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

Голова Правлiння    Букрєєв М.Ю. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2019 року 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13857564 
4. Місцезнаходження: 01113, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 290-89-70, (044) 206-98-34 
6. Адреса електронної пошти: reception@industrialbank.ua 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

https://industrialban
k.ua 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
5. Відомості про цінні папери емітента:  
    1) інформація про випуски акцій емітента X 
    2) інформація про облігації емітента  
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    4) інформація про похідні цінні папери емітента  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 
8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість  X 
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 X 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою) X 
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 
Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi 
Банку: 
 
Роздiл 1. "Основнi вiдомостi про емiтента" пункту "Засновники": ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК" створений у 
формi акцiонерного товариства шляхом реорганiзацiї комерцiйного банку "Спiвдружнiсть", 
який був створений за рiшенням зборiв засновникiв банку 12.09.1990р. (протокол № 5) та 
зареєстрований Державним банком СРСР за №744 вiд 06.11.1990 р., та є його 
правонаступником i зареєстрований Нацiональним банком України за № 36 вiд 16.10.1991р. 
Державна реєстрацiя здiйснена Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради, свiдоцтво 
серiя А00 №197384 вiд 16.10.1991р. Банк створений за рахунок паїв засновникiв, а саме: 
Мiжотраслева господарча асоцiацiя "РОЗВИТОК" м. Миколаїв; Виконком Корабельної 
районної Ради народних депутатiв; Завод "Миколаївсельмаш"; ТЕПО "Миколаївтурист" ; 
Кооператив "Наiра"; Спiлка кооперативiв "Фактор"; Кооператив "Котельник"; Кооператив 
"Досуг"; Кооператив "Бiон"; Кооператив "Ноктюрн"; Кооператив "Iскра"; Кооператив 
"Авангард"; Кооператив "Зоря"; Кооператив "Темп". Розмiр пайових внескiв для формування 
первинного статутного фонду визначався Зборами пайщикiв i становив 6100 тис. руб. 
Первинний Статутний капiтал у розмiрi 100% належав засновникам, iнша iнформацiя щодо 
iдентифiкацiї засновникiв в Установчих документах вiдсутня. Станом на 01.04.2019 року 
жоден з засновникiв Банку акцiями Банку не володiє. Станом на 01.04.2019 року закальна 
кiлькiсть юридичних та фiзичних осiб, якi володiють акцiями Банку складає 2333 осiб. 
 
У доповнення до " пункту "Банки, що обслуговують емiтента" додаємо інформацію щодо 
банків у яких відкриті рахунки:  
 
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує Банк за поточним рахунком у 
нацiональнiй валютi: 
 
Банк                             МФО                 Поточний рахунок              Валюта 
 
ПАТ "КРЕДОБАНК" 325365 16006033 UAH 
 
ПАТ "КРИСТАЛБАНК" 339050 16002001313849 UAH 
 
АТ    "ОЩАДБАНК" 300465 1600122601 UAH 
 
ПУМБ                                 334851 16007804559044 UAH 
 
ПАТ "Розрахунковий центр"344443 16007000017003 UAH 
 



ПАТ "СIТIБАНК"                 300584 16001400052018 UAH 
 
АТ "ТАСкомбанк"                 339500 16004040067002 UAH 
 
АБ "УКРГАЗБАНК" 320478 16006012000015 UAH 
 
АТ "Укрексiмбанк" 322313 16007011731367 UAH 
 
                                  16005012118691 UAH 
 
ПАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" 334840 16004313849980 UAH 
 
 
 
Найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує Банк за поточним рахунком у 
iноземнiй валютi: 
 
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Austria BKAUATWW 510-100-432-00 
 
IBAN AT58 1200 0510 1004 3200 EUR 
 
  510-100-432-03 
 
IBAN AT74 1200 0510 1004 3203 GBP 
 
  510-100-432-09 
 
IBAN AT09 1200 0510 1004 3209 AUD 
 
  510-100-432-02 
 
IBAN AT04 1200 0510 1004 3202 CHF 
 
  10026789536 
 
IBAN AT35 1200 0100 2678 9536 CZK 
 
VTB Bank (Europe) SE OWHBDEFF 0106744394 EUR 
 
  0106744410 USD 
 
  0106744428 CHF 
 
  0106744436 GBP 
 
  0106744485 CNY 
 
  0106744451 DKK 
 
  0106744469 SEK 
 



  0106744477 NOK 
 
  0106744444 JPY 
 
Landesbank Berlin AG, Germany BELADEBE 6630009930 EUR 
 
  3270003187 USD 
 
Bank of Communications Co., Ltd., China COMMCNSH 310066726018170139684 CNY 
 
NUROL INVESTMENT BANK INC. NUROTRIS TR93 0014 1000 0004 4115 3000 01
 TRY 
 
  TR66 0014 1000 0004 4115 3000 02 EUR 
 
JSC BANK OF GEORGIA BAGAGE22 GE77BG0000000101448232 GEL, USD, EUR, GBP 
 
INTL FCSTONE LTD (FORMERLY INTL GLOBAL CURRENCIES LTD) IGLUGB2L
 IFE10285 GBP, EUR, USD 
 
Банк ВТБ (ПАО), Россия VTBRRUMM 30111810355550000044 RUB 
 
ПАО Сбербанк, Россия SABRRUMM012 30111810500000000548 RUB 
 
ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", Россия TJSCRUMM 30111840900000000103 USD 
 
  30111978500000000103 EUR 
 
  30111810600000000103 RUB 
 
  30111933600000000103 BYN 
 
  30111981500000000103 GEL 
 
  30111944000000000103 AZN 
 
  30111398300000000103 KZT 
 
  30111498200000000103 MDL 
 
  30111417100000000103 KGS 
 
ПАТ "КРЕДОБАНК" 325365 16006033 USD, EUR PLN 
 
ПУМБ 334851 16007804559044 USD 
 
АБ "УКРГАЗБАНК" 320478 16006012000015 XAU, USD, EUR 
 
АТ "Укрексiмбанк" 322313 16005012118691 USD, EUR, RUB, CHF, GBP 
 
Роздiл 4 До пiдпункту 2) <iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 



продукцiї> та 3) <iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї> не заповнюються, 
оскiльки Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  
 
Роздiл 5 "Вiдомостi про цiннi папери емiтента"  пункти 2) "iнформацiя про облiгацiї емiтента", 
3) "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" та 4) "iнформацiя про похiднi цiннi 
папери емiтента" не заповнюються, оскiльки Банк не здiйснював випуску облiгацiй, похiдних 
та iнших цiнних паперiв. 
 
Роздiл 8 "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не заповнюються, оскiльки 
вiдповiдних рiшень Банком не приймалось. 
 
Роздiл 11 "Iнформацiя про забеспечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнюються, 
оскiльки Банк не здiйснював вiдповiднi операцiї у звiтному кварталi та оскiльки Банк не 
здiйснював випуску боргових облiгацiй та iнших цiнних паперiв. 
 
Роздiл 19 "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не 
заповнюються, оскiльки випуску боргових цiнних паперiв Банк не здiйснює. 
 
Роздiл  20 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будiвництва)> не заповнюється, оскiльки Банк не є емiтентом цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будiвництва. 
 
Роздiл 21 "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку" не заповнюється, оскiльки Банк складає фiнансову 
звiтнiсть за 1- й квартал 2019 року вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
 
 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНДУСТРIАЛБАНК" 
2. Дата проведення державної реєстрації 
 16.10.1991 
3. Територія (область) 
 м.Київ 
4. Статутний капітал (грн)  
 856565811,5 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 8,897 
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) 
 788 
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 64.19 - Iншi види грошового посередництва 
 д/н - д/н 
 д/н - д/н 
9. Органи управління підприємства 
 Вiдповiдно до Статуту Банку органами управлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" є загальнi 
збори учасникiв Банку, Наглядова рада Банку, Правлiння Банку. 
10. Засновники 

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

найменування, якщо засновник - 
юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 
Мiжотраслева господарча асоцiацiя 

"РОЗВИТОК" 
м. Миколаїв д/в 

Виконком Корабельної районної Ради 
народних депутатiв 

д/в д/в 

Завод "Миколаївсельмаш"  д/в д/в 
ТЕПО "Миколаївтурист" д/в д/в 

Кооператив "Наiра" д/в д/в 
Спiлка кооперативiв "Фактор" д/в д/в 

Кооператив "Котельник" д/в д/в 
Кооператив "Досуг" д/в д/в 
Кооператив "Бiон" д/в д/в 

Кооператив "Ноктюрн" д/в д/в 
Кооператив "Iскра" д/в д/в 

Кооператив "Авангард" д/в д/в 
Кооператив "Зоря" д/в д/в 
Кооператив "Темп" д/в д/в 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб: 
 0 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 



рахунком у національній валюті 
 Нацiональний банк України 
2) МФО банку 
 300001 
3) поточний рахунок 
 32000107501026 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 
 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Austria 
5) МФО банку 
 BKAUAT 
6) поточний рахунок 
 510-100-432-00 
 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Державний орган, що видав 
ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 

1 2 3 4 5 
Банкiвська лiцензiя №126 12.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис Банкiвська лiцензiя є безстроковою. 
Лiцензiя на здiйснення 

професiйної дiяльностi на 
фондовому ринку - дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: 
брокерської дiяльностi 

Серiя АЕ 
№185078 

17.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Строк дiї лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 
ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерської дiяльностi 
- необмежений, подовження не потребує. 

Лiцензiя на здiйснення 
професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку - дiяльностi з 
торгiвлi цiнними паперами: 

дилерської дiяльностi 

Серiя АЕ 
№185079 

17.10.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Строк дiї лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 
ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: дилерської дiяльностi 
- необмежений, подовження не потребує. 

 
 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Голова Наглядової ради, є представником учасника Банку Дворецької Г.М. 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гдичинський Богдан Петрович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1957 
5. Освіта 
 Вища педагогiчна та вища юридична, кандидат полiтичних наук 
6. Стаж роботи (років) 
 41 



7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АБ "ЕКСПРЕС-БАНК", 20053145, 17.08.2016 р. по  04.04.2018 р.  - голова Спостережної 
ради АБ (цивiльно правова угода) 
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня. 
 
 
 
1. Посада 
 Заступник Голови Наглядової ради, має статус незалежного директора 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав) 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1981 
5. Освіта 
 Вища економiчна 
6. Стаж роботи (років) 
 13 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, 21.04.2018 р. по 14.05.2018 р. - член Наглядової 
ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня. 
 
 
 
1. Посада 
 Заступник Голови Наглядової ради, учасник Банку 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Горак Олексiй Володимирович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1976 
5. Освіта 
 Вища юридична 
6. Стаж роботи (років) 
 24 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, 21.04.2018 р. по 02.08.2018 р. - член Наглядової 
ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня.  
 
 
 



1. Посада 
 Член Наглядової ради, учасник Банку 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дворецький Iгор Володимирович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1963 
5. Освіта 
 Вища технiчна 
6. Стаж роботи (років) 
 26 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Аудиторська фiрма "Партнер", 30000963, - з 20.07.2011 р. по 31.08.2012 р. - 
бухгалтер - ревiзор II категорiї ТОВ "Аудиторська фiрма "Партнер", - з 31.08.2012 р. по кiнець 
звiтного перiоду- не працює.  
Протягом останнiх рокiв займає оплачувальну посаду у складi Спостережної (Наглядової ради) 
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" за цивiльно-правовим договором.  
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня.  
 
 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради, є представником учасника Банку Абдiнова А.Т. 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шапкiн Леонiд Леонiдович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1962 
5. Освіта 
 Вища економiчна 
6. Стаж роботи (років) 
 27 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, 01.12.2017р.  по 20.04.2018 р. - радник Служби 
Спостережної Ради 
8. Опис 
 Згiдно рiшення рiчних загальних зборiв учасникiв АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (протокол 
№ 01 вiд 20.04.2018), прийнятого на пiдставi пункту 17.2.13. Статуту Банку, обрано членом 
Наглядової ради АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" Шапкiна Леонiда Леонiдовича - представника 
учасника Банку Абдiнова Артура Тазахановича. Шапкiн Леонiд Леонiдович обраний на посаду 
члена Наглядової ради на строк з 21.04.2018 до наступних рiчних загальних зборiв.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради, має статус незалежного директора 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Ливинець Владислав Павлович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 



 д/н 
4. Рік народження 
 1947 
5. Освіта 
 Вища юридична, кандидат юридичних наук 
6. Стаж роботи (років) 
 53 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Державна органiзацiя "Резиденцiя "Синьогора", 31075296, 28.12.2016 р. по 11.07.2017 р. - 
тимчасово виконуючий обо'язки генерального директора, Державна органiзацiя "Резиденцiя 
"Синьогора" 
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня. 
 
  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради, має статус незалежного директора 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Огризко Володимир Станiславович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1956 
5. Освіта 
 Вища юридична, кандидат iсторичних наук 
6. Стаж роботи (років) 
 40 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
  ПАТ "Укрнафта",  00135390, 14.05.2010 р. по 06.07.2011р. - заступник Голови Правлiння, 
ПАТ "Укрнафта"; з 01.12.2011 по кiнець звiтного перiоду Головний радник Голови Правлiння 
ПАТ "Укрнафта"; з 21.04.2018 р. по кiнець звiтного перiоду Член Наглядової ради - незалежний 
директор АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 
 
 
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня.  
 
