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на  30  червня  2016  року 
 

ПАТ  ,,БАНК  ,,УКРАЇНСЬКИЙ  КАПІТАЛ” 
                                                         

(тис.грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки Звітний 

період 

на 30.06.2016р.   

Попередній  

період 

на 31.12.2015р.   

1 2 3 4 5 

 АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти  4 70 746 48 832 

2 Фінансові активи, що обліковуються за   

справедливою вартістю через прибуток або збиток 

 84 456 0 

3 Кошти в інших банках   451 11 042 

4 Кредити та заборгованість клієнтів  6 342 243 265 064 

5 Цінні папери в портфелі банку на продаж   0 120 065 

6 Інвестиційна нерухомість  8 46 947 76 378 

7 Дебіторська заборгованість щодо поточного 

податку на прибуток 

 138 138 

8 Відстрочений податковий актив  5 104 5 104 

9 Основні засоби та нематеріальні активи   35 089 35 113 

10 Інші фінансові активи   7 225 8  407 

11 Інші активи  7 33 078 2 048 

12 Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 

9 0 23 458 

13 Усього активів   625 477 595649 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

14 Кошти банків   70 454 10 602 

15 Кошти клієнтів  10 392 823 428 054 

16 Резерви за зобов'язаннями   14 203 

17 Інші фінансові зобов'язання     440 1 440 

18 Інші зобов'язання   3 094 2 698 

19 Субординований борг 12 17 166 49 627 

20 Усього зобов'язань    483 991 492 624 

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  

21 Статутний капітал   11 120 721 80 999 

22 Незареєстрований статутний капітал  0 3 400 

23 Резервні та інші фонди банку   7 940 7 940 

24 Резерви переоцінки   1 495 1 495 

25 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   11 330 9 191 

26 Усього власного капіталу    141 486 103 025 

27 Усього зобов`язань та власного капіталу    625 477 595 649 

  

 
 

Проміжний  скорочений  звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

за  ІІ  квартал  2016 року 

ПАТ  ,,БАНК  ,,УКРАЇНСЬКИЙ  КАПІТАЛ” 
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 (тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 

ІІ квартал 2016 року 

Попередній період 

ІІ квартал 2015 року 

за 

поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього 

року 

нароста

ючим 

підсумк

ом з 

початку 

року 
1 2 3 4 5 6 

Процентні доходи   24569 47619 14311 30185 

Процентні витрати   (12861) (27560) (13463) (23628) 

Чистий процентний дохід/  

(Чисті процентні витрати) 

 11708 20059 848 6557 

Чисте (збільшення) зменшення  резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості  клієнтів, 

коштів в інших банках 

6. таб. 

6.2 

(823) (8066) 1599 (15739) 

Чистий процентний дохід/ (Чисті процентні 

витрати) після  створення  резерву під 

знецінення кредитів та заборгованості  

клієнтів, коштів в інших банках 

 10885 11993 2447 (9182) 

Комісійні доходи  4426 8250 1720 3357 

Комісійні витрати   (527) (1054) (265) (506) 

Результат від операцій з фінансовими 

інструментами, що обліковуються  за  

справедливою  вартістю  через  прибуток  або  

збиток 

 0 0 0 2404 

Результат від переоцінки фінансових 

інструментів, що обліковуються  за  

справедливою  вартістю  з  визнанням 

результату переоцінки через прибутки або 

збитки 

 (1518) 4106 4921 3601 

Результат від продажу  цінних  паперів  у 

портфелі банку на продаж 

 0 0 0 11999 

Результат від операцій з іноземною валютою  (2025) (292) 2184 3380 

Результат від переоцінки іноземної валюти  1582 (1651) 914 (748) 

Чисте (збільшення) зменшення  резервів  під 

знецінення дебіторської заборгованості та 

інших фінансових активів 

 (596) (604) (314)  (328)  

Чисте (збільшення) зменшення  резервів  за 

зобов'язаннями 

 (15) 188 (5) (5) 

Інші операційні доходи  1444 2656 5123 5628 

Адміністративні та інші операційні витрати  (11786) (21453) (8682) (16221) 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  1870 2139 8043 3379 

Витрати на податок на прибуток  0 0 0 12 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 14 1870 2139 8043 3391 

Прибуток/(збиток) 14 1870 2139 8043 3391 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:      

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

 0 0 0 (152) 

Інший сукупний дохід    0 0 0 (152) 

Усього сукупного доходу  1870 2139 8043 3239 
      

 

 

Прибуток/(збиток) на акцію: 

     

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0,03 0,03 0,10 0,04 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

 0,03 0,03 0,10 0,04 

 
 

 

 

 

 

 



ПАТ “БАНК ”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 

Проміжна скорочена фінансова звітність за перше півріччя, що закінчилося  30  червня   2016 року  

(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше) 

5 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАТ “БАНК ”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 

Проміжна скорочена фінансова звітність за перше півріччя, що закінчилося  30  червня   2016 року  

(всі величини наведено в тисячах гривень, якщо не вказано інше) 

6 

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі  за перше півріччя 

2016 року та за перше півріччя 2015 року. 

Рядок Найменування  

статті 

 

Належить власникам банку Усього 

власного 

капіталу 

 

cтатутни

й капітал 

Внески за 

незареєстр

ованим 

статутним 

капіталом 

резервні, 

інші фонди 

та резерви 

переоцінки 

нерозпо- 

ділений 

прибуток 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 10 

1 Залишок на  

31 грудня 2014 

року (залишок на 

01 січня 2015 року) 

85 320 - 9 588 15 654 110 562 110 562 

2 Усього сукупного 

доходу  
- - (152) (4 652) (4 804) (4 804) 

3 Залишок на  

31  березня  2015 

року  

85 320 - 9 436 11 002 105 758 105 758 

2 Усього сукупного 

доходу  
- - - 8043 - 8043 

 Власні акції банку, 

що викуплені   

акціонерам 

(9322) - - - - (9322) 

 Залишок на  

30 червня   2015 

року   

75998 - 9436 19045 - 104479 

4 Залишок на  

31 грудня 2015 

року  ( залишок на 

01.01. 2016 року) 

80 999 3 400 9 435 9 191 103 025 103 025 

5 Усього сукупного 

доходу  
- - - 270 270 270 

6 Не зареєстрований 

статутний капітал 
- (3 400) - - (3 400) (3 400) 

7 Зареєстрований 

статутний капітал 
3 400 - - - 3 400 3 400 

8 Власні акції банку, 

що продані  

акціонерам 

4 321 - - - 4 321 4 321 

9 Залишок на  

31 березня 2016 

року  

88 720 - 9 435  9 461 107 616 107 616 

 Усього сукупного 

доходу  
- - - 1869 1869 1869 

 Зареєстрований 

статутний капітал 
32001 - - - 32001 32001 

 Залишок на  

30 червня  2016 

року  

120721 - 9435 11330 141486 141486 
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів  за  прямим  методом 

за   перше  півріччя  2016 року 

 
(тис. грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки Звітний 

період 

І півріччя 

2016 року 

Попередній 

період 

І півріччя 

2015 року 

1 2 3 4 5 

 ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

1 Процентні доходи,  що  отримані  36993 35286 

2 Процентні витрати, що сплачені  (28352) (24481) 

3 Комісійні доходи,  що  отримані  8310 3405 

4 Комісійні витрати, що сплачені  (1054) (506) 

5 Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

 0 2404 

6 Результат операцій з іноземною валютою  (292) 3380 

7 Інші отримані операційні доходи  4141 1981 

8 Виплати на утримання  персоналу,  сплачені  (8513) (7778) 

9 Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  (10962) (6577) 

10 Податок на прибуток, сплачений  0 (57) 

11 Грошові кошти отримані/(сплачені) від опера-

ційної діяльності  до змін в  операційних активах і 

зобов'язаннях  

 271 7057 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях  

12 Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 (84456) (13012) 

