжбанкiвському ринку включаються до кредитiв та заборгованостi банкiв. Суми, що стосуються коштiв,
використання яких обмежено, виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх
еквiваленти облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
4.16. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, вiдображеннi в цiй фiнансовiй звiтностi, первiсно оцiнюються за
справедливою вартiстю або за еквiвалентною сумою, якою зазвичай є чиста сума виданих коштiв,
включаючи безпосередньо пов'язанi з цим витрати та певнi виплати i комiсiйнi за органiзацiю кредиту,
якi вважаються коригуванням ефективної процентної ставки за кредитом.
В подальшому кредити та заборгованiсть клiєнтiв облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Дохiд вiд кредиту розраховується за методом ефективної процентної ставки та вiдноситься на рахунок
прибуткiв та збиткiв протягом строку кредиту.

Комiсiйнi доходи за договiрними зобов'язаннями з надання фiнансування до видачi кредиту, вiдносяться
на майбутнi перiоди та включаються у вартiсть кредиту, коли кредит надається.
Комiсiйнi доходи за договiрними зобов'язаннями з надання фiнансування у випадку, якщо використання
кредиту є малоймовiрним або якщо iснує невизначенiсть щодо строку та суми кредиту, розподiляються
рiвномiрно протягом строку дiї зобов'язання.
Банк визнає очiкуванi кредитнi збитки протягом усього строку дiї фiнансового активу. Наданi кредити
вiдображаються за вирахуванням резервiв, створених на покриття очiкуваних кредитних збиткiв.
У разi неможливостi повернення кредитiв та коштiв вони списуються за рахунок створеного резерву на
покриття очiкуваних кредитних збиткiв. Такi рiшення приймаються пiсля того, коли використано усi
можливостi щодо повернення сум заборгованостi i Банк не має обгрунтованих перспектив стягнення
подальших грошових потокiв вiд фiнансового активу.
4.17. Iнвестицiї в цiннi папери
Представленi в цiй фiнансовiй звiтностi iнвестицiї в цiннi папери банк оцiнює за амортизованою
собiвартiстю або справедливою вартiстю в визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi в
залежностi вiд намiрiв Банку отримати контрактнi грошовi потоки або отримати контрактнi грошовi
потоки або продати.
4.18. Основнi засоби
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi банк утримує з метою використання їх у процесi
своєї дiяльностi або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких становить бiльше одного року.
Основнi засоби оприбутковуються за первiсною вартiстю - iсторичною (фактичною) собiвартiстю
основних засобiв у виглядi суми грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених
(переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобiв. Первiсна вартiсть також включає у
себе усi витрати, що пов'язанi з доставкою, установкою, монтажем i введенням в експлуатацiю об'єкта
основних засобiв. Витрати на утримання активiв та поточний ремонт вiдносяться на витрати в мiру їх
здiйснення та не впливають на балансову вартiсть необоротних активiв.
Пiсля початкового визнання основнi засоби оцiнюються за переоцiненою вартiстю (справедливою
вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi будiвлi та споруди та за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд
знецiнення - всi iншi основнi засоби.
База нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв розраховується пiсля
вирахування лiквiдацiйної вартостi активу. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю.
Основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
активу.
Амортизацiйнi витрати визнаються на рахунку адмiнiстративних витрат.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв вартiстю до 6000 грн. включно та строком
користування бiльше року нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 100 вiдсоткiв їх
вартостi.
Банком встановленi такi очiкуванi строки корисного використання основних засобiв:
Група основних засобiв

Строк корисного

використання (роки)

Будинки та споруди

100

Передавальнi пристрої 10
Машини та обладнання
Транспортнi засоби

3-7

7

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
Iншi основнi засоби

3-10

3-12

Банк щорiчно переглядає строки корисного використання об'єктiв основних засобiв, та у разi
необхiдностi коригує їх.
Переоцiнка основних засобiв здiйснюється, якщо залишкова вартiсть об'єктiв основних засобiв суттєво
(бiльш, нiж на 10 %) вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi.
Прибутки та збитки вiд вибуття основних засобiв визнаються на рахунку прибуткiв або збиткiв.
4.19. Нематерiальнi активи
Балансова вартiсть придбаних нематерiальних активiв визначається як сума вартостi покупки та iнших
витрат, прямо пов'язаних iз придбанням та пiдготовкою даних нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Банк застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї нематерiальних активiв.
Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших юридичних
прав, дорiвнює строку чинностi договiрних або iнших юридичних прав. Якщо договором чи iншими
юридичними правами не визначений строк використання активу, вiн визначається Банком та не може
бути меншим, нiж 2 роки.
Витрати на обслуговування нематерiальних активiв вiдносяться на витрати того перiоду, в якому вони
понесенi. При цьому витрати, якi призводять до вдосконалення або подовження строку використання
нематерiального активу, включаються до початкової вартостi придбання.
Прибутки та збитки вiд вибуття нематерiальних активiв визнаються на рахунку прибуткiв або збиткiв.
4.20. Активи утримуванi для продажу
Активи класифiкуються як активи утримуванi для продажу, якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що їх
балансова вартiсть буде вiдшкодована у результатi операцiї продажу, а не шляхом подальшого
використання, та актив (або група вибуття) може бути негайно проданий у його теперiшньому станi.
Керiвництво повинне мати твердий намiр здiйснити операцiю продажу, яка, як очiкується, повинна
задовольняти критерiї операцiї завершеного продажу протягом одного року вiд дати класифiкацiї активу
як утримуваного для продажу.
Подiї чи обставини можуть подовжити перiод завершення продажу за межi одного року. Подовження
перiоду завершення продажу не заважає класифiкувати активи як утримуванi для продажу, якщо
затримка була спричинена подiями чи обставинами, якi перебувають поза контролем Банку, а також
якщо є достатнi свiдчення того, що Банк продовжує виконувати план продажу активу.
Необоротнi активи, що утримуються Банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в

бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок : балансовою вартiстю або справедливою вартiстю
за вирахуванням витрат на продаж.
На дату припинення визнання об'єктiв необоротних активiв, утримуваних для продажу, Банк визнає
доходи/витрати вiд вибуття активiв.
4.21. Оренда
Облiк оренди, де Банк виступає орендарем.
Банк, який виступає орендарем на дату початку оренди, визнає актив з права користування, що являє
собою право використовувати базовий актив, i зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок
здiйснювати оренднi платежi.
Банк оцiнює договiр лiзингу (оренди) (далi - договiр оренди) в цiлому або окремi компоненти як договiр
оренди, якщо одночасно виконуються такi критерiї:
"

актив є iдентифiкованим;

"
лiзингоодержувачу (орендарю) (далi - орендар) передається право отримувати практично всi
економiчнi вигоди протягом строку використання активу;
"
орендарю передається право визначати спосiб використання активу протягом певного перiоду в
обмiн на компенсацiю;
"

орендодавець не має iстотного права замiни активу протягом строку його використання.

При проведеннi оцiнки iдентифiкацiї об'єкту Банк оцiнює суттєве право орендодавця провести замiну
активу на альтернативний актив протягом строку iснування оренди. Право вважається суттєвим, якщо
орендодавець має практичну можливiсть провести замiну даного активу i отримує економiчну вигоду вiд
реалiзацiї свого права на проведення замiни. Така оцiнка проводиться на момент укладання договору i не
має брати до уваги майбутнi подiї, якi на початку дiї договору не вважаються iмовiрними протягом
строку дiї.
Якщо орендодавець має суттєве право замiнити актив, такий договiр не буде вважатись орендою для
цiлей бухгалтерського облiку, а буде договором надання послуг.
Банк визначає строк оренди як невiдмовний перiод оренди разом з:
"
перiодами, на якi розповсюджуються право продовження оренди, якщо орендар обгрунтовано
впевнений у тому, що вiн скористається такою можливiстю;
"
перiодами, на якi розповсюджуються право припинити дiю оренди, якщо орендар обгрунтовано
впевнений у тому, що вiн не скористається такою можливiстю.
Банк переглядає строк оренди, якщо сталася змiна невiдмовного перiоду оренди.
Банк може застосовувати спрощений метод (не визнає в балансi актив з права користування та орендне
зобов'язання) щодо:
"

короткострокової оренди (12 мiсяцiв та менше);

"

або

оренди, за якою базовий актив має низьку вартiсть (становить 5 000 дол. США та менше в гривневому

еквiвалентi за курсом Нацiонального банку України, що дiяв на дату початку дiї оренди, з огляду на те,
що такий актив придбавався б новим на дату початку дiї оренди).
На дату початку оренди орендар оцiнює актив з права користування за собiвартiстю.
Собiвартiсть активу включає величину визнаних зобов'язань з оренди, понесенi початковi прямi витрати
та оренднi платежi, сплаченi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежiв за оренду, витрати, якi будуть понесенi орендарем на демонтаж, перемiщення,
доведення базового активу до стану, що вимагається умовами договору.
На дату початку оренди орендар оцiнює орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних
платежiв, не сплачених на таку дату.
Оренднi платежi, включенi в оцiнку орендного зобов'язання, включають фiксованi платежi (без
урахування податку на додану вартiсть) за вирахуванням будь-яких стимулiв до оренди, що пiдлягають
отриманню, змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, i суми, якi, як очiкується, будуть
сплаченi за гарантiями лiквiдацiйної вартостi. Оренднi платежi також включають цiну виконання опцiону
на купiвлю, якщо є достатня впевненiсть в тому, що Банк виконає цей опцiон, i виплати штрафiв за
припинення оренди, якщо строк оренди вiдображає реалiзацiю орендарем можливостi припинення
оренди.
Пiсля дати початку оренди орендар оцiнює актив з права користування, застосовуючи модель
собiвартостi, окрiм випадкiв, коли вiн застосовує будь-яку з моделей оцiнки:
"
якщо орендар застосовує щодо своєї iнвестицiйної нерухомостi модель справедливої вартостi,
описану в МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть", то вiн також застосовує цю модель справедливої
вартостi до активiв з права користування, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної нерухомостi,
описану в МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть";
"
якщо активи з права користування пов'язанi з класом основних засобiв, до яких орендар
застосовує модель переоцiнки, описану в МСБО 16 "Основнi засоби", то орендар може вибрати
можливiсть застосовувати таку модель переоцiнки до всiх активiв з права користування, якi пов'язанi з
таким класом основних засобiв.
Пiсля дати початку оренди орендар оцiнює орендне зобов'язання:
"

збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням;

"

зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi; та

"
переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або модифiкацiї
оренди.
Облiк оренди, де Банк виступає орендодавцем.
Актив, що є предметом операцiйної оренди, визнається у Звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до виду
активу та амортизується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання. Оренднi
платежi облiковуються на рахунку прибуткiв та збиткiв у повному обсязi протягом строку оренди
прямолiнiйним методом.
4.22. Похiднi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
через прибутки/збитки
Банк первiсно оцiнює похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї
визнаються за рахунками витрат пiд час їх первiсного визнання.

Похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються на дату операцiї як вимоги щодо отримання одного
активу та зобов'язання з поставки iншого. Банк згортає фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання i
подає у звiтi про фiнансовий стан чисту суму, якщо i тiльки якщо Банк має юридично забезпечене право
на згортання визнаних сум та має намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi, або продати актив й
одночасно погасити зобов'язання.
Подальший облiк похiдних фiнансових iнструментiв здiйснюється за справедливою вартiстю через
прибутки/збитки.
4.23. Залученi кошти
Залученi кошти Банку - це залученi вiд юридичних та фiзичних осiб кошти, якi є непохiдними
фiнансовими зобов'язаннями. Первiсне визнання здiйснюється за справедливою вартiстю, в подальшому
облiк ведеться за амортизованою собiвартiстю. За користування коштами Банк несе процентнi витрати,
якi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати.
4.24. Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток (вiдстрочений податковий актив i
вiдстрочене податкове зобов'язання) визнаються у фiнансовiй звiтностi витратами чи доходом, окрiм
податку на прибуток, що нарахований в результатi:
"
дооцiнки активiв та iнших фiнансових операцiй, що вiдображаються як збiльшення власного
капiталу;
"

об'єднання пiдприємств шляхом придбання.

У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства України iз
використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли станом на звiтну дату. Ставка податку
на прибуток у 2021 р. становить 18%.
Банк визнає вiдстрочений податковий актив i вiдстрочене податкове зобов'язання за всiма тимчасовими
рiзницями, якi пiдлягають вiдшкодуванню або вирахуванню за ставкою оподаткування, що дiяла в
звiтному роцi.
4.25. Статутний капiтал
На дату державної реєстрацiї Банк вiдображає акцiї за собiвартiстю (включаючи витрати на операцiю). В
подальшому облiк акцiй власної емiсiї здiйснюється за собiвартiстю.
Емiсiйний дохiд виникає при перевищеннi суми внесених коштiв над номiнальною вартiстю випущених
акцiй. Прибутки та збитки вiд продажу власних акцiй вiдносяться до емiсiйного доходу.
Статутний капiтал Банку формується з грошових коштiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними
акцiй Банку, а також за рахунок нерозподiленого прибутку. Усi акцiї Банку є iменними.
4.26. Доходи та витрати за фiнансовими активами та зобов'язаннями
Визнання доходiв та витрат здiйснюється вiдповiдно принципу нарахування. Доходи та витрати за
фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за амортизованою вартiстю, визнаються на рахунках
процентних доходiв та витрат за методом ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи та витрати за придбаними (створеними) знецiненими фiнансовими активами
розраховуються за ефективною процентною ставкою, скоригованою з урахуванням кредитного ризику,

на основi майбутнiх очiкуваних грошових потокiв з урахуванням усiх умов договору за фiнансовим
активом та очiкуваних кредитних збиткiв.
Метод, за яким Банк визнає комiсiйнi доходи та витрати, пов'язанi з наданням та отриманням послуг,
залежить вiд характеру послуги.
Комiсiї, що вважаються додатковим компонентом процентiв, включаються до складу ефективної
процентної ставки та визнаються на рахунках процентних доходiв та витрат.
Комiсiї за послуги, що надаються поетапно, визнаються пiсля завершення кожного етапу операцiї, у
статтi "Комiсiйнi доходи та витрати".
Комiсiї, якi пiдлягають сплатi або отриманню за регулярнi послуги, визнаються протягом строку надання
послуги також у статтi "Комiсiйнi доходи та витрати".
Комiсiї, отриманi за договiрне зобов'язання надати фiнансову гарантiю, вважаються справедливою
вартiстю цього договiрного зобов'язання. Вiдповiдне зобов'язання у подальшому амортизується протягом
строку дiї договiрного зобов'язання за статтею "Комiсiйнi доходи" у Звiтi про прибутки та збитки.
4.27. Переоцiнка iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються у валютi подання шляхом перерахунку суми в iноземнiй
валютi iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на дату визнання активiв,
зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу:
"
усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за офiцiйним
курсом гривнi до iноземних валют пiд час кожної змiни офiцiйного курсу;
"
немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються за
офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї;
"
немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю,
вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визначення їх справедливої
вартостi.
Доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним
курсом гривнi до iноземних валют на дату їх визнання.
Результат переоцiнки активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi показаний в статтi "Результат вiд
переоцiнки iноземної валюти" Звiту про результати дiяльностi.

Основнi курси обмiну, що використовувалися для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:
Валютана кiнець дня 30 вересня 2021 року
643

0,365900,3782

840

26,576028,2746

978

30,981034,7396

на кiнець дня 31 грудня 2020 року

4.28. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, з подальшим включенням до балансу лише
їхньої чистої суми, Банк здiйснюватиме тодi i тiльки тодi, коли має юридично визначене право
взаємозалiку визнаних сум i намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати
актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
4.29. Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування
Витрати на заробiтну плату, єдиний соцiальний внесок, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а
також негрошовi винагороди нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались
працiвниками Банку.
У Банку вiдсутнє юридичне або конструктивне зобов'язання здiйснювати пенсiйнi або iншi подiбнi
виплати.
4.30. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики
Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв та зобов'язань, що
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на
попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх
подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi
оцiнки, керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової
полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
"

збитки вiд знецiнення кредитiв та заборгованостi.