 
 
1. Посада 
 Голова Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Букрєєв Михайло Юрiйович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1980 
5. Освіта 



 Вища юридична 
6. Стаж роботи (років) 
 15 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, 11.03.2016 р. по 31.05.2016 р. - В.о. Голови 
Правлiння  
8. Опис 
  
 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи вiдсутня. 
 
 
 
1. Посада 
 Член Правлiння, Перший заступник Голови Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Романчукевич Вiталiй Вiкторович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1985 
5. Освіта 
 Вища юридична, вища економiчна, кандидат економiчних наук 
6. Стаж роботи (років) 
 11 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Нацiональний банк України, 00032106, 16.02.2015 р. по 09.02.2018 р. - начальник вiддiлу 
аналiзу грошово-кредитного ринку Управлiння економiчного аналiзу Департаменту монетарної 
полiтики та економiчного аналiзу.  
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня. 
 
 
 
1. Посада 
 Член Правлiння, Перний заступник Голови Правлiння, Директор департаменту 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Завадська Iнна Володимирiвна 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1970 
5. Освіта 
 Вища економiчна 
6. Стаж роботи (років) 
 25 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, 04.01.2016 р. по 24.10.2016 р. - начальник 
Операцiйного управлiння  
8. Опис 



 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня. 
 
 
 
1. Посада 
 Член Правлiння, Перний заступник Голови Правлiння, Директор департаменту 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Марковський Олександр Вiкторович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1962 
5. Освіта 
 Вища технiчна; вища економiчна, кандидат економiчних наук 
6. Стаж роботи (років) 
 32 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, 11.12.2012 р. по 30.11.2017 р. - начальник 
Управлiння ризик менеджменту  
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня. 
 
 
 
1. Посада 
 Член Правлiння, Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Стоянов Степан Степанович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1969 
5. Освіта 
 Вища економiчна 
6. Стаж роботи (років) 
 27 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, 06.12.2017 р. по 17.01.2018 р. - виконуючий 
обов'язки Головного бухгалтера АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; з 18.01.2018 по кiнець звiтного 
перiоду - Головний бухгалтер АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК". 
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня. 
 
 
 
1. Посада 
 Член Правлiння, Директор Юридичного департаменту 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Панченко Владислав Миколайович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 д/н 
4. Рік народження 
 1973 
5. Освіта 
 Вища юридична 
6. Стаж роботи (років) 
 12 
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", 13857564, 01.07.2015 р. по 30.11.2017 р. - начальник 
Юридичного управлiння.  
8. Опис 
 Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної посадової особи 
вiдсутня. 
 
 
 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток від 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 50302 X X 

у тому числі:  
дог.№ 
249114R;4101/0100/17/19/ДДР;629-
ДД-РР вiд 20.03.2019р.з АТ 
"АЛЬФА-БАНК" 

20.03.2019 50302 18,408 03.04.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 3089529 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 3139831 X X 



Опис Iншi зобов'язання Банку представленi коштами кредитних 
установ у виглядi поточних рахункiв та гарантiйних депозитiв, 
iншими залученими коштами у виглядi коштiв вiд ДIУ, 
коштами клiєнтiв (юридичних, фiзичних осiб та фiзичних осiб-
суб'єктiв господарювання), кредиторською заборгованiстю за 
операцiями з банками, кредиторською заборгованiстю за 
операцiями з ЕПЗ, нарахованими витратами, доходами 
майбутнiх перiодiв, нарахувань за невикористаними 
вiдпустками, кредитових сум до з'ясування та iншого. 

 
 



VII. Відомості про цінні папери емітента 
 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер  

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.12.2017 116/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних папрерiв та 
фондового ринку 

UA4000050223 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

3,29 26035435
0 

856565811,5 100 

Опис 

Протягом звiтного кварталу торгiвля акцiями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" здiйснювалась на Фондовiй бiржi ПФТС. Акцiї Банку були включенi 
до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа ПФТС". До лiстингу органiзатора 
торгiвлi були включенi простi iменнi акцiї Банку бездокументарної форми iснування  
На кiнець звiтного кварталу акцiї АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не перебувають в обiгу за межами України. 
Факти лiстингу/делiстингу акцiй Банку на фондових бiржах протягом звiтного кварталу вiдсутнi.  
Протягом звiтного кварталу рiшень щодо додаткової емiсiї Банком не приймалось, на кiнець звiтного перiоду акцiї, якi перебувають у процесi 
розмiщення, вiдсутнi. 
 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПОЛ IНВЕСТ ГРУП" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 37021094 
4. Місцезнаходження 
 Україна,01133,  м. Київ,  вул. Генерала Алмазова 18/7 
5. Опис 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" володiє часткою 7,20% статутного капiталу. 
1. Найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТАТРАНС" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30373178 
4. Місцезнаходження 
 Україна, 01133, м.Київ, бульвар Лесi Українки, будинок 5-А 
5. Опис 
 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" володiє акцiями у розмiрi 6,9429% статутного капiталу. 
 

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата введення 
посади 

корпоративного 
секретаря 

Дата призначення 
особи на посаду 
корпоративного 

секретаря 

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

корпоративного секретаря 

Контактні дані: 
телефон та адреса 

електронної пошти 
корпоративного 

секретаря 
1 2 3 4 

30.06.2005 15.01.2019 Якимчук Олександр Сергiйович (044) 290-93-79, 
yakym@industrialba

nk.ua 

Опис 

Посада корпоративний секретар була введена в Банку з 30.06.2005 року.  
 
З 11.07. 2018 прийнята на роботу корпоративного секретаря Ємельянова Iнна 
Iванiвна. Попереднє мiсце роботи: вiце-президент Мiжнародного благодiйного 



фонду юристiв України. Досвiд роботи корпоративного секретаря на зазначенiй 
посадi з 11.07. 2018. Звiльнилась iз зазначеної посади за власним бажанням 
14.01.2019. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вказана особа 
не має. 
 
З 15.01.2019 прийнятий на роботу корпоративного секретаря Якимчук Олександр 
Сергiйович. Попереднє мiсце роботи: радник Голови Наглядової ради АКБ 
"НДУСТРIАБАНК". Досвiд роботи корпоративного секретаря на зазначенiй посадi 
10 рокiв.  
 
Вiдповiдно до Положення про корпоративного секретаря АКБ 
"IНДУСТРIАБАНК", затвердженого рiшенням Наглядової ради АКБ 
"IНДУСТРIАБАНК", протокол №3 вiд 23.01.2019, до основних функцiональних 
обов'язкiв корпоративного секретаря належить:  
 
вивчення iснуючих практик корпоративного управлiння, подання Наглядовiй радi 
пропозицiй щодо впровадження практик корпоративного управлiння в Банку; 
прийняття участi в розробленнi рiчного плану засiдань Наглядової ради Банку; 
забезпечення обмiну iнформацiєю мiж Наглядовою радою та Правлiнням, а також 
мiж Банком та учасниками Банку, iншими, заiнтересованими у дiяльностi Банку 
особами та iнвесторами згiдно з встановленими Банком процедурами щодо 
надання iнформацiї; забезпечення пiдготовки та проведення у порядку, 
передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову 
раду, засiдань Наглядової ради; ведення та оформлення протоколiв засiдань 
Наглядової ради, забезпечення контролю за виконанням рiшень Наглядової ради; 
органiзацiя процесу самооцiнки Наглядової ради та її членiв, проведення 
пiдготовки опитувальних листiв, оброблення та узагальнення даних, надання 
iнформацiї про результати самооцiнки Наглядовiй радi; здiйснення iнформацiйної 
та органiзацiйної пiдтримки дiяльностi комiтетiв Наглядової ради; прийняття 
участi у розв'язаннi iнших питань, пов'язаних з корпоративним управлiнням в 
Банку.  
 
Корпоративний секретар є посадовою особою. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вказана особа не має. 

 



ХІ. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменуванн
я 

уповноважен
ого органу, 

що прийняв 
рішення 

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) 

Предмет 
правочину 

Дата 
вчинення 
правочину 

Адреса сторінки, 
на якій  розміщена 

особлива 
інформація про 

прийняття 
рішення про 

вчинення 
правочинів із 

заінтересованістю 
в  

загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Комісії або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту 
товариства, на якій 
розміщена особлива 

інформація про 
прийняття рішення 

про вчинення 
правочинів із 

заінтересованістю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 31.01.2019 Наглядова 
рада 

6 589,2 4 322 927 0,15 майновi 
iнтереси, що 

не суперечать 
закону, 

пов'язанi з 
володiнням, 

користування
м i 

розпорядженн
ям майном. 

31.01.2019 https://stockmarket.go
v.ua/db/xml/news/125

409/show 

https://industrialbank.u
a/ua/about/17-

about/56-osobliva-
informatsiya 

Опис: 

31.01.2019 Наглядова рада АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.  
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства (страхова премiя вiдповiдно до договору 
страхування): 6 589,2 тис.грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017): 4322927 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 0,15% 
Наглядова рада АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" прийняла рiшення про схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю (загальна кiлькiсть голосiв - 6: кiлькiсть голосiв, що 



проголосували "за" - 4; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0; двi особи участi в голосуваннi не приймали). 
Iстотнi умови правочину, а саме: 
Предмет правочину: майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi 
товариства" афiлiйованiй особi члена Наглядової ради Банку Дворецького Iгоря Володимировича Дворецькiй Розi належить 98,5% акцiй СТзДВ "Захiд-Резерв", а також вона 
є власником акцiй Банку- прямо 34,3049% та опосередковано 35,4982% (Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство 
з додатковою вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 13647967).  
Ознака заiнтересованостi: СТзДВ "Захiд-Резерв" є стороною правочину 
Iншi iстотнi умови правочину: Генеральний договiр добровiльного страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 5-9 статтi 6 Закону України "Про страхування") 
строком на один рiк. 
 

2 18.02.2019 Наглядова 
рада 

20 000 4 322 927 0,46 внесення змiн 
до договору 

кредитної лiнiї 
(в 

нацiональнiй 
валютi) щодо 
продовження 

строку його дiї 
до 17 лютого 

2020 року 
(включно). 

18.02.2019 https://stockmarket.go
v.ua/db/xml/news/125

779/show 

https://industrialbank.u
a/ua/about/17-

about/56-osobliva-
informatsiya 

Опис: 

18.02.2019 Наглядова рада АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" прийняла рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.  
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства : 20 000 тис.грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017): 4322927 тис.грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
(у вiдсотках): 0,46% 
Наглядова рада АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" прийняла рiшення надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, а саме внесення змiн до договору кредитної лiнiї 
(в нацiональнiй валютi) укладеному iз СТзДВ "Захiд-Резерв" (загальна кiлькiсть голосiв - 6: кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 4; кiлькiсть голосiв, що 
проголосували "проти" прийняття рiшення - 0; двi особи участi в голосуваннi не приймали). 
Iстотнi умови правочину, а саме: 
Предмет правочину: внесення змiн до договору кредитної лiнiї (в нацiональнiй валютi) щодо продовження строку його дiї до 17 лютого 2020 року (включно). 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi 
товариства" афiлiйованiй особi члена Наглядової ради Банку Дворецького Iгоря Володимировича Дворецькiй Розi належить 98,5% акцiй СТзДВ "Захiд-Резерв", а також вона 
є власником акцiй Банку- прямо 34,3049% та опосередковано 35,4982% (Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство 
з додатковою вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код ЄДРПОУ 13647967).  
Ознака заiнтересованостi: СТзДВ "Захiд-Резерв" є стороною правочину 
Iншi iстотнi умови правочину залишаються без змiн. 
 



XII. 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 / 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 

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

передано іншій особі 
 

Дата 
реєст
рації 
випус

ку 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за 
результатами 

обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.12.
2017 

116/1/2017 UA4000050223 260 354 350 856 565 811,5 255 166 212 0 0 

Опис: 

Вiдповiдно до реєтру власникiв акцiй АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" отриманого вiд центрального депозитарiя ПАТ "НДУ" станом на 01.04.2019 загальна кiлькiсть простих 
iмених акцiй бездокументарної форми iснування складає 260 354 350 штук, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 255 166 212 штук. В АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" вiдсутнi 
голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено та голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. 



Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.03.2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 

АКТИВИ 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 759 150 1 204 771 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України 

1010 0 0 

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

1020 0 1 017 

Кошти в інших банках 1030 3 350 3 350 
Кредити та заборгованість клієнтів 1040 2 160 877 2 228 473 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 1 147 975 1 319 872 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 
компанії 

1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 84 713 85 928 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 
на прибуток 

1090 17 018 14 589 

Відстрочений податковий актив 1100 3 823 3 823 
Гудвіл 1110 0 0 
Основні засоби та нематеріальні активи 1120 184 538 144 398 
Інші фінансові активи 1130 13 176 15 332 
Інші активи 1140 24 414 33 872 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
активи групи вибуття 

1150 2 296 338 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників 

1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 
Усього активів 1999 4 401 330 5 055 763 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Кошти банків 2000 56 430 3 780 
Кошти клієнтів 2010 2 958 041 3 735 161 
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

2020 0 1 210 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 
Інші залучені кошти 2040 1 128 1 337 
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 
Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 
Резерви за зобов'язаннями 2070 11 4 
Інші фінансові зобов'язання 2080 94 077 22 835 
Інші зобов'язання 2090 30 144 30 741 
Субординований борг 2100 0 0 
Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 
їх показників 

2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 
Усього зобов'язань 2999 3 139 831 3 795 068 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
Статутний капітал 3000 856 566 607 798 
Емісійні різниці 3010 8 022 8 022 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 
Інший додатковий капітал 3030 0 0 
Резерви та інші фонди банку 3040 261 507 261 507 
Резерви переоцінки 3050 -10 951 -10 951 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 146 355 145 551 
Власний капітал – опис додаткових статей статей та 
вміст їх показників 

3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 
Неконтрольована частка 3500 0 0 
Усього власного капіталу 3999 1 261 499 1 260 695 
Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 4 401 330 5 055 763 

Примітки: У зв`язку з вiдсутнiстю деяких статей у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) програмного 
забезпечення (НКЦПФР) порiвняно iз вказаним звiтом, складеним Банком у вiдповiдностi до МСФЗ, 
надаємо наступнi пояснення: 
 
"- рядок "Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток" 
Звiту про фiнансовий стан (Баланс) вiдповiдає рядку "Похiднi фiнансовi активи" зазначеного звiту, 
складеного Банком; 
 
"- рядок "Iншi активи" включає в себе рядок "Банкiвськi метали" зазначеного звiту, складеного Банком, iз 
показниками 11 399 (за звiтний перiод) та 13 781 (за попереднiй рiк); 
 
"- рядок "Кошти банкiв" вiдповiдає рядку "Кошти кредитних установ" зазначеного звiту, складеного 
Банком, з показниками 56 430 (за звiтний перiод) та 3 780 (за попереднiй рiк); 
 
"- рядок "Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток" вiдповiдає рядку "Похiднi фiнансовi зобов'язання" зазначеного звiту, складеного Банком; 
 
- рядок "Емiсiйнi рiзницi" вiдповiдає рядку "Додатковий сплачений капiтал" зазначеного звiту, 
складеного Банком, з показниками 8 022 (за звiтний рiк) та 8 022 (за попереднiй рiк); 
 
"- рядок "Основнi засоби та нематерiальнi активи" включає в себе рядок "Активи в формi права 
користування" зазначеного звiту, складеного Банком, iз показниками 42 720 (за звiтний перiод) та 0 (за 
попереднiй рiк); 
 
"- рядок "Iншi фiнансовi активи" включає в себе рядок "Зобов'язання з оренди" зазначеного звiту, 
складеного Банком, iз показниками 43 477 (за звiтний перiод) та 0 (за попереднiй рiк). 
 
 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

25.04.2019 року Керівник М.Ю. Букрєєв 
 (підпис, ініціали, прізвище) 

Тюрiна О.О.  (061) 225-19-18 Головний бухгалтер С.С. Стоянов 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки 
за 1 квартал 2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 143 163 146 311 
Процентні витрати 1005 -58 397 -43 601 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати) 

1010 84 766 102 710 

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

1020 -24 616 -16 247 

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

1030 60 150 86 463 

Комісійні доходи 1040 38 919 47 712 
Комісійні витрати 1045 -8 791 -6 778 
Результат від операцій з фінансовими інструментами, 
що обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

1050 3 355 -614 

Результат від операцій з хеджування справедливої 
вартості 

1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

1070 0 -37 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 14 467 11 311 
Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -7 957 -11 076 
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості 

1100 0 0 

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

1110 0 0 

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

1120 0 0 

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

1130 0 0 

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

1140 0 0 

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

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 
зобов'язаннями 

1160 0 0 

Інші операційні доходи 1170 5 852 9 816 
Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -105 014 -128 898 
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 
показників 

  

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 
статтями 

1390 0 0 



Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 
показників 

  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 
статтями 

1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 981 7 899 
Витрати на податок на прибуток 1510 -177 -1 846 
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 804 6 053 
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 804 6 053 
Прибуток/(збиток), що належить:    
     власникам банку 3010 804 6 053 
     неконтрольованій частці 3020 0 0 
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    
     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,00000 0,02000 
     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

4120 0 0 

 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 
діяльності: 

   

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

4220 0 0 

 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:    
     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за 
рік 

4310 0,00000 0,02000 

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

4320 0 0 

Примітки: д/н 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

25.04.2019 року Керівник М.Ю. Букрєєв 
 (підпис, ініціали, прізвище) 

Тюрiна О.О.  (061) 225-19-18 Головний бухгалтер С.С. Стоянов 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про сукупний дохід 
за 1 квартал 2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 804 6 053 
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 
Переоцінка основних засобів та нематеріальних 
активів 

2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії 

2040 0 0 

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

2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 
додатковими статтями 

2190 0 0 

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

2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 
додатковими статтями 

2195 0 0 

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

2250 0 0 

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

2360 0 0 

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

2510 0 -841 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 
грошових потоків 

2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності 

2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 
компанії 

2540 0 0 

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

2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 
додатковими статтями 

2690 0 0 

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

2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 
додатковими статтями 

2695 0 0 

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

2750 0 -841 

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

2860 0 -841 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 -841 
Усього сукупного доходу за рік 2999 804 5 212 
Усього сукупного доходу, що належить:    
     власникам банку 3210 804 5 212 
     неконтрольованій частці 3220 0 0 



Примітки: д/н 
 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

25.04.2019 року Керівник М.Ю. Букрєєв 
 (підпис, ініціали, прізвище) 

Тюрiна О.О.  (061) 225-19-18 Головний бухгалтер С.С. Стоянов 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 1 квартал 2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-
рольо-
вана 

частка 

Усього 
власного 
капіталу 

статутни
й капітал 

емісійні 
різниці та 

інший 
додатков

ий 
капітал 

незареєст
рований 
статутни
й капітал 

резервні 
та інші 
фонди 

резерви 
переоцін

ки 

нерозподі
лений 

прибуток 
усього 

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

1000 607 798 8 022 248 768 261 297 590 130 679 1 257 154 0 1 257 154 

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

1110 0 0 0 0 -10 951 1 465 -9 486 0 0 

Скоригований залишок на початок 
попереднього періоду 

1120 607 798 8 022 248 768 261 297 -10 361 132 144 1 247 668 0 1 247 668 

Усього сукупного доходу:           
    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 6 053 6 053 0 6 053 
    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 -841 0 -841 0 -841 
Амортизація резерву переоцінки 
основних засобів або реалізований 
результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

1310 0 0 0 143 0 -143 0 0 0 

Незареєстрований статутний 
капітал 

1320 248 768 0 -248 768 0 0 0 0 0 0 

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

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

2000 856 566 8 022 0 261 297 -11 202 138 197 1 252 880 0 1 252 880 

Усього сукупного доходу:           
    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 804 804 0 804 
    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизація резерву переоцінки 
основних засобів або реалізований 
результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 
капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

          

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

  

Додаткові статті – усього за 
додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 
періоду 

9999 856 566 8 022 0 261 507 -10 951 146 355 1 261 499 0 1 261 499 

Примітки: д/н 
 
Затверджено до випуску та підписано 
 

25.04.2019 Керівник М.Ю. Букрєєв 



 (підпис, ініціали, прізвище) 
Тюрiна О.О.  (061) 225-19-18 Головний бухгалтер С.С. Стоянов 

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



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 1 квартал 2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 
Процентні доходи, що отримані 1010 151 060 174 822 
Процентні витрати, що сплачені 1015 -54 834 -47 114 
Комісійні доходи, що отримані 1020 38 562 45 784 
Комісійні витрати, що сплачені 1025 -12 792 -13 129 
Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами 

1070 3 163 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 14 466 11 311 
Інші отримані операційні доходи 1100 5 271 11 055 
Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -44 558 -57 240 
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -32 750 -61 019 
Податок на прибуток, сплачений 1800 -73 -241 
Грошові кошти отримані/(сплачені) від 
операційної діяльності до змін в операційних 
активах і зобов'язаннях 

1510 67 515 64 229 

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

1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів 

1620 0 0 

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

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 6 325 
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

1650 35 290 15 622 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів 

1660 155 800 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 3 798 9 789 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 52 212 -6 872 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 -755 496 -14 463 
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 
паперів, що емітовані банком 

1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями 

1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань 

1720 30 900 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 -23 906 86 879 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від операційної діяльності 

1999 -433 887 161 509 

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

2010 0 -12 977 567 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

2020 0 12 861 000 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 
отриманих грошових коштів 

2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів 

2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 
Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 
Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 756 0 
Придбання основних засобів 2110 -1 126 -2 464 
Надходження від реалізації основних засобів 2120 174 3 361 
Придбання нематеріальних активів 2130 -629 0 
Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 
Дивіденди, що отримані 2150 0 0 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 
від інвестиційної діяльності 

2999 -825 -115 670 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 
Емісія простих акцій 3010 0 0 
Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 
Викуп власних акцій 3040 0 0 
Продаж власних акцій 3050 0 0 
Отримання субординованого боргу 3060 0 0 
Погашення субординованого боргу 3070 0 0 
Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 
Повернення інших залучених коштів 3090 -3 496 -40 
Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 
Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю 

3110 0 0 

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

3999 -3 496 -40 

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

5100 -7 413 -14 175 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів 

5200 -445 621 31 624 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 
періоду 

5300 1 204 771 570 632 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 759 150 602 256 
Примітки: У зв`язку з вiдсутнiстю деяких статей у Звiтi про рух грошових коштiв за прямим методом 
програмного забезпечення для НКЦПФР порiвняно iз вказаним звiтом, складеним Банком у вiдповiдностi 
до МСФЗ, надаємо наступнi пояснення: 
"- рядок "Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових активiв" включає в себе рядок "Цiннi папери" 
зазначеного звiту, складеного Банком, iз показниками 154 631 (за звiтний перiод) та 0 (за попереднiй 
перiод); 
"- рядок "Повернення iнших залучених коштiв" включає в себе рядок "Зобов'язання з оренди" 
зазначеного звiту, складеного Банком, iз показниками -3 287 (за звiтний перiод) та 0 (за попереднiй 



перiод). 
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 1 квартал 2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 4 

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

1040 0 0 

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

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами 

1070 0 0 

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

1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 
Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах та 
зобов'язаннях 

1520 0 0 

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

1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів 

1620 0 0 

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

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 
заборгованості клієнтів 

1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 
активів 

1660 0 0 

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

1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 
зобов'язаннями 

1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань 

1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 0 0 



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

1999 0 0 

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

2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 
отриманих грошових коштів 

2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів 

2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 
Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 
Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 
Придбання основних засобів 2110 0 0 
Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 
Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 
Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 
Дивіденди, що отримані 2150 0 0 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності 

2999 0 0 

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

3110 0 0 

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

3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 
кошти та їх еквіваленти 

5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів 

5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

Примітки: Не складається в зв`язку зi складанням звiту за прямим методом. 
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Примітки до фінансової звітності 
за 1 квартал 2019 року 

 
1.  
 
Основна діяльність 
 
 
 
Публічне акціонерне товариство акціонерний комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК",  (далі - "Банк") 
створений у формі акціонерного товариства шляхом реорганізації комерційного банку "Співдружність", 
який був зареєстрований Державним банком СРСР за № 744 від 6 листопада 1990 року, та є його 
правонаступником і зареєстрований Національним банком України за № 36 від 16 жовтня 1991 року. 
Банк є правонаступником  Акціонерного комерційного банку "МТ-Банк", зареєстрованого виконавчим 
комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області 27 грудня 1991 року № 15851200000000642 
та Національним банком України 27 грудня 1991 року, реєстраційний № 77, у зв'язку із реорганізацією 
АКБ "МТ-Банк" шляхом приєднання до АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК". Банк є правонаступником щодо 
всього майна, прав і обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
"ЕКСПРЕС-БАНК", зареєстрованого Національним банком України 12 квітня 1994 року у зв'язку із 
реорганізацією АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" шляхом приєднання до АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", здійсненої на 
підставі дозволу Національного банку України на реорганізацію шляхом приєднання АБ "ЕКСПРЕС-
БАНК" до АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" за спрощеною процедурою (рішення від 18 серпня 2017 року № 
303). 
 
 
 
Банк здійснює свою діяльність на підставі генеральної банківської ліцензії № 126, виданої Національним 
банком України (далі - "НБУ") 12 жовтня 2011 року. Банк також має ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, що видані Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку: серія АЕ № 185078 від 17 жовтня 2012 року (брокерська 
діяльність), серія AЕ № 185079 від 17 жовтня 2012 року (дилерська діяльність). 
 
 
 
Банк приймає вклади від фізичних і юридичних осіб і надає кредити, здійснює платіжне обслуговування 
в Україні та переказ коштів за кордон, проводить торгові операції з цінними паперами, випуск платіжних 
карток, операції з обміну валют і надає банківські послуги своїм корпоративним та роздрібним клієнтам. 
Головний офіс Банку розташований у м.Київ. Станом на кінець звітного періоду Банк мав 50 відділень 
(2018 р.: 53 операційних відділень). Юридична адреса Банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ, 
Україна. 
 