13 Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках   10589 4048 

14 Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  

 (76143) (66682) 

15 Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  

 586 (1495) 

16 Чисте (збільшення)/зменшення  інших активів   955 421 

17 Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків   59852 36753 

18 Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів   (35232) 7695 

19 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов`язаннями 

 (188) 5 

20 Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  

 (1000) (698) 

21 Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань   396 568 

22 Чисті грошові кошти, що отримані /(використані) 

від операційної діяльності  

 (124370) (25340) 

 ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
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23 Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  

 (1231000) (1319000) 

24 Надходження  від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж  

 1351000 1349000 

1 2 3 4 5 

25 Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення  

 (4932000) 0 

26 Надходження  від погашення  цінних паперів у 

портфелі банку до погашення  

 4932000 0 

27 Придбання основних засобів   (929) (9) 

28 Надходження від реалізації основних засобів  476 230 

29 Придбання нематеріальних активів   0 (62) 

30 Надходження від реалізації іншого майна  20895 0 

31 Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності  

 140442 30159 

 ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

32 Емісія простих акцій  32000 0 

33 Викуп власних акцій  (3492) (9322) 

34 Продаж власних акцій  7814 0 

35 Отримання субординованого боргу  0 18000 

36 Погашення (повернення) субординованого боргу  (32000)  

37 Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності  

 4322 8678 

38 Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  

 1520 1637 

39 Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  

 21914 15134 

40 Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти  на  початок  

періоду 

4 48832 20815 

41 Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти  на  кінець  

періоду 

4 70746 35949 
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 ПРИМІТКИ ДО  ПРОМІЖНОЇ СКОРОЧЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Примітка 1. Загальна інформація про банк 

ПАТ “БАНК ”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що є правонаступником акціонерного комерційного банку 

“Закарпаття", зареєстровано Національним банком України 25 грудня 1992 р. в Державному реєстрі банків за № 

138.  

Організаційно-правова форма – публічне акціонерне товариство. 

Країна, в якій зареєстровано Банк: Україна. 

Місцезнаходження Банку: Україна, 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 67. 

Проміжна скорочена фінансова  звітність банку  за перше півріччя  2016 року   складена на підставі даних 

бухгалтерського обліку банку станом на кінець дня  30 червня   2016 року.  

Валютою представлення фінансової звітності Банку є національна валюта України – гривня, одиницею 

виміру – тисячі гривень, якщо не зазначено інше. 

Стратегічна мета банку – збереження та розвиток досягнутих позицій універсального банку, укріплення 

свого статусу на ринку банківських послуг України шляхом використання значного існуючого потенціалу Банку. 

Зміст діяльності полягає у гармонійному поєднанні економічних прагнень клієнтів та партнерів банку, персоналу, 

суспільства та держави.  

Предметом діяльності банку є залучення, накопичення та ефективне використання мобілізованих грошових 

коштів на власних умовах з наступним їх поверненням, що направлено на розвиток та зміцнення промислового, 

фінансового та інших секторів економіки, підтримку та розвиток ринку цінних паперів в Україні, соціальної сфери, 

всебічне сприяння розвитку підприємництва, сприяння розвитку ринку позичкового капіталу, ринкової 

інфраструктури у сфері виробництва та грошового обігу, а також одержання прибутку для власного розвитку та 

задоволення потреб акціонерів шляхом ефективного використання мобілізованих фінансових ресурсів при пос-

тійному удосконаленні та розширенні банківських послуг, введенням нових прогресивних форм банківського 

обслуговування.  

Місія та цінності є ключовими елементами, на яких базується розвиток Банку. Місія полягає в поширенні 

принципів чесності, прозорості та довіри для взаємовигідного партнерства. Цінності – орієнтовність на клієнта: ми 

вибудовуємо довіру, дотримуючись слова та знаходячи рішення; орієнтовність на персонал: ми покладаємося на 

кожного співробітника, інвестуючи в зміцнення команди, професіоналізм та зростання. 

Банк здійснює банківські операції на грошовому та валютному ринку відповідно з отриманою банківською 

ліцензією від 01.11.2011р. №26, Генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій від 01.11.2011р. № 26 та 

додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 01.11.2011р. № 26. 

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: 

 серія АЕ №185093 від 12.10.2012р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з 

торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність); 

 серія АЕ №185094 від 12.10.2012р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з 

торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність); 

Членство у міжбанківських організаціях, біржах, асоціаціях, фондах та міжнародних організаціях: 

 Асоціація „Українські фондові торговці; 

 Незалежна асоціація банків України; 

 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; 

 Міжнародна платіжна система Visa International; 

 Учасник програми спільної мережі банкоматів "Атмосфера". 

 

Банк зареєстрований учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за реєстраційним №042 від 

02.09.1999р. та має Свідоцтво учасника Фонду №039 від 19.10.2012 р. Нарахування та сплата регулярного збору до 

Фонду здійснюється банком в повній мірі відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб”. 

Характеристика банківської діяльності: 
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ПАТ “БАНК ”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” є універсальним банком. У звітному кварталі діяльність банку 

була направлена на розширення партнерських відносин з підприємствами різних форм власності, на удосконалення 

існуючих банківських продуктів та впровадження нових. Ключовими напрямками розвитку Банку у 2016  році  є: 

 збереження ресурсної клієнтської бази; 

 фінансові інвестиції банку в інструменти фондового ринку; 

 кредитування малого та середнього бізнесу; 

 розробка нових пакетів послуг, підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів, надійне 

обслуговування клієнтів всіх форм власності; 

 розробка та впровадження нових банківських послуг в сфері електронних технологій, перш за все 

платіжних карток, РОS – терміналів, банкоматів. 

Діяльність Банку ґрунтується на принципах прозорості, дотриманні норм та практики проведення 

банківських операцій по таких основних напрямках: 

 кредитування, залучення депозитів та обслуговування бізнес-клієнтів – надання кредитів за контрактами 

клієнтів та на інші цільові програми, залучення депозитів від юридичних осіб, організація обслуговування 

клієнтів, документообіг, що пов’язаний з усіма видами транзакцій і операцій, обробка електронних платіжних 

документів в системі "Клієнт-банк". 

 кредитування, залучення депозитів та обслуговування фізичних осіб – надання кредитних продуктів фізичним 

особам, обслуговування клієнтів фізичних осіб, залучення депозитів від фізичних осіб. 

 діяльність казначейства: операції на міжбанківському кредитному та валютному ринку, операції з цінними 

паперами, взаємовідносини з банками, страховими компаніями, фінансовими посередниками ринків капіталу. 

 розвиток карткового бізнесу, в т.ч. розробка і технологічна підтримка всіх продуктів, що базуються на 

пластикових картках, взаємовідносини з платіжними системами, процесинговими центрами, підтримка 

зарплатних проектів.  

 платіжні операції – відповідно до наявної ліцензії. 

 каса і грошовий обіг – приймання, перерахування, обробка, зберігання і видача готівки у національній та 

іноземній валютах, перевезення валютних цінностей та інкасація коштів, обмін та конвертація іноземної 

валюти. 

 документарні операції – надання послуг по обслуговуванню клієнтів за документарними акредитивами та 

гарантійними операціями в національній та іноземній валютах. Документарні операції цікаві клієнтам, які 

приймають активну участь у тендерах, працюють на зовнішніх ринках або розширюють мережу контрагентів. 