Банк регулярно аналiзує свої кредитнi портфелi для оцiнки знецiнення. При визначеннi того, чи
необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у Звiтi про фiнансовi результати, Банк використовує
припущення щодо того, чи є у наявностi данi, якi вказують на зменшення очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв вiд кредитного портфелю, яке можна вимiряти до того, як це зменшення можна
зiставити з конкретним активом у цьому портфелi. Такi ознаки можуть включати iснуючi данi, що
вказують на негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або
нацiональних чи мiсцевих економiчних умов, що спiввiдносяться з дефолтами по активах у групi.
Керiвництво використовує оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз
характеристиками кредитного ризику та об'єктивними ознаками знецiнення, схожими з даним
портфелем, при визначеннi майбутнiх грошових потокiв. Методологiя та припущення, що
використовуються для оцiнки як строкiв, так i сум майбутнiх грошових потокiв, регулярно
переглядаються для зменшення будь-якої рiзницi мiж оцiнкою збиткiв та фактичним досвiдом збиткiв;
"

податкове законодавство.

Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливiсть рiзних тлумачень;
"

початкове визнання операцiй з пов'язаними сторонами.

У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. МСФЗ (IFRS) 9 вимагає
облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi
активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими
або неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є
цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної
ставки.

5. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 5. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Таблиця 5.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

(тис. грн.)
31 грудня 2020

1

Готiвковi кошти

2

Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 132 60931 521

3

Кореспондентськi рахунки у банках 332 248141 288

3.1

України

4

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв

382 225246 097

331 760140 302
847 082418 906

Таблиця 5.2. Аналiз змiни валової балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

31 грудня 2020

1

Валова балансова вартiсть на початок перiоду

2

Курсовi рiзницi

3

Iншi змiни

4

Валова балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду

468 398

(40 222)

418 906343 660

84 498

(9 252)
847 082418 906

Таблиця 5.3 Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв
Рядок Рiвень рейтингу

(тис. грн)

30 вересня 2021

1

Високий рейтинг

2

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв

(тис. грн)

31 грудня 2020

847 082418 906
847 082418 906

6. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1040, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Таблиця 6.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв
Рядок Назва статтi
1
511

30 вересня 2021

(тис. грн.)

31 грудня 2020

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
665 546

2

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв за мiнусом резервiв

641 511

641

665 546
Таблиця 6.2. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(тис. грн)
Рядок Назва статтi
1

30 вересня 2021 2020 31 грудня 2020

Кредити, наданi юридичним особам, в т.ч.

536 976588 120

1.1

кредити в поточну дiяльнiсть

525 891587 056

1.2

iпотечнi кредити

-

1.3

придбанi знецiненi кредити в поточну дiяльнiсть

1.4

кредити овердрафт

2

9 135

1 498

177 315151 757

2.1

кредити на поточнi потреби

13 211 11 370

2.2

кредити овердрафт

1 176

2.3

придбанi знецiненi кредити

16 337 21 010

iпотечнi кредити фiзичним особам

2.4

1 053

11

Кредити, наданi фiзичним особам, в т.ч.

1 973

452

145 794118 201

3

Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(72 780)
(74 331)

4

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
641 511665 546
Таблиця 6.3. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi

(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi
сума

%

сума

30 вересня 2021

31 грудня 2020

%

1
678

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
14

73 286 10

106

2

Надання фiнансових послуг крiм страхування та пенсiйного забезпечення
12

96 029 13

85 275

3

Виробництво (крiм виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води)
127 10217

4

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 7 957
46 039 6

150 39821

1

5

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство

6

Будiвництво

7

Складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 32 678 5

8

Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого

9

Iншi

10

Фiзичнi особи 177 31525

11

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв

51 932 7

40 347 6

13 408 2

11 620 2

48 446 7
45 802 6

70 941 10

84 875 12

714 291100

739 877100

32 283 4
151 75720

7. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1050, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 7. Iнвестицiї в цiннi папери
Таблиця 7.1. Iнвестицiї в цiннi папери
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

31 грудня 2020

1

Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю

2
754

Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
1 047 293

3

Усього цiнних паперiв

2 113 221

600 168
1 695

3 808 975

1 647 461
Таблиця 7.2. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

31 грудня 2020

1

Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України

2

Усього iнвестицiй в цiннi папери за мiнусом резервiв 2 113 221

2 113 221

600 168

600 168

Таблиця 7.3. Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 червня 2021 31 грудня 2020

1

Державнi облiгацiї

2

Усього iнвестицiй в цiннi папери за мiнусом резервiв 1 695 754

1 695 754

1 047 293
1 047 293

Таблиця 7.4. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери за 9 мiсяцiв 2021 року
(тис.

грн)
Рядок Назва статтi

Стадiя 1

Усього

1
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю
Мiнiмальний кредитний ризик2 113 221
2

2 113 221

Державнi облiгацiї, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Мiнiмальний кредитний ризик1 695 754

1 695 754

Таблиця 7.5. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери за 2020 рiк
(тис.