 
 
Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Цей фонд є державним і функціонує у 
відповідності до законодавства України. Сума гарантованого відшкодування за вкладами фізичних осіб 
складає до 200 тис. грн. (2018 р.: до 200 тис. грн.) для кожної фізичної особи у разі банкрутства банку та 
відкликання банківської ліцензії. 
 
 
 
Облікова кількість штатних працівників станом на кінець дня 31.03.2019р. становить  788 чол. 
 
Станом на кінець дня 31 березня 2019 р. власний капітал Банку складає 1 261 499  тисяч гривень, в тому 
числі: 
 



- статутний капітал - 856 566 тис. грн. 
 
- додатковий сплачений капітал - 8 022 тис. грн. 
 
- резерви переоцінки -  мінус 10 951 тис. грн. 
 
- резервні та інші фонди - 261 507 тис. грн. 
 
- нерозподілений прибуток - 146 355  тис. грн. 
 
Статутний капітал Банку станом на 31 березня 2019р. сформований та внесений повністю виключно 
грошовими коштами в еквівалентному розмірі 856 566 тис. грн.  
 
Станом на кінець дня 31 грудня 2019 учасники  АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" володіли більш ніж 5% 
статутного капіталу Банку (пряма участь): 
 
 
 
Учасники 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза) 34,3 34,3 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПРЕСІНВЕСТ""  23,0 23 
 
Страхове товариство з додатковою відповідальністю "Захід-Резерв" 12,5 12,5 
 
Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" 3,6 3,6 
 
Інші 26,6 26,6 
 
Усього 100,0 100,0 
 
 
 
Станом на кінець дня 31 березня 2019 року члени Наглядової ради і Правління контролювали 6,3300% 
(31.03.2018р.: 4,3924%)  статутного капіталу Банку ( включно з тим, що член Наглядової ради Шапкін 
Л.Л.  є представником учасника Банку Абдінова А.Т.,  який прямо володіє акціями Банку у розмірі 
3,1564% статутного капіталу Банку та голова Наглядової ради Гдичинський Б.П. є представником 
учасника Банку Дворецької Г.М., яка прямо володіє акціями Банку у розмірі 0,2800% статутного капіталу 
Банку). 
 
 
 
Згідно з рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) 
платіжних систем Національного банку України про погодження набуття істотної участі у банку від 
16.02.2016 р. № 62, набуття спільної прямої та опосередкованої істотної участі погоджено групі 
асоційованих осіб: 
 
DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза) - станом на кінець дня 31 березня 2019 володіє прямо 34,3049%  
(31.03.2018р.: 48,3457%) та опосередковано 35,4982%  (31.03.2018р.: 17,1884%);  
 
Дворецький Ігор Володимирович - станом на кінець дня 31 березня 2019 володіє прямо 2,8936% 
(31.03.2018 р.: 3,9979%); 
 
Дворецька Ганна Миколаївна - станом на кінець дня 31 березня 2019 володіє прямо 0,2800% 



(31.03.2018р.: 0,3946%).  
 
Загальний розмір володіння групою асоційованих осіб станом на кінець дня 31 березня 2019 складає 
72,9767% (31.03.2018р.: 69,9266%) статутного капіталу. 
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року фактичний контроль Банку здійснює група асоційованих осіб: Дворецька 
Роза, Дворецький Ігор Володимирович та Дворецька Ганна Миколаївна 
 
 
 
2.  
 
Операційне середовище, ризики та економічні умови 
 
 
 
Діяльність Банку переважно здійснюється в Україні. Політична й економічна ситуація в Україні в останні 
роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, що розвивається. Внаслідок цього, здійснення 
діяльності в країні пов'язане з ризиками, що є нетиповими для інших країн. 
 
 
 
Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, 
не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем 
самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості повною мірою 
забезпечити застосування українського законодавства на території даних областей. У березні 2014 року 
ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки Крим до Російської Федерації, яке не було визнано 
Україною та багатьма іншими країнами. Дана подія спричинила істотне погіршення відносин між 
Україною і Російською Федерацією.  
 
У листопаді 2018 року після інциденту між російськими та українськими збройними силами, що стався 
недалеко від русла, що з'єднує Азовське та Чорне моря, українська влада ввела режим воєнного стану на 
період 30 днів в 10 регіонах, розташованих уздовж російського та молдовського кордону, на узбережжі 
Азовського і Чорного морів. Після закінчення цих 30 днів в кінці грудня 2018 року воєнний стан було 
скасовано. 
 
Економічна ситуація в Україні істотно погіршилася у 2014-2016 рр. внаслідок зниження обсягів торгівлі з 
Російською Федерацією та військової напруженості в Східній Україні. Незважаючи на те, що в 2017-2018 
рр. ситуація, як і раніше, залишалася нестабільною, українська економіка продовжувала демонструвати 
ознаки пожвавлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по 
відношенню до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів Національного банку 
України ( "НБУ") і загальне пожвавлення ділової активності.  
 
Протягом 2016-2018 рр. НБУ зняв деякі обмеження на операції з обміну валюти, запроваджені в 2014-
2015 рр. Зокрема, була поступово знижена частка надходжень в іноземній валюті, що підлягає 
обов'язковому продажу на міжбанківському ринку, а розрахунковий період для експортно-імпортних 
операцій в іноземній валюті був збільшений. Крім того, НБУ дозволив українським компаніям 
виплачувати дивіденди за кордон у межах певного щомісячного ліміту. У лютому 2019 року набрав 
чинності новий закон про валюту та валютні операції. Новий закон скасував ряд обмежень, визначив нові 
принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду, та веде до значної лібералізації 
операцій з іноземною валютою і  руху капіталу. 
 
Банківська система залишається вкрай нестабільною через малі обсяги капіталу і погану якість активів, а 



українські компанії та банки, як і раніше, відчувають брак фінансування з боку внутрішніх і міжнародних 
фінансових ринків. 
 
Міжнародний валютний фонд ("МВФ") продовжував надавати підтримку українському уряду в рамках 
чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ ("EFF"), затвердженої в березні 2015 року. У 
жовтні 2018 року уряд України досяг угоди з МВФ про проведення нової 14-місячної програми резервної 
підтримки ("Stand-By"), яка замінить собою діючу в даний час Програму EFF. Інші міжнародні фінансові 
установи також надавали останніми роками значну технічну підтримку з тим, щоб допомогти Україні 
реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні реформи (в тому числі реформу стосовно боротьби з 
корупцією, реформу в сфері корпоративного права і поступову лібералізацію енергетичного сектора).  
 
У грудні 2018 року рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України до рівня Caa1, 
зі стабільним прогнозом на майбутнє, який відображає досягнення угоди з МВФ про майбутню 
співпрацю, позитивні очікування щодо деяких реформ і покращення у сфері міжнародних відносин. 
Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить від продовження проведення урядом 
структурних реформ та інших чинників. 
 
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності 
Банку, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може 
спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан  Банку, характер та наслідки 
якого на поточний момент визначити неможливо. 
 
 
 
Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 
здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан  Банку. Майбутні умови 
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. 
 
 
 
3.  
 
Основи подання проміжної скороченої фінансової звітності 
 
 
 
Загальна інформація 
 
 
 
Ця проміжна скорочена фінансова звітність за 3 місяці 2019р. складена у відповідності до Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку  34 "Проміжна фінансова звітність" , Міжнародних Стандартів 
Фінансової Звітності (далі - "МСФЗ") та тлумачень Комітету з тлумачень Міжнародної фінансової 
звітності. 
 
 
 
Принципи обліку, прийняті при підготовці скороченої фінансової звітності, відповідають принципам, що 
застосовувалися при підготовці річної фінансової звітності Банку за рік, що завершився 31.12.2018 року. 
 
Примітки до Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Баланс), Проміжного скороченого звіту 
про прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати) та Проміжного скороченого звіту про сукупний 
дохід складені по тим статтям проміжних скорочених звітів, які суттєво змінилися порівняно зі статтями 
відповідних фінансових звітів за відповідні порівнювальні періоди. 
 



 
 
Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень (далі - "тис. грн."), якщо не зазначено інше. 
 
 
 
Керівництво Банку зробило оцінку здатності Банку продовжувати діяльність в найближчому 
майбутньому і вважає, що Банк має ресурси, щоб продовжити свою діяльність в осяжному майбутньому. 
Крім того, керівництву невідомо про які-небудь істотні невизначеності, які можуть викликати значні 
сумніви в здатності Банку проводити діяльність в найближчому майбутньому. 
 
 
 
Станом на дату випуску звіту Банк продовжує працювати в умовах дії Плану заходів  щодо приведення  
діяльності у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку 
України щодо операцій з пов'язаними з банком особами, який погоджений Національним банком 
України. 
 
 
 
 Значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком 
особами Н9 приведено у відповідність до вимог чинного законодавства достроково (протягом 2018 та 
поточного року норматив Н9 по банку перебуває в межах нормативних значень), вживаються заходи по 
приведенню у відповідність аналогічного нормативу по банківській групі. 
 
 
 
Станом на дату випуску цієї фінансової звітності керівництво здійснює всі необхідні кроки для 
приведення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (групу 
контрагентів) Н7 у відповідність до нормативного значення (за винятком клієнтів, які знаходяться у 
процедурі фінансової реструктуризації відповідно до вимог Закону України "Про фінансову 
реструктуризацію"),  у строк, визначений Національним банком України.  
 
 
 
 Порушення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції Л13-1, яке має місце  на теперішній час, 
виникло виключно внаслідок реструктуризації заборгованості контрагента банку, зобов'язання якого 
номіновані в іноземній валюті, в межах процедури фінансової реструктуризації згідно з Законом України 
"Про фінансову реструктуризацію". Норми зазначеного закону не передбачають застосування до Банку 
заходів впливу за порушення. 
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року курс гривні, встановлений НБУ, складав 27,209103 грн. за 1 дол. США 
(31.12.2018р.: 28,298262 грн.) та 30,569427 грн. за 1 Євро (31.12.2018р.: 33,128775 грн.).  
 
 
 
Суттєві облікові судження та оцінки 
 
 
 
У процесі застосування принципів облікової політики Банку керівництво використовувало власні 
судження і робило оцінки щодо визначення сум, відображених у фінансовій звітності. Найбільш 
суттєвими є такі судження та оцінки: 



 
 
 
Зменшення корисності фінансових активів, зобов'язань з надання позик і договорів фінансової гарантії 
 
 
 
Вимоги МСФЗ 9 у частині зменшення корисності є складними та вимагають застосування суджень і 
припущень, особливо для оцінки того, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику за фінансовим 
інструментом з моменту його первісного визнання; а також включення прогнозної інформації в оцінку 
очікуваних кредитних збитків. Рівень судження, що є необхідним для оцінки очікуваних кредитних 
збитків, залежить від доступності детальної інформації. Очікувані кредитні збитки являють собою 
розрахункову оцінку, зважену з урахуванням ймовірності кредитних збитків. Для того, щоб оцінити, чи 
відбулося значне збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, Банк зіставляє ризик 
дефолту на звітну дату з ризиком дефолту на момент первісного визнання фінансового інструменту.  
 
 
 
В цілому Банк використовує загальне правило: фінансові активи повинні бути оцінені як активи, за 
якими кредитний ризик значно збільшився з момента первісного визнання, раніше, ніж вони стануть явно 
знеціненими. 
 
 
 
Визначення пов'язаної сторони та початкове визнання операцій з пов'язаними сторонами 
 
 
 
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов'язаними сторонами. Банком застосовується 
професійне судження, при визначенні того факту, чи є контрагент пов'язаною стороною, включаючи 
операції з тими компаніями, в яких основним акціонерам Банку окремо належить, безпосередньо або 
через посередників, частка в їх акціонерному капіталі. 
 
 
 
4.  
 
Основні положення облікової політики 
 
 
 
При складанні даної окремої проміжної скороченої фінансової звітності були застосовані ті ж самі 
принципи облікової політики та методи розрахунків, що й під час підготовки останньої річної окремої 
фінансової звітності, окрім наведених нижче змін облікової політики, обумовлених першим 
застосуванням МСФЗ 16 "Оренда". 
 
 
 
МСФЗ 16 "Оренда" 
 
 
 
МСФЗ 16 "Оренда" замінює діючі вимоги щодо обліку оренди, що містилися у МСБО 17 "Оренда", 
КТМФЗ 4 "Визначення, чи містить угода оренду", ПКТ-15 "Операційна оренда - заохочення" та ПКТ-27 
"Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду".   



 
 
 
Банк перейшов на МСФЗ 16 з 1 січня 2019 року з використанням модифікованого ретроспективного 
підходу. Вплив від переходу на МСФЗ 16 на фінансову звітність описано далі.  
 
 
 
МСФЗ 16 вводить єдину модель обліку орендарями договорів оренди, яка передбачає їх відображення на 
балансі орендаря. Відповідно до цієї моделі орендар визнає актив у формі права користування, що 
представляє собою право на використання базового активу, і зобов'язання з оренди, що представляє 
собою обов'язок здійснювати орендні платежі. Банк скористався можливістю звільнення від необхідності 
визнання щодо короткострокової оренди та оренди об'єктів з низькою вартістю. Для орендодавців 
правила обліку в цілому схожі з чинним стандартом - вони продовжать класифікувати оренду на 
фінансову і операційну. 
 