  

 Показники діяльності Банку 

 В  першому  півріччі 2016 року  банк надавав послуги всім видам клієнтів: банкам, небанківським 

фінансовим установам, клієнтам корпоративного бізнесу, а також клієнтам малого, середнього та роздрібного 

бізнесу, банк здійснював діяльність з концентрацією на сегменті малого та середнього бізнесу, удосконаленні та 

розширенні продуктового портфелю банку з одночасним якісним обслуговуванням клієнтів. Банком приділялася 

увага вдосконаленню внутрішніх процесів, пошуку нових нестандартних рішень для введення нових банківських 

продуктів та стандартизації існуючих процесів. Розширення спектру запропонованих депозитних програм та 

своєчасне і якісне обслуговування клієнтів сприяло залученню депозитів від фізичних та юридичних осіб.  

Станом на 30.06.2016  року активи Банку склали 625 477  тис. грн., зобов"язання – 483 991  тис.грн., власний 

капітал банку – 141 486   тис.грн. В першому  півріччі  2016 року банк  своєчасно та в повному обсязі виконав  всі 

зобов'язання перед клієнтами. За  перше півріччя 2016  фінансового  року  ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ” отримав доходів на суму  62 504 тис.грн., понесені витрати – 60 365  тис. грн., балансовий  прибуток  

склав  2 139   тис. грн. 

 Процентні доходи банку за  перше півріччя   склали  47 619 тис. грн., або 76,19 % від загальної суми до-

ходів, при цьому процентні витрати за перше півріччя  2016 року  склали   27 560  тис. грн., або 45,66 % від 

загальних витрат Банку. Чистий процентний дохід банку за  перше півріччя  2016 року  склав 20 059  тис.грн.,  

чистий комісійний дохід відповідно – 7 196   тис. грн. 

Власником істотної участі в Банку, станом на 30.06.2016 р. є громадянин України Бєлашов Сергій 

Володимирович. 

Станом на 30.06.2016р. банк має дев’ять діючих відділень, про що внесено записи до Державного реєстру 

банків. Філії відсутні 
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 Кількість персоналу Банку станом на 30.06.2016 р. та на 31.12. 2015 р. складала 142 та  133 осіб відповідно.  

Дана Проміжна скорочена фінансова звітність  затверджена до випуску  Рішенням Правління Банку 

від 27  липня  2016 року за  № 78  

 

Примітка2. Основи подання проміжної скороченої  фінансової  звітності 

Основа складання фінансової звітності 

Ця Проміжна скорочена фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, за 

винятком наступних статей: інвестиції, що є в наявності для продажу; інші фінансові активи і зобов'язання, 

призначені для торгівлі; фінансові активи і зобов'язання, класифіковані як переоцінюванні за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток; земля; будівлі; інвестиційна нерухомість. Фінансова звітність представлена в 

гривнях, а всі суми округлені до тисячі (тис.), якщо не вказано інше.  У всіх примітках  до Проміжної скороченої 

фінансової звітності  попереднім звітним періодом є звітний  2015 рік. 

Заява про відповідність 

Проміжний  скорочений фінансовий звіт Банку за півріччя  що завершилося  30  червня  2016 року  

підготовлений  у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності  34 “Проміжна фінансова 

звітність”  Проміжна скорочена фінансова звітність не містить всіх відомостей  і даних, що  підлягають розкриттю 

в річній  фінансовій звітності і надається для розгляду  у сукупності з річною фінансовою звітністю банку станом 

на 31 грудня 2015 року. 

Подання фінансової звітності 

Банк подає Проміжний скорочений  звіт про фінансовий стан  (баланс) в загальному порядку ліквідності. 

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань з відображенням нетто-суми в звіті про фінансовий стан 

здійснюється тоді, і тільки тоді, коли існує юридично закріплене право провести взаємозалік визнаних сум і намір 

провести розрахунки на нетто-основі, або реалізувати актив одночасно з урегулюванням зобов'язання. Взаємозалік 

доходів і витрат у  проміжному скороченому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід буде 

здійснюватися тільки тоді, коли це вимагається або дозволяється стандартом фінансової звітності або 

інтерпретацією, про що зазначено в обліковій політиці Банку. 

Істотні облікові судження, оціночні значення та припущення 

У процесі застосування облікової політики Банку при визначенні сум, визнаних у фінансовій звітності, 

керівництво використовувало твердження та оціночні значення, найбільш суттєві з яких подані нижче: 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

Якщо справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, відображених у Проміжному 

скороченому звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона 

визначається з використанням різних моделей оцінок, включаючи математичні моделі. Вихідні дані для таких 

моделей визначаються на підставі спостережуваного ринку, якщо таке можливо, в іншому випадку, для визначення 

справедливої вартості необхідно застосовувати судження. Судження необхідно здійснювати з урахуванням 

ліквідності та інших даних, що використовуються в моделі, таких як волатильність довгострокових похідних 

фінансових інструментів і ставок дисконтування, припущень щодо рівня дострокових платежів і несплат по цінним 

паперах, забезпечених активами. 

Збитки від знецінення кредитів та авансів 

Банк переглядає індивідуально значні кредити та аванси на кожну дату складання проміжного скороченого  

звіту про фінансовий стан для того, щоб визначити, чи повинні збитки від знецінення відображатися у звіті про 

прибутки та збитки. Зокрема, керівництво Банку застосовує припущення, оцінюючи розмір і строки майбутніх 

грошових потоків для визначення суми збитку від знецінення. Такі оціночні значення базуються на припущеннях 

про ряд факторів, і фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних, що призведе до майбутніх змін в 

резерві. 

Кредити та аванси, які були оцінені в індивідуальному порядку і не вважаються знеціненими, а також 

кредити, які не є індивідуально матеріальними і аванси оцінюються на загальній основі за групами активів з 

аналогічними характеристиками кредитного ризику, для визначення необхідності створення резерву для 

понесеного збитку, щодо якої існує об'єктивне свідчення знецінення, але вплив якого ще не є очевидним. У процесі 

оцінки на сукупній основі враховуються дані по кредитному портфелю (наприклад, рівні простроченої 

заборгованості, використання кредиту, коефіцієнту відношення кредитів до забезпечення і т.д.), припущення щодо 

впливу концентрації ризику і економічні дані (в тому числі, рівень безробіття, індекси цін на нерухомість, ризик 

країни і результати різних індивідуальних груп). 

Знецінення інвестицій, наявних для продажу 
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На кожну дату складання  проміжного скороченого звіту про фінансовий стан Банк розглядає на предмет 

знецінення свої боргові цінні папери, класифіковані в якості інвестицій, наявних для продажу. Дана процедура 

вимагає припущень, аналогічних тим, які застосовуються щодо оцінки кредитів та авансів на індивідуальній 

основі. 

Банк також відображає знецінення за інвестиціями в пайові інструменти , які є в наявності для продажу, у 

разі істотного або тривалого зниження справедливої вартості інвестиції нижче її первісної вартості. Визначення 

того, зниження є «істотним» або «тривалим», вимагає застосування припущення. При застосуванні такого 

припущення Банк серед іншого оцінює такі фактори, як історична зміна ціни акцій, період часу і величину 

зниження справедливої вартості інвестиції нижче початкової вартості придбання. 

Відстрочені податкові активи 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо податкових збитків в тій мірі, в якій існує значна 

ймовірність того, що буде отримано оподатковуваний прибуток, на який можуть бути зараховані збитки. Для 

визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності на підставі ймовірних 

строків та розміру майбутнього оподатковуваного прибутку, а також майбутніх стратегій податкового планування, 

необхідно припущення. 

 Банк  розраховує відстрочений податок щоквартально, в обліку відстрочені податкові активи, відстрочені 

податкові зобов’язання визнаються  по підсумку звітного року. 

  

Примітка 3. Принципи облікової політики  

 
3.1. Основи оцінки складання фінансової звітності.  

 Банк визнає фінансові активи та зобов”язання у своєму Проміжному скороченому звіті про фінансовий стан 

тоді, коли він є стороною контрактних зобов’язань стосовно даного інструменту.  