грн)
Рядок Назва статтi

Стадiя 1

Усього

1
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, якi облiковуються за амортизованою
собiвартiстю
Мiнiмальний кредитний ризик600 168600 168
2

Державнi облiгацiї, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
Мiнiмальний кредитний ризик1 047 293

1 047 293 293 293 293

8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1140, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 8. Фiнансовi та iншi активи
Таблиця 8.1. Фiнансовi та iншi активи
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

31 грудня 2020

1

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 1 351

2

Дебiторська заборгованiсть за операцiями, з платiжними картками 1 968

3

Iншi нарахованi доходи

4

Кошти, що є забезпеченням фiнансової безпеки операцiй з використання платiжних карток
2 191 2 188

5

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв

599

642
108

600

2 587

771

6

Дебiторська заборгованiсть за послуги

7

Витрати майбутнiх перiодiв

8

Активи, утримуванi для продажу

9

Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 46 048 83 277

10

Нарахованi доходи по орендi 15 537 12 539

11

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з надання банкiвських гарантiй

12

Iншi фiнансовi активи 723

13

Резерв пiд фiнансовi активи та iншi активи, всього, в т.ч.:

13.1

Резерв пiд iншi нарахованi доходи

13.2

Резерв пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з надання банкiвських гарантiй
(96)

13.3

Резерв пiд дебiторську заборгованiсть за послуги

(49)

(61)

Резерв пiд дебiторську заборгованiсть з придбання активiв

(12)

(106)

2 135

910

626

2 670
69

69

-

96

1 277

(462)

(16 060)

(13 330)

(470)
-

13.4

13.5

Резерв пiд нарахованi доходи по орендi

(15 537)

13.6

Резерв за iншими фiнансовими активами

-

14

Усього iнших активiв за мiнусом резервiв

58 058 91 533

(12 529)

(68)

Таблиця 8.1.1 Активи, утримуванi для продажу
(тис. грн.)
Квартири
Обладнання

Житловi будинки
Товари в оборотi

Земельнi дiлянки
Всього

Нежитловi

примiщення

Вартiсть на кiнець дня 31 грудня 2020 -

-

69

-

-

-

69

Вартiсть на кiнець дня 30 вересня 2021

-

-

69

-

-

-

69

Таблиця 8.1.2 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя
(тис. грн.)
Квартири
Обладнання

Житловi будинки
Товари в оборотi

Земельнi дiлянки
Всього

Нежитловi

Вартiсть на кiнець дня 31 грудня 2020 1 707

12 330 9 526

38 545 11 028 10 141 83 277

Переведено з iнших активiв

-

-

-

-

-

-

-

примiщення

Продаж
(673)
Уцiнка -

(4 192) (1 917) (27 451)

-

(1 577) (35 810)

-

-

(1 419)

1 034

8 138

(158)

(1 261) -

Вартiсть на кiнець дня 30 вересня 2021

7 451

9 833

11 028 8 564

46 048

Активи, утримуванi на продаж, та майно, що перейшло у власнiсть Банку як заставодержателя, є
непрофiльними матерiальними активами. Починаючи з 14 сiчня 2021 року з урахуванням коефiцiєнту,
данi активи зменшують регулятивний капiтал Банку згiдно графiку, що визначений Iнструкцiєю про
порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi.
Станом на кiнець дня 30 вересня 2021 року сума зменшення становить 9 668 тис. грн.
Таблиця 8.2 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв та iнших фiнансових активiв за 9 мiсяцiв
2021 року
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Iншi нарахованi доходи
Iншi фiнансовi активи
Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з надання банкiвських гарантiй
Дебiторська
заборгованiсть
придбання активiв
Дебiторська заборгованiсть за послуги
Оренда Усього
1

Залишок
(12 529)

станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року
(13 330)

2

Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (24)
12
(3 008) (2 858)

3

Використання резерву 32

4

Залишок
(15 537)

-

96

-

-

станом на кiнець дня 30 вересня 2021 року
(16 060)

(470)

(68)

-

128

(462)

-

(96)

(106)

(61)

68

-

94

-

(12)

(49)

з

Таблиця 8.3 Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв та iнших фiнансових активiв за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв Iншi нарахованi доходи
Iншi фiнансовi активи
Дебiторська
заборгованiсть за операцiями з надання банкiвських гарантiй
Кошти в банку, що лiквiдується,
згiдно кредиторської вимоги Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв
Дебiторська
заборгованiсть за послуги
Оренда Усього
1

Залишок станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року
(277) (9 388) (10 936)

2

(96)

(387)

(115)

Збiльшення/(зменшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (10)
9
216
(3 141) (2 926)

-

-

-

3

Списання за рахунок резерву 145

4

Залишок станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року
(61)
(12 529)
(13 330)

-

-

387

(605)

(68)

-

-

-

532

(470)

(68)

(96)

-

(106)

9. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2010, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 9. Кошти клiєнтiв
Таблиця 9.1. Кошти клiєнтiв
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

1

Юридичнi особи, в т.ч.

1.1

поточнi рахунки

2 809 653

1.2

строковi кошти

556 247979 921

1.3

кошти за недiючими рахунками

1.4

кошти в розрахунках 62 219 14 079

2

Фiзичнi особи, в т.ч.