 
 
Договори оренди, за якими Банк є орендарем 
 
 
 
З 01.01.2019 Банк почав визнавати нові активи і зобов'язання за договорами операційної оренди офісних 
будівель, площ, автотранспорту та іншого майна. Крім того, змінився характер витрат, визнаних у 
відношенні цих договорів, так як відповідно до МСФЗ 16 замість витрат з оренди, рівномірно визнаних 
протягом терміну дії договору, Банк почав відображати витрати по амортизації активів в формі права 
користування і процентні витрати, пов'язані з зобов'язаннями по оренді. 
 
 
 
Раніше Банк визнавав витрати по оренді на прямолінійній основі протягом усього терміну дії оренди і 
визнавав активи і зобов'язання тільки в тій мірі, в якій існувала різниця в термінах між фактичними 
виплатами по оренді і визнаними витратами. При переході на МСФЗ 16 Банк визнав орендні зобов'язання 
на суму 45 435 тис. грн., та активи з права користування на суму 45 435 тис. грн. Впровадження МСФЗ 16 
не вплинуло на нерозподілений прибуток. 
 
 
 
Договори оренди, за якими Банк є орендодавцем 
 
 
 
У відношенні договорів оренди, за якими Банк є орендодавцем, впровадження МСФЗ 16 не спричинило 
впливу на фінансову звітність. Банк продовжує визнавати доходи з оренди на прямолінійній основі 
протягом усього терміну дії оренди і визнавати активи і зобов'язання тільки в тій мірі, в якій існує 
різниця в термінах між фактичними виплатами по оренді і визнаними доходами. 
 
 
 
 
 
Ефект від впровадження МСФЗ 16 
 
 
 



Під час впровадження МСФЗ Банк визнав активи в формі права користування (далі - орендні активи) в 
сумі 44 992 тис. грн. та зобов'язання з оренди в сумі 44 596 тис. грн. Більш докладно структура орендних 
активів наведена в примітці 12 "Операційна оренда отримана". На момент впровадження орендні 
зобов'язання розподілялись по строкам наступним чином: 
 
 
 
 
 
  До року Більше 1 року але не більше 5 років Більше 5 років Всього 
 
     
 
     
 
Земельні ділянки 1 637 13 607 14 245 
 
Будівлі 1 091 26 124 859 28 074 
 
Комп'ютери та офісне обладнання - 1 602 - 1 602 
 
Транспортні засоби - 674 - 674 
 
Меблі та інвентар - - - - 
 
Усього 1 092 29 037 14 466 44 595 
 
 
 
 
 
5.  
 
Інформація за сегментами 
 
 
 
Для цілей управління Банк має чотири операційних галузевих сегменти: 
 
Послуги фізичним особам Обслуговування депозитів фізичних осіб, надання кредитів фізичним 
особам, обслуговування кредитних карток та грошові перекази 
 
 
 
Послуги юридичним особам Надання кредитів, відкриття депозитів, а також поточних рахунків 
юридичним особам та установам-клієнтам 
 
 
 
Інвестиційно-банківська діяльність Включає продукти для операцій із цінними паперами або для 
надання послуг учасникам інвестиційного та банківського ринків (міжбанківські операції, фондові біржі 
тощо). 
 
 
 



Інше / нерозподілене Інші операції, що не мають чіткого розподілу 
 
 
 
Керівництво здійснює моніторинг операційних результатів діяльності кожного з підрозділів окремо для 
цілей прийняття рішень про розподіл ресурсів та оцінки результатів їх діяльності. Результати діяльності 
сегментів визначаються інакше, ніж у фінансовій звітності, як видно з таблиці нижче. Облік податків на 
прибуток здійснюється на груповій основі, і вони не розподіляються між операційними сегментами. 
Вплив сезонності на операції Банку у проміжній діяльності не є суттєвим. 
 
 
 
У наступній таблиці відображені доходи та витрати, активи та зобов'язання за галузевими сегментами: 
 
2018 за 3 місяці Послуги юридичним особам Послуги фізичним особам Інвестиційно-
банківська діяльність Інше/ нерозподілене Усього 
 
Зовнішні клієнти           
 
Процентні доходи 75 879 4 874 62 410 - 143 163 
 
Комісійні доходи 21 404 15 121 2 394 - 38 919 
 
Непроцентні доходи за виключенням комісійних доходів (9 110) 18 511 6 151 165 15 717 
 
Виручка - усього 88 173 38 506 70 955 165 197 799 
 
Процентні витрати (33 277) (24 521) (599) - (58 397) 
 
Комісійні витрати (142) (5 247) (3 399) (3) (8 791) 
 
Зміна резервів під очікувані кредитні збитки активів та інші резерви (27 486) 1 037 (85) -
 (26 534) 
 
Непроцентні витрати (37 027) (16 262) (1 791) (48 016) (103 096) 
 
Фінансовий результат сегменту (9 759) (6 487) 65 081 (47 854) 981 
 
Витрати з податку на прибуток       (177) (177) 
 
Прибуток (9 759) (6 487) 65 081 (48 031) 804 
 
Активи сегменту 2 118 317 123 097 1 862 795 297 298 4 401 507 
 
Зобов'язання сегменту 1 396 899 1 554 157 84 161 104 791 3 140 008 
 
Інша інформація за сегментами          
 
Капітальні витрати        1 755 
 
2018 р. за 3 місяці Послуги юридичним особам Послуги фізичним особам Інвестиційно-
банківська діяльність Інше/ нерозподілене Усього 
 
Зовнішні клієнти           
 



Процентні доходи 92 242 18 422 35 647 0 146 311 
 
Комісійні доходи 31 795 10 809 5 021 87 47 712 
 
Непроцентні доходи за виключенням комісійних доходів 2 228 1 998 (341) 5 515 9 400 
 
Виручка - усього 126 265 31 229 40 327 5 602 203 423 
 
Процентні витрати (12 935) (30 623) (43) - (43 601) 
 
Комісійні витрати (20) (4 881) (1 321) (556) (6 778) 
 
Нарахування резервів під зменшення корисності активів та інші резерви (18 429) (8 701) 6 351
 (15) (20 794) 
 
Непроцентні витрати (62 828) (19 216) (1 544) (40 763) (124 351) 
 
Фінансовий результат сегменту 32 053 (32 192) 43 770 (35 732) 7 899 
 
Витрати з податку на прибуток       (1 846) (1 846) 
 
Прибуток 32 053 (32 192) 43 770 (37 578) 6 053 
 
Активи сегменту 2 167 408 159 331 1 647 120 353 441 4 327 300 
 
Зобов'язання сегменту 1 172 193 1 772 342 70 199 59 686 3 074 420 
 
Інша інформація за сегментами          
 
Капітальні витрати        2 464 
 
 
 
6.  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 
 
 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р.  
 
Грошові кошти  210 459 170 707 
 
Поточні рахунки в Національному банку України  297 814 164 407 
 
Поточні рахунки в інших кредитних установах 250 877 869 657 
 
Мінус - Резерв під очікувані кредитні збитки - - 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 759 150  1 204 771  
 



 
 
Станом на 31 березня 2019 року  53 558 тис. грн. (2018 р.: 194 573 тис. грн.) були розміщені на поточних 
рахунках в п'яти (2018 р.: чотирьох) міжнародних банках країн ОЕСР, що є основними партнерами Банку 
в здійсненні міжнародних розрахунків.  
 
 
 
За період, що закінчився 31 березня 2019 року, всі Грошові кошти та їх еквіваленти були класифіковані 
як Стадія 1 для оцінки очікуваних кредитних збитків. 
 
 
 
7.  
 
Кошти в кредитних установах 
 
 
 
Кошти в кредитних установах включали: 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
Строкові депозити в кредитних установах зі строком погашення більше 90 днів   -   - 
 
Гарантійні депозити  3 350  3 350 
 
Усього кошти в кредитних установах  3 350  3 350 
 
Мінус - Резерв під очікувані кредитні збитки - - 
 
Кошти в кредитних установах  3 350  3 350 
 
 
 
8.  
 
Похідні фінансові інструменти 
 
 
 
Нижче представлено інформацію, що відображає справедливу вартість похідних фінансових 
інструментів, відображених у фінансовій звітності як активи або зобов'язання, а також їхні умовні суми. 
Умовні суми, відображені на сукупній основі, являють собою вартість базового активу похідного 
інструменту, базову ставку або індекс; на їхній основі оцінюються зміни вартості похідних інструментів. 
Умовні суми відображають обсяг операцій, які не завершено на кінець року, і не відображають 
кредитний ризик. 
 
 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
 Умовна 
 
сума Умовна 



 
сума Умовна 
 
сума Умовна 
 
сума 
 
  Активи Зобов'язання  Активи Зобов'язання 
 
Форвардні контракти - - - 299 806 1 017 1 210 
 
Усього похідні активи/(зобов'язання) - -  - - 1 017 1 210 
 
 
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року Бав не мав позицій за похідними фінансовими інструментами. 
 
  
 
Станом на 31 грудня 2018 року Банк мав позиції за похідними фінансовими інструментами у вигляді 
форвардних контрактів на продаж іноземної валюти (долари США). 
 
 
 
Форварди 
 
Форвардні договори являють собою договірні угоди на купівлю або продаж певного фінансового 
інструменту за вказаною ціною і на зазначену дату в майбутньому.  
 
 
 
 
 
9.  
 
Кредити клієнтам 
 
 
 
Кредити клієнтам включають: 
 
 31.03.2019 р.  31.12.2018 р. 
 
Кредити юридичним особам 2 412 273 2 359 147 
 
Споживчі кредити   92 661   94 949 
 
Іпотечне житлове кредитування  57 327 58 218 
 
Усього кредити клієнтам 2 562 261 2 512 314 
 
Мінус - Резерв під очікувані кредитні збитки (401 384) (283 841) 
 



Кредити клієнтам 2 160 877 2 228 473 
 
 
 
Концентрація кредитів клієнтам  
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року Банк мав концентрацію кредитів у сумі 1 734 084 тис. грн., наданих 
десятьом найбільшим позичальникам (80,25% загального кредитного портфелю) (2018 р.: 1 739 838 тис. 
грн. або 69,3% загального кредитного портфелю). Станом на 31 березня 2019 року під ці кредити було 
створено резерв у розмірі 149 504 тис. грн. (2018 р.: 202 613 тис. грн.). 
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року в якості забезпечення за кредитами та кредитними лініями утримувалися 
депозити фізичних осіб на суму 161 378 тис. грн. (2018 р.: 164 889  тис. грн.) та депозити юридичних осіб 
на суму 254 442  тис. грн (2018 р.: 258 840 тис. грн.). Заборгованість юридичних та фізичних осіб за 
кредитами, наданими під зазначені депозити, разом із нарахованими відсотками складала   499 817 тис. 
грн. (2018 р.: 521 489 тис. грн.) (Примітка 17) 
 
 
 
10.  
 
Активи, утримувані для продажу 
 
 Активи, утримувані для продажу 
 
01 січня 2018 року 1 401 
 
Переведено з основних засобів  15 793 
 
Продаж (15 793) 
 
Переведення до інших активів  (1 401) 
 
Надходження 338 
 
31 грудня 2018 року 338 
 
Надходження 1 958 
 
31 березня 2019 року  2 296 
 
 
 
Балансова вартість активів, утримуваних для продажу, дорівнює їх справедливій вартості. 
 
 
 
 
 
11.  
 



Цінні папери 
 
 
 
Цінні папери включають: 
 
 
 
                 31.03.2019 р.                 31.12.2018 р. 
 
ОВДП 615 653 167 394 
 
Депозитні сертифікати, емітовані НБУ 532 522 1 152 478 
 
Корпоративні облігації 65 738 65 605 
 
Мінус - Резерв під очікувані кредитні збитки (65 738) (65 605) 
 
Інвестиційні цінні папери, що оцінюються за амортизованою собівартістю 1 147 975 1 319 872 
 
Корпоративні акції та частки 10 951 10 951 
 
Переоцінка інструментів капіталу,що обліковуються через інший сукупний дохід (10 951) (10 
951) 
 
Дольові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід -
 - 
 
Цінні папери  1 147 975 1 319 872 
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року в портфелі цінних паперів обліковувались корпоративні акції на суму 2 
925 тис. грн. та частки на суму 8 026 тис. грн. (2018р.: акції на суму 2 925 тис. грн. та частки на суму 8 
026 тис. грн.).  
 
 
 
 
 
12.  
 