Банк протягом  першого півріччя  2016 року, в процесі ведення бухгалтерського обліку та складання  

проміжного скороченого фінансової звітності спирався на всі обов`язкові до застосування нові та змінені 

стандарти та тлумачення, затверджені Радою з МСФЗ та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності, 

які набули чинності станом на 01.01.2016 року та стосувалися до операцій і подій, що відбувалися і впливали на 

його фінансову звітність.  

Принципи обліку, прийняті  при підготовці  проміжної скороченої фінансової звітності , відповідають  

принципам, що застосовуються при підготовці річної фінансової звітності   Банку за рік що завершився 31 грудня 

2015 року, за винятком  прийняття нових поправок  до стандартів, описаних нижче, які вступили в дію починаючи 

з 1 січня 2016 року: 

 Поправка до МСБО 16 ” Подання фінансової звітності”  - інінціатива  щодо розкриття  інформації; 

 Поправка до МСБО 16 “Основні засоби” та  МСБО 38 “Нематеріальні активи” – розяснення щодо 

прийнятих методів зносу та амортизації; 

 Поправка до МСБО 16 ”Основні засоби” та до МСБО 41 “Сільське господарство” – сільське господарство: 

плодородні рослини; 

 Поправка до МСФЗ 11 “Спільна діяльність” – облік операцій придбання часток у спільних операціях; 

 Поправка до МСБО 27 “Окрема фінансова звітність” – застосування методу участі  в капіталі в окремій 

фінансовій звітності; 

 Поправка до МСФЗ 10 ”Консолідовано фінансова звітність ”, МСФЗ 12  ”Розкриття інформації про частки 

участі в інших суб’єктах господарювання ”  та МСБО 28 “Інвестиції  в асоційовані і спільні підприємства” 

– інвестиційні підприємства :  застосування виключення з вимог про консолідацію. 

         Жодна з цих поправок  не мала  суттєвого впливу на фінансову звітність  чи результати діяльності Банку , 

відображені в цій проміжній скороченій фінансовій звітності 
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Примітка 4. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Таблиця 4.1. Грошові кошти та їх еквіваленти   

Рядок Найменування статті 
Звітний період 

на 30.06.2016   

Попередній  період 

на 31.12.2015 р. 

1 2 3 4 

1 Готівкові кошти 12719 6 615 

2 
Кошти в Національному банку України 

 (крім обов'язкових резервів) 
52 189 2 130 

3 Кореспондентські рахунки у банках: 5 838 40 087 

3.1 України 452 959 

3.2 Інших країн  5386 39 128 

4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 70 746 48 832 

 

 Залишки на кореспондентських рахунках в інших банках станом на 30.06.2016 та станом на 31.12.2015, 

відображені в даній примітці, є  незнеціненими та належать до країн І групи ризику.  

 Кошти у російських рублях, які знаходяться на кореспондентських рахунках банків-нерезидентів, віднесені 

до категорії «Кошти в інших банках»  станом на 30.06.2016 року  та  станом на 31.12.2015  року у сумах 455 тис. 

грн. та  242 тис. грн. відповідно. 

 

 

Примітка 5. Результат від операцій з фінансовими активами, що обліковуються  за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 

 

Таблиця 5.1. Результат від операцій з фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток станом на  30. 06.2016 року 

                                                                                                                                            

Рядок Найменування статті Доходи за 

вирахуванням витрат 

за операціями з 

фінансовими активами, 

що обліковуються за 

справедливою вартістю 

через прибуток або 

збиток 

станом на 30.06. 2016 

року  

Доходи за вирахуванням 

витрат за операціями з 

іншими фінансовими 

активами, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю 

через прибуток або 

збиток 

станом на 30.06.2015 

1 2 3 4 

1 Державні облігації 4106 3601 

2 

 

Облігації місцевих позик - - 

3 

 

Облігації підприємств - - 

4 

 

Векселі - - 

 

 

5 

Усього результат від операцій з 

борговими цінними паперами, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

4106 3601 

6 

 

Акції підприємств - - 
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7 

 

Усього результат від операцій з 

фінансовими активами, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

4106 3601 

 

 

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 

        Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість клієнтів  

Рядок Найменування статті 
Станом на 

30.06.2016 

Станом на 

31.12.2015 

1 2 3 4 

1 Кредити юридичним особам 348 413 260 810 

2 Іпотечні кредити фізичних осіб 1 208 1 190 

3 Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 26 085 26 351 

4 Резерв під знецінення кредитів (33 463) (23 287) 

5 Усього кредитів за мінусом резервів 342 243 265 064 

 

 Станом на 31 грудня 2015 року  та на 30 червня 2016 року  «Кредити та заборгованість клієнтів» включали 

нараховані процентні доходи в сумах 6 187 тис. грн. та  14 955 тис .грн. відповідно. 

  

Таблиця 6.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за перше півріччя   2016 року  

Рядок Рух резервів  

Кредити 

юридичним 

особам 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, що 

надані фізичним 

особам на по-

точні потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок станом на 1 січня 2016 (14 035) (669) (8 583) (23 287) 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом року
 (7 968) 44 (142) (8 066) 

3 
Списання безнадійної заборгованості за 

рахунок резерву 
- - - - 

4 
Вплив перерахунку у валюту подання 

звітності 
(1 897) 5 (218) (2 110) 

5 Залишок станом на 31 червня 2016 (23 900) (620) (8 943) (33 463) 

 

Таблиця 6.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2015рік  

Ряд

ок 
Рух резервів  

Кредити 

юридичним 

особам 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, що 

надані фізичним 

особам на по-

точні потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок станом на 1 січня 2015 (7128) (12620) (15211) (34959) 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом року
 (16725) (10367) (3582) (30674) 

3 
Списання безнадійної заборгованості за 

рахунок резерву 
10184 29148 10210 49542 
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4 
Вплив перерахунку у валюту подання 

звітності 
(366) (6830) - (7196) 

5 Залишок станом на 31 грудня 2015 (14035) (669) (8583) (23287) 

 

Таблиця 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності  

Рядок Вид економічної діяльності 

Звітний період 

на 30.06.2016 

Попередній період 

на 31.12.2015 

Сума % Сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 

води 
96 572 25,70 66 400 23,03 

2 
Нерухомість, оренда, інжинірінг та надання послуг 

підприємцям 
6 982 1,86 5 747 1,99 

3 
 Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку 
115 297 30,69 48 189 16,71 

4 Сільське господарство,мистецтво, лісове господарство 26 074 6,94 16 923 5,87 

5 Кредити, що надані фізичним особам 27 294 7,26 27 541 9,55 

6  Інші 103 487 27,55 123 551 42,85 

7 Усього  375 706 100,00 288 351 100,00 

 

Таблиця 6.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення   за перше півріччя   2016 року  

Рядок Найменування статті 

Кредити 

юридичним 

особам 

Іпотечні 

кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що надані 

фізичним особам на 

поточні потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Незабезпечені кредити 37 499 423 7 979 45 901 

2 Кредити, що забезпечені: 310 914 785 18 106 329 805 

2.1 грошовими коштами 1 006 - - 1 006 

2.2 нерухомим майном 70 008 785 17 871 88 664 

2.2.1 
у т.ч. житлового 

призначення 
28 160 - 1 982 30 142 

2.3 іншими активами   239 900 - 235 240 135 

3 

Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів 

без резервів 

348 413 1 208 26 085 375 706 

 

Таблиця 6. 6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2015рік  

Рядок Найменування статті 

Кредити 

юридичним 

особам 

Іпотечні 

кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що надані 

фізичним особам на 

поточні потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Незабезпечені кредити 10020 432 7109 17561 

2 Кредити, що забезпечені: 250790 758 19242 270790 
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2.1 грошовими коштами 51091 - - 51091 

2.2 нерухомим майном 41636 758 18416 60810 

2.2.1 
у т.ч. житлового 

призначення 
22043 758 2526 25327 

2.3 іншими активами 158063 - 826 158889 

3 

Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів 

без резервів 

260810 1190 26351 288351 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.7. Аналіз кредитної якості кредитів за  перше півріччя  2016 рік. 