458 457484 433

2.1

поточнi рахунки

151 855149 590

2.2

строковi кошти

284 544312 785

2.3

кошти за недiючими рахунками

3

Усього коштiв клiєнтiв

31 грудня 2020

3 428 356

1 598 049

603 952

237

97

22 058 22 058

3 886 813

2 082 482

Таблиця 9.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi
(тис. грн.)
Рядок Вид економiчної дiяльностi
сума

%

сума

30 вересня 2021

31 грудня 2020

%

1

Фiзичнi особи 458 45712

2
652

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг
9

3

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 75 182 2
76 523 4

4

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство

5

Будiвництво будiвель, споруд, спецiалiзованi будiвельнi роботи

6

Надання фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення 1 904 643
414 10120

7

Допомiжна дiяльнiсть у сферах фiнансових послуг i страхування

484 43323

1 702

-

86 222 2

4 447

482 06912

24 986 1

180

184 4149
49

37 307 2

8

Виробництво 416 89011

9
118

Постачання електроенергiї, газу, пари, забiр, очищення та постачання води 30 350 1
1

10

Надання iнших iндивiдуальних послуг

11

Iншi

12

Усього коштiв клiєнтiв

391 44910

2 983

408 17620

14 863 -

23

15 001 1

11
3 886 813

100

98 443 100

Станом на кiнець дня 30 вересня 2021 року залученi Банком кошти клiєнтiв юридичних та фiзичних осiб
були оформленi у якостi забезпечення за активними операцiями, а саме:
"

кошти фiзичних осiб - 838 тис. грн.;

"

кошти юридичних осiб - 66 248 тис. грн.

Станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року залученi Банком кошти клiєнтiв юридичних та фiзичних осiб
були оформленi у якостi забезпечення за активними операцiями, а саме:
"

кошти фiзичних осiб -10 813 тис. грн.;

"

кошти юридичних осiб - 32 311 тис. грн.

10. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2070, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 10. Резерви за зобов'язаннями
Таблиця 10.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями
(тис. грн.)
Рядок Рух резервiв

Гарантiї наданi Усього

1

Залишок на кiнець дня 31 грудня 2019

653

653

2

Формування та/або збiльшення резерву

142

142

3

Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi

2

4

Залишок на кiнець дня 31 грудня 2020

797

797

5

Формування та/або збiльшення резерву

1 854

1 854

6

Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi

-

7

Залишок на кiнець дня 30 вересня 2021

2 651

2 651

2

-

11. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2090, номер за порядком додаткової статті - 0.

Примiтка 11. Iншi зобов'язання
Таблиця 11.1. Iншi зобов'язання
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021 року 31 грудня 2020року

1

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками

2

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 833

3

Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi

4

Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток

5

Забезпечення оплати вiдпусток

6

Кредиторська заборгованiсть з продажу активiв

160

13 064 72 953
3 665

1 725
630

518

7

Доходи майбутнiх перiодiв

8

Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
845

698

9

Кредиторська заборгованiсть за послуги

10

Зобов'язання за валютними своп-контрактами

7

8

11

Кредиторська заборгованiсть за зарплатним проектом

1

12

Суми до з'ясування

13

Iншi

14

Усього 29 086 98 443

3 192

354

656

6 402

7 319
2 978

7 313

588

111

526

1 796

-

1 187

12. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3000, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 12. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
Таблиця 12.1. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд)
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

Кiль-

кiсть акцiй в обiгу (тис. шт.)

Простi

акцiї

Усього (тис. грн.)

1

Залишок на кiнець дня 31 грудня 2020

20 052,2

20 052,2

264 689

2

Залишок на кiнець дня 30 вересня 2021

20 052,2

20 052,2

264 689

13. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1000, номер за порядком додаткової статті - 1005.
Примiтка 13. Процентнi доходи та витрати
Таблиця 13.1. Процентнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

30 вересня 2020

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, ЗА ФIНАНСОВИМИ
АМОРТИЗОВАНОЮ СОБIВАРТIСТЮ

АКТИВАМИ,

ЯКI

ОБЛIКОВУЮТЬСЯ

1

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв

2

Процентнi доходи за депозитними сертифiкатами Нацiонального банку України

ЗА

70 484 75 394

71 145 47 004
3

Кошти в iнших банках 485

4

Кореспондентськi рахунки в iнших банках

444
12

2

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, ЗА ФIНАНСОВИМИ АКТИВАМИ,
СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ ЧЕРЕЗ IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД

ЯКI

ОБЛIКОВУЮТЬСЯ

ЗА

5
Процентнi доходи за борговими цiнними паперами, що рефiнансуються Нацiональним банком
України
114 11012 772
6

Усього процентних доходiв

256 236135 616

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ ЗА ФIНАНСОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, ЩО ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЗА
АМОРТИЗОВАНОЮ СОБIВАРТIСТЮ
7
Процентнi витрати за iншими кредитами, що отриманi вiд Нацiонального банку України шляхом
рефiнансування
(51 311)
(3 377)
8

Строковi кошти юридичних осiб

9

Строковi кошти фiзичних осiб (12 620)

10

Поточнi рахунки

11

Процентнi витрати за орендним зобов'язанням орендаря

12

Усього процентних витрат

13

Чистий процентний дохiд/(витрати)

(24 770)

(11 272)

(9 694)

(18 175)

(14 963)

(101 145)

(48 240)

155 09187 376

(1 172) (2 031)

Стаття "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" зменшена на 1 467 тис. грн. Це витрати, що пов'язанi iз
модифiкацiєю кредитiв юридичних осiб.

14. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1040, номер за порядком додаткової статті - 1045.
Примiтка 14. Комiсiйнi доходи та витрати
Таблиця 14.1. Комiсiйнi доходи та витрати
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

30 вересня 2020

КОМIСIЙНI ДОХОДИ
1

Розрахунково-касовi операцiї 64 150 47 606

2

Операцiї з цiнними паперами -

3

Гарантiї наданi та комiсiї по кредитам 3 068

4

Операцiї на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiєнтiв

5

Iншi

6

Усього комiсiйних доходiв

1 263

63
2 996
6 288

5 134

861
74 769 56 660

КОМIСIЙНI ВИТРАТИ
7

Розрахунково-касовi операцiї (9 871) (4 993)

8

Iншi

9

Усього комiсiйних витрат

10

Чистий комiсiйний дохiд/витрати

(2 424) (2 803)
(12 295)

(7 796)

62 474 48 864

15. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1170, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 15. Iншi операцiйнi доходи
Таблиця 15.1. Iншi операцiйнi доходи
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
1

30 вересня 2021

Доходи вiд штрафiв, пенi

153

30 вересня 2020
25

2

Дохiд вiд перерахованих процентiв по вкладах

3

Дохiд за кредитними операцiями

4

Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди)

2 702

5

Дохiд вiд продажу заставного майна 2 913

102

6

Результат вiд продажу основних засобiв

50

7

Iншi

8

Усього операцiйних доходiв 6 377

237

319

3

75

1 672
2 083

528

455
4 940

16. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1180, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 16. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
Таблиця 16.1. Витрати та виплати працiвникам
(тис. грн)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

30 вересня 2020

1

Заробiтна плата та премiї

(89 252)

(82 495)

2

Нарахування на фонд заробiтної плати

(13 651)

(11 593)

3

Iншi виплати працiвникам

4

Усього витрат на утримання персоналу

(103 750)

(94 434)

(847)

(346)

Таблиця 16.2 Витрати на амортизацiю
(тис. грн)
Рядок Назва статтi
1
2

30 вересня 2021

30 вересня 2020

Амортизацiя основних засобiв (4 454) (3 470)
Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (1 019) (616)

3

Амортизацiя активу з права користування

(8 510) (9 066)

4

Усього витрат на амортизацiю (13 983)

(13 152)

Таблиця 16.3 Iншi адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

30 вересня 2020

1
Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi
експлуатацiйнi послуги, господарськi
(16 665)
(13 871)
2

Витрати на оперативний лiзинг (оренду)

3

ПДВ за орендними платежами (999)

4

Професiйнi послуги

5

Витрати на маркетинг та рекламу

(292)

6

Витрати iз страхування

(144)

7

Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток(5 921) (5 794)

8

Юридичнi та нотарiальнi послуги

9

Витрати вiд уцiнки майна

10

Iншi

11

Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат

(2 785) (3 190)

(905)

(1 434) (969)

(36)

(675)

(312)

(997)

(1 419) (741)

(3 447) (2 740)
(33 673)

(29 663)

17. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття
1510, номер за порядком додаткової статті - 0.
Примiтка 17. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 17.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021

30 вересня 2020

1

Поточний податок на прибуток

2

Змiна вiдстроченого податку на прибуток

3

Усього витрати податку на прибуток (13 991)

(14 452)
461

(1 068)
41
(1 027)

Таблиця 17.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
(тис. грн)
Рядок Назва статтi

30 вересня 2021 2021 30 вересня 2020

1

Прибуток до оподаткування

2
025)

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (13 981)

77 674 5 698

КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

(1

3
Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але
визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (1 177) (670)
3.1

Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв (825)

(621)

3.2
Сума залишкової вартостi окремого об'єкта основних засобiв або нематерiальних активiв у разi
лiквiдацiї або продажу такого активу (18)
(63)
3.3

Сума витрат на формування резерву сумнiвних боргiв

3.4

Сума заборгованостi, списана за рахунок резерву, що не є безнадiйною згiдно ПКУ

(334)

14
-

4
Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не
визнаються в бухгалтерському облiку, в т.ч.: 706
627
4.1

Сума нарахованої амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв 687

503

4.2
Сума залишкової вартостi окремого об'єкта основних засобiв або нематерiальних активiв у разi
лiквiдацiї або продажу такого об'єкта 18
124
4.3
Сума коригування страхових резервiв згiдно п.49 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ "Перехiднi положення"
Податкового кодексу України 5

Не вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу -

6

Не вiдображенi в звiтностi змiни в сумi чистого вiдстроченого податкового активу 461

7

Витрати на податок на прибуток

(13 991)

41

(1 027)

Таблиця 17.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та
вiдстрочених податкових зобов'язань за 9 мiсяцiв 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Залишок на кiнець дня 31 грудня 2020
Залишок на кiнець дня 30 вересня 2021

Визнанi

в

прибутках/

збитках

1
Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди
279
461
740
1.1

Основнi засоби

1.2

Резерви сумнiвних боргiв

2

Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання)

279

3

Визнаний вiдстрочений податковий актив

461

740

4

Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання -

-

-

136

127

263

143

334

477

279

461

740

18. Примiтка 18. Управлiння капiталом
Структура регулятивного капiталу надається у вiдповiдностi до елементiв, що включенi до розрахунку