Операційна оренда отримана 
 
 
 
Активи з права користування (орендні активи), визнані на балансі, розподіляються по групам наступним 
чином: 
 
 
 
  Земельні ділянки Будівлі Комп'ютери та офісне обладнання Транспортні засоби
 Усього 
 
Вартість      



 
1 січня 2019 року 14 245 28 471 1 602 674 44 992 
 
Надходження  - 1 602 - 181 1 783 
 
Модифікація 49 45 - - 94 
 
Вибуття/припинення договорів  - - - - - 
 
31 березня 2019 року 14 294 30 118 1 602 855 46 869 
 
Накопичена амортизація      
 
1 січня 2019 року - - - - - 
 
Нараховано за 3 місяці (520) (2 811) (200) (491) (4 022) 
 
Модифікація - (127) - - (127) 
 
31 березня 2019 року (520) (2 938) (200) (491) (4 149) 
 
       
 
Залишкова вартість      
 
На дату первісного визнання активу в формі права користування 14 245 28 471 1 602  674 44 992 
 
31 березня 2019 року 13 774 27 180 1 402 364 42 720 
 
 
 
 
 
На 31 березня 2019 року орендні зобов'язання розподілялись по строкам наступним чином: 
 
 
 
  До року Більше 1 року але не більше 5 років Більше 5 років Всього 
 
     
 
     
 
Земельні ділянки 7 544 13 706 14 257 
 
Будівлі 1 183 24 963 869 27 015 
 
Комп'ютери та офісне обладнання - 1 431 - 1 431 
 
Транспортні засоби 157 617 - 774 
 
Меблі та інвентар - - - - 
 
Усього 1 347 27 555 14 575 43 477 
 



 
 
 
 
Витрати на оренду за 3 місяці 2019 року мають наступну структуру: 
 
 
 
  Земельні ділянки Будівлі Комп'ютери та офісне обладнання Транспортні засоби Меблі 
та інвентар Усього 
 
Витрати на оренду, яка обліковується за МСФЗ 16       
 
Амортизація  520 2 811 200 490 - 4 021 
 
Процентні витрати  638 1 246 70 34 - 1 988 
 
 1 158 4 057 270 524 - 6 009 
 
Витрати на оренду, до якої застосовуються виключення з МСФЗ 16     
  
 
По короткостроковості - 585 - 43 - 628 
 
По малоцінності - 411 - - 12 423 
 
Об'єкт неідентифікований - 23 - - - 23 
 
 - 1 019 - 43 12 1 074 
 
        
 
       
 
Усього витрати на оренду за 3 місяці 1 158 5 076 270 567 12 7 083 
 
 
 
 
 
 
 
13.  
 
Оподаткування 
 
 
 
Витрати з податку на прибуток включають: 
 
 
 
 
 
 2019 р. 



 
за 3 місяці  31.12.2018 р. 
 
Поточні витрати з податку на прибуток, в т.ч. 177 5 056 
 
Нарахування/(кредит) із відстроченого податку - виникнення та сторнування тимчасових різниць -
 1 641 
 
Витрати з податку на прибуток 177 6 697 
 
 
 
 
 
Ставка податку на прибуток для банків склала 18% на кінець дня 31.03.2019 та 31.12.2018 років.  
 
 
 
Ефективна ставка податку відрізняється від ставки, встановленої законом. Погодженість витрат по 
податку на прибуток з фактичними витратами базується на встановленій законодавством ставці, як 
подано нижче: 
 
 
 
 2019 р. 
 
за 3 місяці  31.12.2018 р. 
 
Прибуток/(збиток) до оподаткування 981  21 206  
 
Нормативна ставка податку 18% 18% 
 
   
 
Витрати / Теоретична(пільга) з податку на прибуток при застосуванні нормативної ставки 177 3 817 
 
   
 
Витрати, які не визнаються в податковому обліку - резерв під очікувані кредитні збитки/зменшення 
корисності та інші резерви - 1 641 
 
Різниці (дохід/витрати), що змінюють об'єкт оподаткування - 1 239 
 
Витрати з податку на прибуток 177 6 697 
 
 
 
Поточні активи з податку на прибуток складають 17 194 тис.грн., поточні зобов'язання - 176 тис.грн., та є 
відповідно заборгованістю перед Банком та заборгованістю Банку за різними податковими установами.  
 
 
 
14.  
 
14. Інші резерви   



 
 
 
Нижче представлено рух резерву під очікувані кредитні збитки/зменшення корисності інших активів: 
 
 
 
 
 
  Інші фінансові активи Інші нефінансові активи Усього 
 
1 січня 2018 року 8 728 2 869 11 597 
 
Нарахування/(розформування) 527 1 316 1 843 
 
31 грудня 2018 року 9 255 4 185 13 440 
 
Нарахування/(розформування) 949 961 1 910 
 
31 березня 2019 року 10 204 5 146 15 350 
 
 
 
          
 
Резерв під зменшення корисності активів вираховується з балансової вартості відповідних активів.  
 
 
 
15.  
 
Інші активи та зобов'язання 
 
 
 
Інші активи включають: 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
Інші фінансові активи   
 
Розрахунки з клієнтами 10 688 14 726 
 
Нараховані доходи 10 493 9 626 
 
Дебіторська заборгованість за операціями з банками 2 199 235 
 
 23 380 24 587 
 
Мінус - резерв під очікувані кредитні збитки інших фінансових активів (Примітка 14) (10 204)
 (9 255) 
 
Інші нефінансові активи   
 
Витрати майбутніх періодів 5 857 7 644 



 
Авансові платежі за активи та послуги 5 424 4 622 
 
Заставне майно, що перейшло у власність заставодержателя  3 245 3 246 
 
Нестачі та інші нарахування на працівників банку 1 872 1 873 
 
Податки до відшкодування, крім податку на прибуток 1 103 6 196 
 
Матеріали 540 690 
 
Інше 120 5 
 
 18 161 24 276 
 
Мінус - резерв під зменшення корисності інших нефінансових активів (Примітка 14) (5 146) (4 
185) 
 
Інші активи 26 191 35 423 
 
 
 
 
 
Інші зобов'язання включають: 
 
 
 
Інші фінансові зобов'язання 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
Кредиторська заборгованість за операціями з банками  
 
26 602  
 
9 944 
 
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами по операціям з пластиковими картками 16 822
 1 630 
 
Дивіденди до сплати 4 657 4 657 
 
Нараховані витрати 2 504 6 575 
 
Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами 15 29 
 
Резерв за кредитними зобов'язаннями 11 4 
 
Інші нефінансові зобов'язання   
 
Нарахування за невикористаними відпустками 14 058 13 156 
 
Кредиторська заборгованість зі сплати податків, крім податку на прибуток 5 963 12 768 
 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками, крім нарахування за невикористаними 
відпустками 3 093 179 



 
Доходи майбутніх періодів 2 943 2 869 
 
Інше 4 087 1 769 
 
 30 144 30 741 
 
Інші зобов'язання 80 755 53 580 
 
 
 
 
 
16.  
 
Кошти кредитних установ 
 
 
 
Кошти кредитних установ включають: 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
Строкові депозити та кредити 50 302 - 
 
Поточні рахунки 6 126 3 720 
 
Гарантійні депозити 2 60 
 
Кошти кредитних установ 56 430 3 780 
 
 
 
17.  
 
Кошти клієнтів 
 
 
 
Кошти клієнтів включають: 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
Строкові депозити 1 498 518 1 611 458 
 
Поточні рахунки 1 459 523 2 123 703 
 
Кошти клієнтів 2 958 041 3 735 161 
 
Кошти, утримувані в якості забезпечення за гарантіями (Примітка 20) 3 551 357 
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року кошти клієнтів у сумі 899 445 тис. грн. (30,41 %) належали десятьом 
найбільшим клієнтам (2018 р.: 1 415 379 тис. грн. (37,89%). 



 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року в якості забезпечення за кредитами та кредитними лініями утримувалися 
депозити фізичних осіб на суму 161 378 тис. грн. (2018 р.: 164 889  тис. грн.) та депозити юридичних осіб 
на суму 254 442  тис. грн (2018 р.: 258 840 тис. грн.). Заборгованість юридичних та фізичних осіб за 
кредитами, наданими під зазначені депозити, разом із нарахованими відсотками складала   499 817 тис. 
грн. (2018 р.: 521 489 тис. грн.) (Примітка 9) 
 
 
 
Кошти клієнтів включають рахунки таких категорій клієнтів: 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
Фізичні особи 1 519 942 1 605 620 
 
Приватні компанії  1 401 661   2 078 128  
 
Працівники Банку 36 438 51 413 
 
Кошти клієнтів 2 958 041 3 735 161 
 
 
 
Аналіз рахунків клієнтів за галуззю економіки є таким: 
 
 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
Фізичні особи 1 556 380 1 657 033 
 
Торгівля 295 792  405 265 
 
Фінансові послуги 261 748 276 584 
 
Енергетична промисловість 182 623 735 009 
 
Будівництво і управління нерухомістю  132 137  137 807 
 
Транспорт  113 906  107 458 
 
Промислове виробництво 84 344 74 386 
 
Послуги 68 529 74 895 
 
Сільське господарство та харчова промисловість  48 294  56 437 
 
Видобувна галузь  16 256  7 033 
 
Інше 198 032  203 254 
 
Кошти клієнтів 2 958 041 3 735 161 
 



 
 
18.  
 
Інші залучені кошти 
 
 
 
До складу інших залучених коштів належать кредити, отримані від Державної Іпотечної Установи, 
балансова вартість яких на 31 березня 2019 року складала 1 128 тис. грн. (2018 р.: 1 337 тис. грн.). Ці 
кредити були отримані за відступлення права вимоги за іпотечними кредитами фізичних осіб під ставку 
9.9-15.3% річних на строк до 2022-2040 року із зобов'язанням зворотного викупу. 
 
 
 
19.  
 
Власний капітал 
 
 
 
Рух випущених і повністю сплачених та зареєстрованих акцій Банку був таким: 
 
 
 
 Кількість  
 
простих акцій (штук) Номінальна вартість Усього 
 
31 грудня 2018 року 260 354 350 856 566 856 566 
 
31 березня 2019 року 260 354 350 856 566 856 566 
 
 
 
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" має від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку постійне 
свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій (бездокументарної форми існування)№ 
116/1/2017 з датою реєстрації 22.12.2017, датою видачі 29.03.2018,  на загальну кількість 260 354 350 
штук, номінальною вартістю 3,29 грн. за 1 акцію, загальною номінальною вартістю 856 565 811,50 грн.   
 
 
 
Протягом 1 кварталу 2019 р. Банк не оголошував та не сплачував дивіденди. 
 
 
 
 
 
Резерв переоцінки 
 
 
 
Даний резерв відображує зміни справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу. 
 
 



 
Додатковий сплачений капітал 
 
 
 
Додатковий сплачений капітал Банку включає в себе суму емісійних різниць, що виникли під час 
об'єднання з АКБ "МТ-Банк" у 2005 році.  
 
 
 
Резервні та інші фонди 
 
 
 
У відповідності до Закону України "Про банки та банківську діяльність" банки зобов'язані формувати 
резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових 
зобов'язаннях. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку банку до 
досягнення ними 25% розміру регулятивного капіталу банку, розрахованого у відповідності до вимог 
НБУ. 
 
 
 
20.  
 
Договірні та умовні зобов'язання 
 
 
 
Юридичні аспекти 
 
 
 
У ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. 
Керівництво вважає, що кінцеве зобов'язання, що випливає з таких позовів та претензій не буде мати 
суттєвий негативний вплив на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Банку. 
 
 
 
Оподаткування 
 
 
 
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти 
діяльності, включаючи правила валютного та митного контролю, продовжують змінюватись. Положення 
законів і нормативних актів часто нечіткі, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і 
центральних органів влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень 
законодавства не поодинокі. Керівництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які 
регулюють діяльність Банку, є правильним, і діяльність Банку здійснюється в повній відповідності до 
законодавства, яке регулює його діяльність, і що Банк нарахував та сплатив усі належні податки та збори. 
 
 
 
У той же час, існує ризик того, що операції і правильність тлумачень, які не були піддані сумніву 
контролюючими органами в минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. 
 



 
 
Станом на 31 березня 2019 року керівництво Банку вважає, що воно дотримується концепції тлумачення 
відповідного законодавства, і позиція Банку стосовно податкових та валютних питань буде підтримана. 
 
 
 
Зобов'язання кредитного характеру 
 
 
 
Станом на 31 березня договірні та умовні фінансові зобов'язання Банку включали: 
 
 
 
 
 
 31.03.2019 р. 31.12.2018 р. 
 
Зобов'язання Банку з кредитування   
 
Зобов'язання з кредитування 79 791 133 743 
 
Аваль векселів - 4 447 
 
Гарантії 22 797 10 754 
 
Всього 102 588 148 944 
 
    
 
    
 
Мінус - грошові кошти в заставі під акредитиви і гарантії (Примітка 17) (3 551) (357) 
 
Мінус - резерв за кредитними зобов'язаннями  (11) (4) 
 
Договірні та умовні зобов'язання 99 026 148 583 
 
 
 
Банк вимагає забезпечення для підтримки кредитних фінансових інструментів, коли це вважається 
потрібним. Забезпечення можуть включати депозити, які утримуються Банком, цінні папери урядів та 
основних міжнародних організацій та інші активи. 
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року Банком у складі зобов'язань з кредитування відображені безвідкличні 
зобов'язання з кредитування на суму 31 564 тис.грн. (2018: 65 723 тис. грн.).Усі інші зобов'язання з 
кредитування є відкличними. 
 
 
 
21.  
 