Рядок Найменування статті 
Кредити юри-

дичним особам 

Іпотечні 

кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що 

надані фізичним 

особам на 

поточні потреби 

Усього 

1 2 4 7 8 10 

1 
Непрострочені та 

незнецінені:  
269 688 - 997 270 685 

1.1 

Кредити великим 

компаніям з кредитною 

історією більше двох років 

19 852 - - 19 852 

1.2 
Кредити середнім 

компаніям  
25 072 - - 25 072 

1.3 Кредити малим компаніям  224 764 - - 224 764 

1.4 
Інші кредити фізичним 

особам 
- - 997 997 

2 
Прострочені, але 

незнецінені:  
39 703 785 17 871 58 359 

2.1 
Із затримкою платежу  до 

31 дня 
16 366 - - 16 366 

2.2 
Із затримкою платежу від 

32 до 92 днів  
1 475 - - 1 475 

2.3 
Із затримкою платежу від 

93 до 183 днів  
- - - - 

2.4 
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366)   днів  
9 298 - - 9 298 

2.5 
Із затримкою платежу  

понад  365 (367)  днів  
12 564 785 17 871 31 220 

3 

Знецінені кредити, які 

оцінені на індивідуальній 

основі:  

39 022 423 7 217 46 662 
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3.1 
Із затримкою платежу від 

32 до 92 днів  
17 559 - - 17 559 

3.2 
Із затримкою платежу від 

93 до  183 днів  
9 613 - - 9 613 

3.3 
Із затримкою платежу від 

184  до 365 (366) днів  
142 423 - 565 

3.4 
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
11 707 - 7 217 18 924 

4 
Загальна сума кредитів 

до вирахування резервів 
348 413 1 208 26 085 375 706 

5 
Резерв під знецінення за 

кредитами  
(23 897) (620) (8 946) (33 463) 

6 
Усього кредитів за 

мінусом резервів 
324 516 588 17 139 342 243 

Таблиця 6.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2015 рік. 

Рядок Найменування статті 
Кредити юри-

дичним особам 

Іпотечні 

кредити 

фізичних осіб 

Кредити, що 

надані фізичним 

особам на 

поточні потреби 

Усього 

1 2 4 7 8 10 

1 
Непрострочені та 

незнецінені:  
220 560 - 1 472 222 032 

1.1 

Кредити великим 

компаніям з кредитною 

історією більше двох років 

11 931 - - 11 931 

1.2. 
Кредити новим великим 

позичальникам 
7 - - 7 

1.3 
Кредити середнім 

компаніям  
29 397 - - 29 397 

1.4 Кредити малим компаніям  179 224 - - 179 224 

1.5 
Інші кредити фізичним 

особам 
0 - 1 472 1 472 

2 
Прострочені, але 

незнецінені:  
5 934 - 10 462 16 396 

2.1 
Із затримкою платежу від 

32 до 92 днів  
187 - - 187 

2.2 
Із затримкою платежу від 

93 до 183 днів  
5 747 - - 5 747 

2.3 
Із затримкою платежу 

більше 366 (367) днів 
- - 10 462 10 462 

 
Знецінені кредити, які 

оцінені на індивідуальній 

основі:  

34 317 1 190 14 417 49 924 

3 
Із затримкою платежу до 

31 днів  
7 292 - - 7 292 

3.1 
Із затримкою платежу від 

93 до 183 днів  
1 998 - - 1 998 
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3.2 
Із затримкою платежу від 

184 до 365 (366) днів  
22 444 432 - 22 876 

3.3 
Із затримкою платежу 

більше ніж 366 (367) днів  
2 583 758 14 417 17 758 

4 
Загальна сума кредитів 

до вирахування резервів 
260 810 1 190 26 351 288 351 

5 
Резерв під знецінення за 

кредитами  
14 035 669 8 583 23 287 

6 
Усього кредитів за 

мінусом резервів 
246 775 521 17 768 265 064 
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 6.9. Вплив вартості застави на якість кредиту станом на 30.06 2016 року 

Рядок Найменування статті 

Балансова 

вартість 

застави 

Вартість 

застави 
Вплив застави 

1 2 3 4 5=3-4 

1 Кредити юридичним особам 348 413 125 753 222 660 

2 Іпотечні кредити фізичних осіб 1 208 32 1 176 

3 
Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби 
26 085 13 109 12 976 

4 Усього 375 706 138 894 236 812 

 

6.10. Вплив вартості застави на якість кредиту станом на 31 грудня 2015 року 

Рядок Найменування статті 

Балансова 

вартість 

застави 

Вартість 

застави 
Вплив застави 

1 2 3 4 5=3-4 

1 Кредити юридичним особам 260810 160339 100471 

2 Іпотечні кредити фізичних осіб 1190 31 1159 

3 
Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби 
26351 13201 13150 

4 Усього 288351 173571 114780 

 

Примітка 7. Інші активи 

Таблиця  7.1. Інші активи станом на 30 червня 2016 року. 

Рядок  Найменування статті  

Звітний період 

на 30.06.2016р. 

Попередній звітній 

перший  на 

31.12.2015 р. 

1  2  3 4  

1 Дебіторська заборгованість з придбання активів  45 49 

2 Передоплата за послуги 1039 1 985 

3 Інші активи 83 88 

4 
Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 

31993 - 

5  Резерв під інші активи (82) (74) 

6 Усього інших активів за мінусом резервів 33 078 2 048  

 

       В першому півріччі   2016 року ПАТ “Банк”Український капітал” визнав активами,  що перейшли   у власність 

банку  як заставодержателя  ті активи, які  у попередньому звітному періоді  визнавались як активи  утримувані для 

продажу.  До групи активів, яка зазнала перекласифікацію   належать: 

 місця для паркування автомобілів - 18 машиномісць, за адресою м. Київ, вул. Солом’янська , буд. 15-А,; 

 нежиле приміщення з №1 по №15 групи приміщень №86 (в літері А) за адресою м. Київ, вул. 

Почайнинська, 35; 
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 нежилі приміщення з №1 по №7 групи приміщень №58 (літера А) м Київ, вул. Їжакевича Івана , буд. 

№1/24;  

 нежилі приміщення №№63,66 (в літ. А) за адресою м. Київ, вул. Фрунзе/Петропавлівська, буд. №109В/1; 

 земельна ділянка площею 1,3066 га, яка розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-

он, с. Білогородка.; 

 нежитлове приміщення з №1 по №8 №IV(групи №83-а) (в літері А) за адресою м.Київ, вул. 

Червонопільська 23/17. 

        В зв’язку із закінченням  договору оренди  майна  місцезнаходження якого:  Київська область, Києво-

Святошинський район, село Михайлівка-Рубежівка, вулиця Шкільна будинок 15  банк у другому кварталі 2016 

року  перевів  частину майна (нерухомість адміністративна та  обладнання) до категорії майна, що перейшло у 

власність банку як заставодержателя.   

 
Примітка 8. Інвестиційна нерухомість 

Таблиця 8.1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом справедливої вартості:  

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  
Станом на 

30.06.2016 р. 

Станом на 

31.12.2015 р. 