регулятивного капiталу згiдно iз законодавством. Розрахунок наведено за даними промiжної
статистичної звiтностi (файлу А4) станом на кiнець дня 30.09.2021 року.
За даними файлу 6DX на кiнець дня 30.09.2021 року, норматив достатностi (адекватностi) регулятивного
капiталу (Н2) становить 30,96% (нормативне значення не менше 10%).
Банк не працює на мiжнародному рiвнi та не складає звiтностi за методом повної консолiдацiї згiдно з
вимогами Базельської угоди про капiтал.
Таблиця 18.1. Структура регулятивного капiталу на кiнець дня 30 вересня 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

2021

2020

1

Основний капiтал

254 240244 318

1.1

Статутний капiтал

264 689264 689

1.2

Нематерiальнi активи (8 284) (8 178)

1.3

Резервнi фонди

1.4

Прибуток (збиток)розрахунковий

(19 053)

1.4.1

Фiнансовий результат поточний

12 846

1.4.2

Нарахованi неотриманi доходи

(1 099)

1.4.3

Нерозподiленi прибутки минулих рокiв

1.4.4

Непокритий кредитний ризик

1.5

Непрофiльнi активи (Нпа)

2

Додатковий капiтал

2.1

Фiнансовий результат поточний

63 683 -

2.2

Нарахованi неотриманi доходи

-

-

2.3

Непокритий кредитний ризик (64 010)

-

2.4

Нерозподiленi прибутки минулих рокiв

19 998 -

3

Регулятивний капiтал без зменшення 273 911244 318

4

Усього регулятивного капiталу

7 503

6 861

7 794

(38 594)
(9 668) -

19 671 -

273 911244 318

19. Примiтка 19. Операцiї з пов'язаними сторонами
Таблиця 19.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець дня 30 вересня 2021
року

(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Iншi пов'язанi сторони

Провiдний управлiнський персонал

1

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 8%-42%) -

2

Резерв пiд заборгованiсть за кредитами

3

Iншi активи

4

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4,25%-10%)

5

Резерви за зобов'язаннями

-

-

6

Iншi зобов'язання

1 729

588

1

-

29

-

(20)

330

46 507

(871)

2
70 168 1 267

77 662

-

Таблиця 19.2. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець дня 31 грудня 2020
року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Iншi пов'язанi сторони

Провiдний управлiнський персонал

1

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 10%-42%)
5 236

2

Резерв пiд заборгованiсть за кредитами

3

Iншi активи

4

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4,25%-10%)

5

Резерви за зобов'язаннями

-

-

6

Iншi зобов'язання

2 368

566

1

-

597

-

(23)

-

886

(184)

3
97 156 9 859

151 580

2

Таблиця 19.3. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 9 мiсяцiв 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Iншi пов'язанi сторони

Провiдний управлiнський персонал

1

Процентнi доходи

-

2

Процентнi витрати

(1 908) (60)

(31)+

(449)

3

Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках

4

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

91

4 886

-

3

(687)
-

(687)

5

Комiсiйнi доходи

6

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (20 792)

1 540

100

1 038
(14 874)

(8 855)

Таблиця 19.4. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2020 рiк
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Iншi пов'язанi сторони

Провiдний управлiнський персонал

1

Процентнi доходи

-

2

Процентнi витрати

(2 810) (156)

3

Змiни резерву вiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках

4

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках

5

Комiсiйнi доходи

6

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (28 186)

91

88

71

949
(1 633)
-

(13)

(21)
(13)

(21)

812
(17 226)

(9 378)

Таблиця 19.5. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець дня 30
вересня 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
1

Провiдний управлiнський персонал

Iншi зобов'язання

239

Iншi пов'язанi сторони

7 368

Таблиця 19.6. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець дня 31
грудня 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi
1

Провiдний управлiнський персонал

Iншi зобов'язання

301

Iншi пов'язанi сторони

734

Таблиця 19.7. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними
сторонами протягом 9 мiсяцiв 2021 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Iншi пов'язанi сторони

Провiдний управлiнський персонал

1

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам

174

1 750

62 109

2

Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами

174

1 116

123 866

Таблиця 19.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними

сторонами протягом 2020 року
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку
Iншi пов'язанi сторони

Провiдний управлiнський персонал

1

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам

6

2 060

37 710

2

Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами

6

1 636

137 317

Таблиця 19.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу
(тис. грн.)
Рядок Назва статтi

2021 рiк

витрати

2020 рiк

нараховане зобов'язання

витрати

1

Поточнi виплати працiвникам 5 185

1 729

17 237 2 368

2

Виплати пiд час звiльнення

-

24

33

нараховане зобов'язання

-

20. Примiтка 20. Подiї пiсля дати балансу
Пiсля дати випуску звiту Банк не мав суттєвих подiй, якi б потребували коригування фiнансової
звiтностi.

ХV. Проміжний звіт керівництва

Протягом 3 кварталу 2021 року не вiдбулось суттєвих змiн в дiяльностi Банку.

Неiдентифiкованих ризикiв та невизначеностей немає. Особи, що пiдписали цей звiт
стверджують що, наскiльки це їм вiдомо, промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок"

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

"Фiнансова звiтнiсть Банку була складена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та вимогами Нацiонального банку України
щодо складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банками України за 3 квартал 2021 року.

Фiнансова звiтнiсть Банку мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Емiтента."