Чисті комісійні доходи 
 
 
 
Чисті комісійні доходи включають: 
 
 
 
 2019  
 
за 3 місяці 2019  
 
з початку року 2018  
 
за 3 місяці 2018  
 
з початку року 
 
Розрахунково-касове обслуговування 30 261 30 261 42 451 42 451 
 
Комісії за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів 7 523 7 523
  4 083 4 083 
 
Комісії за обслуговування кредитів 158 158  106  106 
 
Позабалансові операції 91 91  362 362 
 
Інші комісії 886 886  710  710 
 
Комісійні доходи 38 919 38 919 47 712 47 712 
 
   
 
Розрахунково-касове обслуговування (4 468) (4 468) (2 849) (2 849) 
 
Операції з міжнародними платіжними системами (4 294) (4 294) (3 841) (3 841) 
 
Інші комісії (29) (29) (88) (88) 
 
Комісійні витрати (8 791) (8 791) (6 778) (6 778) 
 
Чисті комісійні доходи 30 128 30 128 40 934 40 934 
 
 
 
22.  
 
Чистий прибуток/(збиток) від вибуття основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної 
нерухомості, заставного майна та активів, утримуваних для продажу 
 
 
 
 
 
Чистий прибуток/(збиток) від вибуття основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної 



нерухомості, заставного майна та активів, утримуваних для продажу включає: 
 
 
 
 2019  
 
за 3 місяці 2019  
 
з початку року 2018  
 
за 3 місяці 2018  
 
з початку року 
 
Позитивний результат від вибуття інвестиційної нерухомості 777 777 2 723 2 723 
 
Прибуток від продажу основних засобів 166 166 970 970 
 
Позитивний результат від вибуття заставного майна - - 1 796 1 796 
 
Позитивний результат від вибуття майна 943 943 5 489 5 489 
 
   
 
Збиток від вибуття основних засобів (966) (966) (533) (533) 
 
Негативний результат від вибуття майна (966) (966) (533) (533) 
 
Чистий прибуток/(збиток) від вибуття основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної 
нерухомості, заставного майна та активів, утримуваних для продажу (23) (23) 4 956 4 956 
 
 
 
23.  
 
23. Інші доходи 
 
 
 
 2019  
 
за 3 місяці 2019  
 
з початку року 2018  
 
за 3 місяці 2018  
 
з початку року 
 
Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами 2 260 2 260 891 891 
 
Операційна оренда 1 471 1 471 2 415 2 415 
 
Дохід від модифікації фінансових активів 398 398 - - 
 



Штрафи отримані 368  368 475 475 
 
Дохід від припинення визнання фінансового зобов'язання 37 37 16 16 
 
Перерахунок відсотків при достроковому розірванні депозитного договору 19 19 3 3 
 
Дохід від наданих консультаційних послуг 14 14 56 56 
 
Інше 342 342 472 472 
 
Усього інші доходи 4 909 4 909 4 328 4 328 
 
 
 
24.  
 
Витрати на персонал та інші адміністративні та операційні витрати 
 
 
 
Заробітна плата та інші виплати працівникам, а також інші адміністративні та операційні витрати 
включають: 
 
 
 
 2019 
 
за 3 місяці 2019  
 
з початку року 2018  
 
за 3 місяці 2018  
 
з початку року 
 
Заробітна плата та інші виплати працівникам 47 682 47 682 47 394 47 394 
 
Витрати на соціальне страхування 8 195 8 195 9 846 9 846 
 
Витрати на персонал 55 877 55 877 57 240  57 240 
 
Юридичні, страхові та консультаційні послуги 8 448 8 448 20 939 20 939 
 
Витрати на ремонт та обслуговування 5 939 5 939 7 502 7 502 
 
Охорона 4 821 4 821 3 435 3 435 
 
Оренда та утримання приміщень 4 196 4 196 10 143 10 143 
 
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 2 837 2 837 3 178 3 178 
 
Операційні податки 2 597 2 597 2 748 2 748 
 
Офісні витрати 2 428 2 428 6 415 6 415 
 



Обробка даних 1 822 1 822 1 403 1 403 
 
Інкасація та перевезення цінностей 1 562 1 562 1 968 1 968 
 
Витрати на маркетинг та рекламу 947  947 258 258 
 
Послуги зв'язку 584 584 1 052 1 052 
 
Благодійна діяльність 500 500 420 420 
 
Витрати на відрядження і супутні витрати 405 405 600 600 
 
Витрати від модифікації та припинення визнання фінансових активів 120 120 - - 
 
Інше  217 217  425 425 
 
Інші адміністративні та операційні витрати 37 423 37 423 60 486 60 486 
 
 
 
25.  
 
Чистий прибуток на одну акцію 
 
 
 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію складає: 
 
 
 
 31.03.2019 р. 31.03.2018 р. 
 
Прибуток, що належить власникам простих акцій банку 804 6 053 
 
Середньозважена кількість простих акцій в обігу (шт.) 260 354 350 260 354 350 
 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,00 0,02 
 
 
 
26.  
 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
 
 
Процедури оцінки справедливої вартості 
 
 
 
Правління Банку шляхом затвердження відповідних внутрішніх положень визначає політику та 
процедури переоцінки як для періодичної переоцінки справедливої вартості, як у випадку цінних паперів, 
та похідних фінансових інструментів, що не котируються, інвестиційної нерухомості та будівель, а також 
активів, утримуваних для продажу. 
 



 
 
Для виявлення ознак знецінення наприкінці кожного року на підставі договору з незалежним оцінювачем 
здійснюється оцінка інвестиційної нерухомості та основних засобів (будівель). У разі намірів продажу 
нерухомості проводиться одноразова незалежна оцінка майна, на підставі якої щодо такого продажу 
приймається рішення Правлінням Банку за погодженням з Наглядовою Радою Банку. У число критеріїв, 
які визначають вибір оцінювача, входять знання ринку, репутація, незалежність та дотримання 
професійних стандартів. 
 
 
 
На кожну звітну дату підрозділ, який проводить відповідні операції, проводить розрахунок справедливої 
вартості цінних паперів,  та похідних фінансових інструментів, що не котируються. Для розрахунку 
справедливої вартості використовуються котирування або моделі, які включають дані, що 
спостерігаються на ринках. 
 
 
 
Ієрархія джерел справедливої вартості 
 
 
 
З метою розкриття інформації про справедливу вартість Банк визначив класи активів і зобов'язань на 
підставі природи, характеристик і ризиків по активу або зобов'язанню, а також рівень ієрархії джерел 
справедливої вартості. 
 
 
 
За станом на  
 
31 березня 2019 р. Дата 
 
оцінки Оцінка справедливої вартості з використанням 
 
  Котирувань на активних ринках 
 
(Рівень 1) Значних спостережуваних вхідних даних 
 
(Рівень 2) Неспостере-жуваних вхідних даних 
 
(Рівень 3) Всього 
 
       
 
Активи, справедлива вартість яких розкривається      
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 31.03.2019 - 759 150 - 759 150 
 
Кошти в кредитних установах 31.03.2019 - 3 350 - 3 350 
 
Цінні папери:      
 
ОВДП 31.03.2019  615 653  615 653 
 
Депозитні сертифікати, емітовані НБУ 31.03.2019 - 532 322 - 532 322 



 
Кредити клієнтам 31.03.2019 -    1 521 885 638 992 2 160 877 
 
   - 3 432 360 638 992 4 071 352 
 
Зобов'язання, справедлива вартість яких розкривається      
 
Кошти кредитних установ 31.03.2019 - 56 430 - 56 430 
 
Кошти клієнтів 31.03.2019 - 2 958 041 - 2 958 041 
 
Інші залучені кошти 31.03.2019 - 1 128 - 1 128 
 
   - 3 015 599 - 3 015 599 
 
 
 
 
 
 
 
За станом на  
 
31 грудня 2018 р. Дата 
 
оцінки Оцінка справедливої вартості з використанням 
 
  Котирувань на активних ринках 
 
(Рівень 1) Значних спостережуваних вхідних даних 
 
(Рівень 2) Неспостере-жуваних вхідних даних 
 
(Рівень 3) Всього 
 
       
 
Активи, що оцінюються за справедливою вартістю      
 
Похідні фінансові активи 31.12.2018 - 1 017 - 1  017 
 
   - 1 017 - 1 017 
 
Активи, справедлива вартість яких розкривається      
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 31.12.2018 - 1 204 771 - 1 204 771 
 
Кошти в кредитних установах 31.12.2018 - 3 350 - 3 350 
 
Цінні папери:      
 
ОВДП 31.12.2018 - 167 394 - 167 394 
 
Депозитні сертифікати, емітовані НБУ 31.12.2018 - 1 152 478 - 1  152 478 
 



Кредити клієнтам 31.12.2018 - 1 310 979 935 968 2 246 947 
 
   - 3 838 972 935 968 4 774 940 
 
Зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю      
 
Похідні фінансові зобов'язання 31.12.2018 - 1 210 - 1 210 
 
  - 1 210 - 1 210 
 
Зобов'язання, справедлива вартість яких розкривається      
 
Кошти кредитних установ 31.12.2018 - 3 780 - 3 780 
 
Кошти клієнтів 31.12.2018 - 3 735 161 - 3 735 161 
 
Інші залучені кошти 31.12.2018 - 1 337 - 1 337 
 
   - 3 740 278 - 3 740 278 
 
 
 
Нижче наводиться порівняння балансової вартості та справедливої вартості в розрізі класів фінансових 
інструментів Банку, які не відображаються за справедливою вартістю в звіті про фінансовий стан. У 
таблиці не наводяться значення справедливої вартості нефінансових активів та нефінансових зобов'язань 
 
 
 
 
 
 31 березня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 
 
 Балансова вартість  Справедлива вартість  Балансова вартість  Справедлива вартість  
 
     
 
     
 
Фінансові активи     
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 759 150 759 150 1 204 771 1 204 771 
 
Кошти в кредитних установах 3 350 3 350 3 350 3 350 
 
Кредити клієнтам 2 160 877 2 160 877 2 228 473 2 228 473 
 
     
 
Фінансові зобов'язання     
 
Кошти кредитних установ 56 430 56 430 3 780 3 780 
 
Кошти клієнтів 2 958 041 2 958 041 3 735 161 3 735 161 
 
Інші залучені кошти 1 128 1 128 1 337 1 337 



 
 
 
Методики оцінки та припущення 
 
 
 
Нижче описано методики та припущення, використані при визначенні справедливої вартості тих 
фінансових інструментів, які не відображені в цій фінансовій звітності за справедливою вартістю. 
 
 
 
 
 
Активи, справедлива вартість яких наближається до балансової вартості 
 
 
 
Припускається, що балансова вартість ліквідних або короткострокових фінансових активів та фінансових 
зобов'язань приблизно дорівнює справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до 
депозитів на вимогу, ощадних депозитів без визначеного строку погашення та фінансових інструментів з 
плаваючою процентною ставкою. 
 
 
 
  
 
 
 
27.  
 
Операції зі зв'язаними сторонами 
 
 
 
У відповідності до МСБО (IAS) 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони", зв'язаними вважаються 
сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та 
фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин зі зв'язаними 
сторонами до уваги береться суть цих відносин, а не лише юридична форма. 
 
Зв'язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між незв'язаними сторонами. Умови 
таких операцій можуть відрізнятись від умов операцій між незв'язаними сторонами. 
 
 
 
Операції з пов'язаними особами, що підпадають під критерії визнання згідно МСБО 24 
 
 
 
Обсяги операцій, залишки за операціями зі зв'язаними сторонами на 31.03.2019 та відповідні суми 
доходів і витрат на 31.03.2019 були такими:  
 
 
 
 



 
31.03.2019 р. 31.03.2018 р. 
 
 Акціонери Ключовий управлінсь-кий персонал Компанії під спільним контролем
 Акціонери Ключовий управлінсь-кий персонал Компанії під спільним контролем 
 
Непогашені кредити та кошти в кредитних установах станом на 1 січня, загальна вартість 25 965 157
 170 446 61 357 34 143 227 
 
Кредити, надані протягом 3 місяців 1 300 3 801 39 504 7 074 961 93 883 
 
Кредити, погашені протягом 3 місяців (4 700) (1 647) (31 184) (3 759) (799) (47 006) 
 
Непогашені кредити та кошти в кредитних установах станом на 
 
 31 березня, загальна вартість 22 565 2 311 178 765 64 672 196 190 104 
 
        
 
Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки (2017: зменшення корисності) станом на  
 
 31 березня - - - (2 626) (8) (31 699) 
 
Непогашені кредити та кошти в кредитних установах станом на 
 
 31 березня, чиста вартість 22 565 2 311 178 765 62 046 188 158 405 
 
        
 
Депозити та кошти кредитних установ станом на 1 січня 301 896 1 250 46 354 310 521 2 646 59 013 
 
Депозити, отримані протягом 3 місяців 37 883 136 15 605 35 611 203 27 221 
 
Депозити, виплачені протягом 3 місяців (43 015) (147) (17 864) (53 361) (776)
 (40 922) 
 
Депозити та кошти кредитних установ  станом на 31 березня 296 764 1 239 44 095 292 771 2 073 45 312 
 
        
 
Поточні рахунки клієнтів та рахунки інших кредитних установ на 31 березня 42 929 916 13 645
 46 005 1 086 17 416 
 
 
 
Станом на 31 березня 2019 року Банк не мав форвардних контрактів, укладених з пов'язаними особами (1 
квартал 2018 р.: форвардні контракти на продаж-купівлю ОВДП у сумі 12 345 тис.грн.) 
 