1  2  3  4 

1 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок 

періоду 
76 378 59 500 

2 
Переведення  до категорії  майна що перейшло у власність банку 

як заставодержателя 
8 536 - 

3 Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої вартості   16 878 

4 Інші зміни , відчуження  20 895 - 

5 
Справедлива  вартість  інвестиційної  нерухомості  за  

станом  на   кінець  періоду 
46 947 76 378 

 

 

           Примітка 9. Необоротні активи, утримувані для продажу 

          Таблиця 9.1. Необоротні активи, утримувані для продажу 

Рядок  Найменування статті  
Станом на 

30.06.2016 

Станом на 

31.12.2015 

1  2  3 4  

Необоротні активи, утримувані для продажу: 

 

1 Основні засоби - 23 458 

2  
Усього необоротних активів, утримуваних для 

продажу 

- 23 458 

 

 Згідно норм міжнародних стандартів фінансової звітності  Банк  не визнає активами на продаж  активи, які в 

найкоротший термін не має змоги  продати.  В першому півріччі  2016 року  ПАТ “Банк”Український капітал” банк 

визнав активами , що перейшли до банку  у власність як заставодержателя  ті активи які,  у попередньому звітному 

періоді,  визнавалась як активи  утримувані для продажу.  

 

 

 
Примітка 10. Кошти клієнтів 

Таблиця 10.1. Кошти клієнтів  

Рядок  Найменування статті  Звітний період Попередній період  
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на 30.06.2016 на 31.12.2015 

1  2  3 4  

1  Державні, громадські, релігійні та благодійні 

організації, небанківські фінансові організації 
569 33 044 

1.1  Поточні рахунки  569 33 024 

1.2  Строкові кошти  - 20 

2  Інші юридичні особи  182 978 201 211 

2.1  Поточні рахунки  166 805 63 923 

2.2  Строкові кошти  16 173 137 288 

3  Фізичні особи:  206 960 193 799 

3.1  Поточні рахунки  31 241 13 308 

3.2  Строкові кошти  175 719 180 491 

4 Кошти  клієнтів утримуванні банком. 2 316 - 

4.1 
Кошти для здійснення  операцій з використанням 

платіжних карток 

 

 

506 - 

4.2 
Кошти  для здійснення операцій з іноземною 

валютою 

417 - 

4.3 
Кошти  для здійснення  перерахування  за 

призначенням  

 

1 393 - 

5 Усього коштів клієнтів  392 823 428 054 

 

   Кошти клієнтів утримувані банком   станом на 31.12.2015 року  були відображені   як інші фінансові  

зобов’язання. 

 

Таблиця 10.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності  

Рядок  Вид економічної діяльності  

Звітний  період  

станом на 30.06.2016 

 

Попередній період  

станом на 31.12.2015 

сума  %  сума  %  

1  2  3  4  5  6  

1  
Державне управління та діяльність громадських 

організацій  
569 0,15 31 859 7,44 

2  
Виробництво та розподілення електроенергії, газу 

та води, ремонт та монтаж, оброблення відходів  
50 019 12,73 115 265 26,93 

3  
Нерухомість, оренда, інжинірінг та надання послуг 

підприємцям. будівництво 
787 0,20 845 0,20 

4 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та 

предметів особистого вжитку  
9 643 2,45 713 0,17 

5 
Сільське господарство, мисливство, лісове 

господарство  
2 483 0,63 998 0,23 

6 Фізичні особи  206 960 52,69 193 799 45,27 

7 Інші  122 362 31,15 84 575 19,76 
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8 Усього коштів клієнтів 392 823 100,00 428 054 100,00 

 

Примітка 11. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

Таблиця 11.1.  Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

 

 

Ряд

ок 

 

Найменування статті 

Кількість  

акцій в 

обігу  

(тис.шт.) 

Прості 

акції 

Емісій

ний 

дохід 

Привіле

йовані 

акції 

Власні  

акції,  

викуплені 

в 

акціонерів  

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Залишок на 01 січня 2015 року 79 000 85 320 - - - 85 320 

2 Внески за акціями нового випуску 3 148 3 400 - - - 3 400 

3 Власні акції, викуплені в 

акціонерів  

(8 632) - - - (9 321) (9 321) 

4 Продаж раніше викуплених 

власних акцій  

4 630 - - - 5 000 5 000 

5 Анульовані раніше викуплені власні 

акції 

 - - - - - - 

6 Залишок на 31 грудня 2015 року 

(залишок на 01 січня 2016 року) 

78 146 88 720 - - (4 321) 84 399 

7 Внески за акціями нового випуску 29 630  32 001 - - - 32 001 

8 Власні акції, викуплені в 

акціонерів  

(3 234) - - - (3 492) (3 492) 

9 Продаж раніше викуплених 

власних акцій  

7 236 - - - 7 813 7 813 

10 Анульовані раніше викуплені власні 

акції 

- - - - - - 

11 Залишок на 30 червня 2016 року  111 778 120 721 - - - 120 721 

 

Банк надає таку інформацію: 

1) кількість акцій, об'явлених до випуску – немає; 

2) кількість випущених і сплачених акцій 

Станом на кінець дня 30.06.2016 року зареєстрований статутний капітал Банку становить  120721 тис.грн. та 

поділений на 111778250 штук сплачених простих іменних акцій.  

3) номінальна вартість однієї акції  - 1,08 грн. 

4) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, уключаючи обмеження з виплати 

дивідендів, повернення капіталу 

Акція Банку є іменним цінним папером, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо Банку.  Кожною 

простою акцією Банку її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Одна голосуюча акція надає 

акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення 

кумулятивного голосування. 

Акціонери мають право:  брати участь в управлінні Банком в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України, Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів;  брати участь у Загальних зборах акціонерів 

безпосередньо або через свого представника;  обирати та бути обраними до органів управління Банку;  отримувати у 

вигляді дивідендів частину прибутку від діяльності Банку;  отримувати інформацію про господарську діяльність Банку 

в порядку, встановленому Статутом Банку; отримувати від органів управління Банку необхідні інформацію та 

документи з усіх питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів;  продавати, передавати, дарувати, 

іншим чином відчужувати акції Банку, що їм належать, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та 

Статутом Банку; у випадку ліквідації Банку отримати частину майна Банку або його вартості пропорційно частці 

належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.  Акціонери - власники простих акцій мають переважне 

право на придбання акцій в процесі приватного розміщення акцій Банку пропорційно частці належних їм простих акцій 

у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством 

України, Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів. 

Привілеїв та обмежень, уключаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу, крім визначених 

чинним законодавством України, немає. 

 Привілейовані акції Банком не випускались. 
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5) акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу у банку немає. 

 

Примітка 12. Субординований борг 
 

Таблиця 12.1. Субординований борг. 

                                                                                                                                                (тис.грн.) 

Характер заборгованості Сума 

заборгованості 

станом на 

30.06.2016р. 

Процентна 

ставка 

Термін дії договору 

Депозит фізичної особи 5 023 9 %            до 28.02.2019 

Депозит фізичної особи 12143 18% до 31.03.2020 

Усього залучених депозитів  17166   

  

24 травня 2016 року Комітет з питань нагляду та регулювання  діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних 

систем надав дозвіл на дострокове погашення субординованого боргу двом фізичним особам на одній юридичній 

особі. Після розірвання договорів субординованого боргу кошти  в сумі 32 000 тис. грн.. були спрямовані  на 

збільшення основного капіталу банку. 

      Сума заборгованості по субординованому боргу  станом на 31.12.2015 року становила  49627 тис грн. та 

включала  нараховані витрати 627 тис. грн.  

 

Примітка 13.  Витрати на податок на прибуток 

Таблиця 13.1. Витрати на сплату податку на прибуток  

Рядок  Найменування статті  Звітний період  
Попередній 

звітний період  

1  2  3  4  

1  Поточний податок на прибуток  -  (12) 

2  Зміна відстроченого податку на прибуток, пов`язана з:  - - 

2.1 виникненням чи списанням тимчасових різниць - - 

2.2 збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - 

3 Усього витрати податку на прибуток -                      (12) 

 

        В Податкові декарації з податку на прибуток  за перше півріччя 2016 року Банк визнав від’ємне значення 

обєкта оподаткування (податковий збиток), отже  в балансі  Банку станом на 30.06.2016 року відсутні поточні 

витрати з  податку на прибуток.   Відповідно до норм Облікової політики банку відстрочений податок станом на 

30.06.2016 року в балансі банку не відображено.   