 
 
Контрактна відсоткова ставка за кредитами, наданими юридичним особам, які є пов'язаними особами 
Банку, знаходиться в діапазоні 19-23% у національній валюті. Контрактна відсоткова ставка за кредитами 
в національній валюті, наданими фізичним особам, які є пов'язаними сторонами Банку, знаходиться в 
діапазоні 20,5-27%. 
 



 
 
За депозитами, отриманими від пов'язаних сторін, діапазон ставок є наступним: 
 
 % 
 
Валюта Юридичні особи Фізичні особи 
 
   
 
UAH 7,0-13,0 10,0-15 
 
USD 2,5-6,5 3,0-7,0 
 
EUR 2,25 5,5 
 
XAU 0,75-0,8 - 
 
 
 
Доходи та витрати, що виникають від операцій зі зв'язаними сторонами були наступними: 
 
 2019 2018 
 
 за 3 місяці за 3 місяці 
 
 Акціонери Ключовий управлінський персонал Компанії під спільним контролем
 Акціонери Ключовий управлінський персонал Компанії під спільним контролем 
 
Процентні доходи від кредитів 1 305 108 8 180 1 183 10 10 815 
 
Процентні витрати від депозитів (3 863) (13) (570) (4 079) (20) (1 287) 
 
Комісійні доходи 19 4 124 12 8 1 900 
 
Інші доходи - - - 7 - - 
 
Курсові (витрати)/доходи від переоцінки депозитів в іноземній валюті 6 140 55 1 036 (576)
 (139) 327 
 
Інші операційні та загальні адміністративні витрати (2 351) (49) (1 379) (240) - (421) 
 
 
 
Ставки за активними та пасивними операціями з пов'язаними особами відповідають ставкам, що 
застосовуються Банком за відповідними операціями з іншими клієнтами. 
 
 
 
Винагорода ключовому управлінському персоналу включала наступне: 
 
 2019 
 
за 3 місяці 2018 
 



за 3 місяці 
 
Заробітна плата та інші короткострокові виплати 3 841 2 491 
 
Витрати на соціальне страхування 415 396 
 
Усього виплати ключовому управлінському персоналу 4 256 2 887 
 
 
 
Протягом звітного періоду керівництвом Банку загальний перелік пов'язаних осіб, крім випадків, 
передбачених чинним законодавством, не переглядався. Протягом звітного періоду, як і на початок 2019 
року, значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з 
Банком особами відповідає вимогам чинного законодавства. 
 
 
 
Операції з пов'язаними особами, що не підпадають під критерії визнання згідно з МСБО 24, та були 
включені до переліку пов'язаних осіб згідно з вимогами Постанови НБУ №315 
 
 
 
Протягом 2015 року Національний банк України прийняв нове положення про визначення пов'язаних із 
Банком осіб, яке було затверджене Постановою НБУ №315 (далі - "Постанова №315"). У відповідності до 
даного положення НБУ має право при наявності певних ознак визначити фізичних та юридичних осіб 
такими, що є пов'язаними з Банком особами та вимагати від Банку подання інформації та копій 
документів, потрібних НБУ для прийняття рішення про визначення фізичних та юридичних осіб 
особами, пов'язаними з Банком.  
 
 
 
Примітки вище підготовлені згідно з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 24 
"Пов'язані сторони". Критерії визначення пов'язаних сторін, передбачені у МСБО 24, відмінні від 
критеріїв визначення, передбачених Положенням НБУ № 315.  
 
 
 
Протягом 2016 року, у відповідності до вимог Постанови №315 до переліку пов'язаних осіб Банку, 
складеного для регуляторних цілей та поданого НБУ, було внесено певні зміни.  Так, Банком до переліку 
пов'язаних осіб Банку, складеного для регуляторних цілей було включено три компанії, які, на думку 
керівництва Банку, не підпадають під критерії визначення пов'язаних осіб Банку згідно МСБО 24. За 
однією з компаній в 2018 році Банк довів відсутність ознак пов'язаності, у зв'язку з чим рішенням Комісії 
з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем в останньому 
кварталі звітного року виключено цю компанію з переліку пов'язаних осіб Банку. 
 
 
 
Обсяги операцій, залишки за операціями з цими компаніями на 31 березня 2019р. та відповідні суми 
доходів і витрат за  звітний квартал 2019  та  2018 років були такими: 
 
 31.03.2019 р. 31.03.2018 р. 
 
Непогашені кредити станом на 1 січня, загальна вартість 70 021 133 132 
 
Кредити, надані протягом 3 місяців 2 114 23 738 



 
Кредити, погашені протягом 3 місяців (1 750) (5 954) 
 
Непогашені кредити станом на 31 березня, 
 
 загальна вартість 70 385 150 916 
 
   
 
Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки (2017: зменшення корисності) станом на  
 
31 березня - (106 553) 
 
Непогашені кредити станом на 30 вересня, 
 
 чиста вартість 70 385 44 363 
 
   
 
Депозити станом на 1 січня 10 10 
 
Депозити, отримані протягом 3 місяців - - 
 
Депозити, виплачені протягом 3 місяців - - 
 
Депозити станом на 31 березня 10 10 
 
   
 
Поточні рахунки на 31 березня 87 6 109 
 
 
 
Доходи та витрати, що виникають від операцій з цими компаніями були наступними: 
 
 2019 
 
за 3 місяці 2018 
 
за 3 місяці 
 
Процентні доходи від кредитів 2 120 4 526 
 
Комісійні доходи 2 6 
 
Процентні витрати від депозитів - (21) 
 
 
 





XIV. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТ-СЕРВIС 
IНК" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

13659226 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б. 
Лепкого, буд. 34, офiс 1 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

101146 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

 

6 Звітний період, за який проведено огляд 
проміжної фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.03.2019 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

04 - відмова від висловлення думки 

9 Номер та дата договору на проведення огляду номер: А-19/20, дата: 19.04.2019 
10 Дата початку та дата закінчення огляду дата початку: 19.04.2019, дата 

закінчення: 26.04.2019 
11 Дата звіту щодо огляду проміжної фінансової 

звітності 
26.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення огляду 
проміжної фінансової звітності, грн 

25 000,00 

13 Текст висновку про огляд проміжної 
фінансової звітності 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ З ОГЛЯДУ 
 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
 
Акцiонерам та Правлiнню АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 
 
Ми виконали огляд фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК" (додається), що складається з 
Промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан на 31 березня 2019 року, Промiжного 
скороченого звiту про прибутки i збитки за перiод, що закiнчився 31 березня 2019 року, 
Промiжного скороченого звiту про сукупний дохiдза перiод, що закiнчився 31 березня 2019 
року,Промiжного скороченого звiту про змiни у власному капiталi за перiод, що закiнчився 31 
березня 2019 року, Промiжного скороченого звiту про рух грошових коштiв за прямим 
методом за перiод, що закiнчився 31 березня 2019 року та Примiток до фiнансової звiтностiза 
перiод, що закiнчився 31 березня 2019 року. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складанняi достовiрне подання цiєї 
фiнансової звiтностi вiдповiдно доМiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,та за таку 
систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, 



щоб забезпечитискладання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривленьунаслiдок 
шахрайства або помилки. 
 
Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця 
 
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансовоїзвiтностi, яка додається. Ми 
провели огляд вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з огляду (МСЗО) 2400 
(переглянутий)"Завдання з огляду iсторичної фiнансової звiтностi". МСЗО 2400(переглянутий) 
вимагає вiд нас дiйти висновку, чи привернуло нашуувагу щось, що дало б пiдстави нас 
вважати, що фiнансова звiтнiсть уцiлому не складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до 
застосовноїконцептуальної основи фiнансового звiтування. Цей стандарт такожвимагає вiд нас 
дотримання вiдповiдних етичних вимог. 
 
Огляд фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСЗО 2400 (переглянутий)є завданням з надання 
обмеженої впевненостi. Практикуючийфахiвець виконує процедури, що полягають переважно 
у запитах управлiнського персоналу та, якщо це доречно, iншихосiб суб'єкта господарювання, 
а також у аналiтичних процедурах, iоцiнює отриманi докази. 
 
Процедури, що виконуються пiд час огляду, є значно меншими заобсяг процедур, якi 
виконуються пiд час аудиту, що проводитьсявiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. 
Вiдповiдно ми невисловлюємо аудиторську думку щодо цiєї фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Висновок 
 
У результатi нашого огляду нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що 
фiнансова звiтнiсть не вiдображаєдостовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНДУСТРIАЛБАНК" на31 березня 2019 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки 
за квартал, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитор          Ю.В. Чучук 
 
 
 
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 101146 
 
 
 
м. Iвано-Франкiвськ, 26 квiтня 2019 р. 
 
 
 



Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТ-СЕРВIС IНК". Iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ:13659226. Юридична адреса: 76018 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Б. Лепкого, буд. 34, 
офiс 1,тел. (0342) 75-05-01.  
 
ТОВ "АУДИТ-СЕРВIC IНК" включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської 
дiяльностi до роздiлу 3 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 
обов'язковий аудит фiнансової звiтностi". Посилання на реєстр: 
https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-
audyt-finansovoi-zvitnosti/ та роздiлу 4 "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право 
проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 
iнтерес". Посилання на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-
majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-
suspilnyj-interes/ 
 
 

 
 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
  Протягом 1 кварталу 2019 р. Банк в повнiй мiрi забезпечував виконання зобов'язань перед 
клiєнтами, забезпечував достатнiй рiвень лiквiдностi та прибутковостi роботи. 
   Станом на 01.04.2019 р. власний капiтал Банку складає 1 261,5 млн. грн., в тому числi 
статутний капiтал - 856,6 млн. грн., загальний обсяг пасивiв Банку склав 4 401,5 млн. грн. 
Кредитний портфель, наданий клiєнтам Банку, на 01.04.2019 р. складав 2,2 млрд. грн.  
Банком постiйно проводяться заходи щодо диверсифiкацiї клiєнтської бази. Питома вага коштiв 
основних кредиторiв в ресурснiй базi мала тенденцiю до зниження. 
На 01.04.2019 р. чистi активи Банку складали 4,4 млрд. грн., в структурi активiв найбiльше мiсце 
займають кредитний портфель - 49 %1, портфель цiнних паперiв - 26 %1, високолiквiднi кошти в 
складi каси та залишкiв на рахунках НОСТРО та в НБУ становили 18 %, обсяг основних засобiв 
та нематерiальних активiв - 6 %. 
   За звiтний перiод Банк отримав 27,5 млн. грн. операцiйного прибутку. 
Резервiв пiд активнi операцiї сформовано в обсязi 26,5 млн. грн., податку на прибуток 
сформовано в сумi 0,2 млн. грн. 
Складовими результату Банку за 3 мiсяцi 2019 р. є чистий процентний дохiд, який склав 84,8 
млн. грн., чистий комiсiйний дохiд, якого було отримано 30,1 млн. грн., торговий результат в 
розмiрi 9,9 млн. грн. та iншi доходи, що складають 5,9 млн. грн. 
Загально-банкiвськi витрати Банку за звiтний перiод складають 103,1 млн. грн. 
Пiсля вiдрахувань до резервiв та податкiв чистий прибуток становив 0,8 млн. грн. 
   Станом на 01.04.2019 р. розмiр основних економiчних показникiв Банку значно перевищують 
нормативне значення, що встановленi Нацiональним банком України, а саме: 
- Н2 (норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу) складає 44,0 % (нормативне 
значення не менше 10 %); 
- Н4 (норматив миттєвої лiквiдностi) складає 127,9 % (нормативне значення не менше 20 %); 
- Н5 (норматив поточної лiквiдностi) складає 107,9 % (не менше 40 %); 
- Н6 (норматив коротко-строкової лiквiдностi) складає 98,1 % (не менше 60 %). 
Рiвень кредитного рейтингу пiдтримується: прийнятними показниками капiталiзацiї, низькою 
питомою вагою простроченої заборгованостi у кредитному портфелi, прийнятними показниками 
ефективностi, диверсифiкацiєю ресурсної бази за основними кредиторами в тому числi 
пов'язаних осiб. 
Основнi ризики в Банку (кредитний, процентний, валютний ризик, ризик лiквiдностi, тощо) є 
контрольованими та не несуть критичного характеру. Банк має адекватний запас активiв 
первинної та вторинної лiквiдностi, що надає  змогу поглинути небажанi ризики у разi реалiзацiї 
негативного сценарiю. 
Для забезпечення функцiонування та розвитку системи управлiння ризиками Банк постiйно 
працює над впровадженням нових та удосконаленням iснуючих банкiвських продуктiв. 
Вiдбувається iмплементацiя вiдповiдної методологiчної бази до МСФЗ, пiдвищується  рiвень  
iнформацiйних технологiй Банку, а також здiйснюються  заходи щодо пiдвищення рiвня 
квалiфiкацiї банкiвських працiвникiв. 
 
 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Правлiнням Банку стверджується, що промiжна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 
стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть" та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, мiстить достовiрне та 
об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 
Банку  i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 
вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону <Про цiннi папери та фондовий ринок>. 
 