 

 

 

 Примітка  14. Операційні сегменти 

 
     Для прийняття керівництвом Банку ефективних управлінських рішень, фінансовою службою проводиться 

розподіл активів, зобов’язань та результатів діяльності за сегментами. В банку виділені три основні сегменти, що 

мають суттєвий вплив на діяльність та фінансовий результат Банку. До основних сегментів відносяться 

корпоративниій бізнес, роздрібний бізнес (послуги фізичним особам), казначейство (послуги банкам).Ці сегменти 

охоплюють всі клієнтські та міжбанківські операції (включаючи операції з Національним банком України ), в тому 

числі і портфель цінних паперів Банк має  затверджену  методику фінансового планування та бюджетування, що 

використовується при складанні управлінської звітності за сегментами.  

Таблиця 14.1. Доходи, витрати та результати операційних сегментів за  перше півріччя  2016  року 

Ря-

док  
Найменування статті  

Найменування операційних 

сегментів  

Інші 

сегменти 

та 

Усього  
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послуги 

корпоратив

ним 

клієнтам  

послуги 

фізичним 

особам  

послуги 

банкам  

операції 

1  2  3  4  5  6  7 

 Дохід від зовнішніх клієнтів:      

1  Процентні доходи  38 211 251 9 157 - 47 619 

2  Комісійні доходи  6 703 1 328 219 - 8 250 

3  Інші операційні доходи  2 532 124 - - 2 656 

4  Усього доходів сегментів  47 446 1 703 9 376 - 58 525 

5  Процентні витрати  (11 994) (13 094) (2 472) - (27 560) 

6 Комісійні витрати - - (1 054) - (1 054) 

7 
Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та коштів в інших банках  
(7 966) (98) (2) - (8 066) 

8 

Результат від  переоцінки  фінансових 

інструментів, що обліковуються за спра-

ведливою вартістю через прибуток або 

збиток 

- - 4 106 - 4 106 

9 
Результат від операцій з іноземною валю-

тою 
- 898 (1 190) - (292) 

10 
Результат від  переоцінки  іноземної ва-

люти 
- - (1 651) - (1 651) 

11 

Чисте (збільшення) зменшення резервів  

під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових 

активів   

(604) - - - (604) 

12 
Чисте (збільшення) зменшення резервів  

за зобов’язаннями  
188 - - - 188 

13 
Адміністративні та інші операційні 

витрати (примітка 27) 
- - - (21 453) (21 453) 

14 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 
27 070 (10 591) 7 113 (21 453) 2 139 

  

Таблиця 14.2. Доходи, витрати та результати операційних сегментів за 2015 рік 

Ря-

док  
Найменування статті  

Найменування операційних 

сегментів  
Інші 

сегменти 

та 

операції 

 

Усього  
послуги 

корпоратив

ним 

клієнтам  

послуги 

фізичним 

особам  

послуги  

банкам  

 

1  2  3  4  5  6  7 

 Дохід від зовнішніх клієнтів:      

1  Процентні доходи (примітка 25) 49918 448 11069 - 61435 

2  Комісійні доходи (примітка 26) 5478 2337 250 - 8065 
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3  Інші операційні доходи (примітка 27) 2831 537 3510 257 7135 

4  Усього доходів сегментів  58227 3322 14829 257 76635 

5  Процентні витрати (примітка 25) (12514) (19897) (12490) - (44901) 

 Комісійні витрати - - (1465) - (1465) 

6 

Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та коштів в інших банках 

(примітка 8 табл.8.4, примітка 9 табл.9.2) 

(16725) (13949) (2142) - (32816) 

7 

Відрахування до резерву під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

(507) - - - (507) 

8 

Результат від операцій з фінансовими 

інструментами, що обліковуються за спра-

ведливою вартістю через прибуток або 

збиток 

- - 3439 - 3439 

9 

Результат від переоцінки інших фінансо-

вих інструментів, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток 

або збиток 

- - (2417) - (2417) 

10 
Результат від продажу цінних паперів у 

торговому портфелі банку 
11999 - - - 11999 

11 
Результат від операцій з іноземною валю-

тою 
- 445 12 - 457 

12 
Результат від переоцінки операцій з іно-

земною валютою 
- - (2049) - (2049) 

13  
Результат від переоцінки об’єктів 

нерухомості (примітка 11) 
- - - 16878 16878 

14 
Адміністративні та інші операційні 

витрати (примітка 27) 
- - - (34803) (34803) 

15 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

Прибуток/(збиток) 
40480 (30079) (2283) (17668) (9550) 

 

  

Таблиця 14.3. Активи та зобов'язання операційних сегментів за  перше півріччя 2016 рік  

Рядок Найменування статті 

Найменування операційних сегментів   

послуги 

корпоративни

м клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

послуги 

банкам 

Інші сег-

менти та 

операції 

Усього 

1 2 3 4 5 7 8 

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

1  Активи сегментів 326 403 19 108 148 048 - 493 559 

2  
Необоротні активи, утримувані для 

продажу (чи груп вибуття) 
- - - - - 

3  Усього активів сегментів  326 403 19 108 148 048 - 493 559 
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4  Інвестиції в асоційовані компанії  - - - - - 

5  Нерозподілені активи  - - - 131 918 131 918 

6  Усього активів  326 403 19 108 148 048 131 918 625 477 

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      

7 Зобов'язання сегментів  186 235 225 905 70 715 - 482 855 

8  Зобов'язання груп вибуття - - - - - 

9  Усього зобов'язань сегментів  186 235 225 905 70 715 - 482 855 

10  Нерозподілені зобов'язання  - - - 1 136 1 136 

11  Усього зобов'язань  186 235 225 905 70 715 1 136 483 991 

 

Таблиця 14.4. Активи та зобов'язання операційних сегментів за 2015 рік  

Рядок Найменування статті 

Найменування операційних сегментів   

послуги 

корпоративни

м клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

послуги 

банкам 

Інші сег-

менти та 

операції 

Усього 

1 2 3 4 5 7 8 

 АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

1  Активи сегментів 248987 18574 181350 - 448911 

2  
Необоротні активи, утримувані для 

продажу (чи груп вибуття) 
- - - 23458 23458 

3  Усього активів сегментів  248987 18574 181350 23458 472369 

4  Інвестиції в асоційовані компанії  - - - - - 

5  Нерозподілені активи  - - - 123280 123280 

6  Усього активів  248987 18574 181350 146738 595649 

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      

7 Зобов'язання сегментів  262 078 218 895 10 604 - 491 577 

8  Зобов'язання груп вибуття - - - - - 

9  Усього зобов'язань сегментів  262 078 218 895 10 604 - 491 577 

10  Нерозподілені зобов'язання  - - - 1047 1047 

11  Усього зобов'язань  262 078 218 895 10 604 1 047 492 624 

Нерозподілені активи включають готівкові кошти, запаси матеріальних цінностей, нематеріальні активи,. 

поточні та відстрочені податкові активи та основні засоби. 

Нерозподілені зобов`язання станом на 31.12.2015 року включають поточні та відстрочені податкові зобов`язання. 

 

Примітка 15. Справедлива вартість фінансових інструментів 

      Банк розраховує справедливу вартість фінансових інструментів виходячи з наявної ринкової інформації (якщо 

така існує) та з використанням відповідних методик оцінки. В України все ще спостерігаються економічні явища 

притаманні ринковій економіці перехідного періоду та які обмежують рівень активності фінансових ринків. Для 

тлумачення ринкової інформації з метою визначення розрахункової справедливої вартості банком 
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використовується професійне (суб’єктивне) та враховуються поточні обставини  

     Справедлива вартість фінансових інструментів – це ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за 

передачу зобов’язання у звичайній операції на основному (чи найсприятливішому) ринку на дату оцінки за 

поточних ринкових умов( тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така ціна безпосередньою, чи 

оцінена за допомогою іншого методу оцінювання.  

Відповідно до МЗФЗ 9 “Фінансові інструменти” банк відносить свої фінансові активи до таких категорій: за 

справедливою вартістю та амортизованою собівартістю. Усі фінансові зобовязання Банку відображаються за 

амортизованою собівартістю. 

     Справедлива вартість фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою вартістю, приблизно 

дорівнює їх балансовій вартості. 

Банк використовує наступні ієрархії визначення справедливої вартості фінансових інструментів  і розкриття 

інформації про неї  в залежності від моделі оцінки: 

Рівень 1: котирування (не скориговані) на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань; 

Рівень 2: інші моделі, для яких всі вихідні дані, що роблять значний вплив на відображення в обліку  справедливу 

вартість; 

Рівень 3: моделі, для яких не всі вихідні дані, що роблять суттєвий вплив на відображення в обліку  справедливу 

вартість, є спостережуваними на ринку. 

 

Таблиця 15.1. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

 

Рядок Найменування статті Звітний період 

на 30.06.2016 р. 

Попередній період 

на 31. 12. 2015 р. 

1 2 3 4 

1 Державні облігації 84 456  

2 Облігації місцевих позик - - 

3 Облігації підприємств - - 

4 Векселі - - 

 

5 

Усього боргових цінних паперів, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

 

84 456 

 

 

6 Акції підприємств - - 

 

7 

 

Усього фінансових активів, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 

 

84 456 

 

 

 

Таблиця 15.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток станом на 30.06.2016 року 

Рядок Найменування статті Державні 

облігації  

Облігації 

місцевих 

позик 

Облігації 

підприємств 

Векселі Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Непрострочені боргові цінні папери, 

що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

84 456 - - - 84 456 

1.1 державні установи та підприємства 

 

84 456 - - - 84 456 

2 Не погашені у визначений емітентом 

строк боргові цінні папери, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

- - - - - 

3 Усього боргових цінних паперів, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 

84 456 - - - 84 456 
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15.3 Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки 

станом на 30.06.2016 року  

Найменування статті Справедлива вартість за різними моделями 

оцінки 

Усього 

справедл

ива 

вартість 

Усього 

балансова 

вартість 
ринкові 

котирува

ння 

(рівень I) 

модель 

оцінки, що 

використов

ує спосте-

режні дані 

(рівень II) 

модель оцінки, 

що використовує 

показники, не 

підтверджені 

ринковими дани-

ми (рівень III) 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ      

1. Торгові цінні папери 84 456 - - 84 456 84 456 

1.1. державні облігації 84 456 - - 84 456 84 456 

2. Депозитні сертифікати 

НБУ  

- - - - - 

Всього активів 84 456 - - 84 456 84 456 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 15.4. Аналіз певних фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за 

рівнями її оцінки за 2015 рік 

 

Найменування статті 

 

Справедлива вартість за різними моделями 

оцінки 

 

Усього 

справед 

лива 

вартість 

 

Усього 

балансова 

вартість 
ринкові 

котирува

ння 

(рівень I) 

модель 

оцінки, що 

використо 

вує спосте-

режні дані 

(рівень II) 

модель оцінки, 

що використовує 

показники, не 

підтверджені 

ринковими дани-

ми (рівень III) 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1.Цінні папери у портфелі 

банку на продаж:  

120 065 - - 120 065 120 065 

1.1. Депозитні 

сертифікати НБУ  

120 065 - - 120 065 120 065 

2.Похідні фінансові 

активи 

2 646 - - 2 646 2 646 

ВСЬОГО АКТИВІВ 122 711 - - - 122 711 
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Примітка 16. Потенційні зобов’язання банку 

1. Розгляд справ у суді. 

Станом на кінець 30 червня  2016 року в господарських судах та судах загальної юрисдикції відсутні 

судові справи за якими у Банка можуть виникнути потенційні зобов’язання що призведуть до відпливу коштів 

або інших активів. 

 2. Потенційні податкові зобов’язання. 

  Нових потенційних податкових зобов’язань, крім тих що заявлені в річній фінансовій звітності за 2015 рік , у 

Банку на протязі першого півріччя  2016 року не виникло.  

 Банк сплатив усі податкові зобов’язання, тому дана фінансова звітність не містить резервів на покриття 

податкових збитків. Податкова звітність залишається відкритою для перевірок податковими органами протягом 

трьох років. 

 

 3. Зобов’язання за потенційними капітальними інвестиціями у банку відсутні. 

 4. Зобов’язання оперативного лізингу (оренди). 

 Всі угоди, які Банк укладав по договорам оренди у першому півріччі  2016 року   та   за  2015  рік, є 

відкличними та не мають непередбачуваного фінансового впливу на банк. 

  

5. Зобов’язання з кредитування 

Таблиця 5.1. Структура зобов’язань з кредитування  

Рядок  Найменування статті  

Звітний період 

станом на 

30.06.2016 

Попередній звітний 

період  

станом на 31.12.2015 

1  2  3  4  

1  Невикористані кредитні лінії  72 932 215 851 

2  Гарантії видані  137 802 25 084 

3 
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з 

кредитуванням  
(14) - 

4 
Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням 

за мінусом резерву  
210 720 240 935 

 

Всі зобов`язання з кредитування, надані банком клієнтам, є відкличними та не мають непередбачуваного 

фінансового впливу на банк. 

Таблиця 5.2. Структура зобов’язань з кредитування у розрізі валют  

Рядок  Найменування статті  

Звітний період  

станом на 

30.06.2016  

Попередній період 

станом на 31.12.2015 

1  2  3  4  

1  Гривня 191 611 230 953 

2  Долар США 2 503 2 849 

3  Євро 16 606 7 133 

4  Усього 210 720 240 935 

 

 
Примітка 17. Операції з пов'язаними особами 
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Для складання цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо вони перебувають під спільним 

контролем або якщо одна з них має змогу контролювати іншу чи може мати суттєвий вплив на іншу сторону під 

час прийняття фінансових або управлінських рішень як зазначено в МСБО “Розкриття інформації про зв’язані 

сторони.” 

Учасниками Банку є 9 юридичних осіб та 40 фізичних осіб. Станом на 30.06.2016 року  Банк  має власника 

істотної участі. Дочірніх та материнських компаній у Банку не має, залишки за асоційованими компаніями 

відсутні. 

На протязі  першого півріччя  2016 року Банком  було  видано один  кредит особі яка вважається пов’язаною. 

Станом на 30.06.2016 року та на 31.12.2015 року відсутні інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними 

сторонами.  

Таблиця 17.1. Залишки за операціями з пов'язаними особами станом на  30.06.2016  року  

 

Рядок 

  

Найменування статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Інші  

пов'язані особи  

1  2  3  4  5  

1  
Кредити та заборгованість клієнтів  

(контрактна процентна ставка 36 %) 
- 12 - 

2  Резерв під заборгованість за кредитами  - - - 

3  
Кошти клієнтів  

(контрактна процентна ставка 0 - 3 %) 
- 307 - 

4  Інші зобов'язання  - - - 

 

Таблиця 17.2. Залишки за операціями з пов'язаними особами станом на 31 грудня 2015року  

 

Рядок 

  

Найменування статті  

Найбільші 

учасники 

(акціонери) банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Інші  

пов'язані особи  

1  2  3  4  5  

1  
Кредити та заборгованість клієнтів  

(контрактна процентна ставка 0 %) 
- - - 

2  Резерв під заборгованість за кредитами  - - - 

3  
Кошти клієнтів  

(контрактна процентна ставка 0 -8 %) 
- 80 - 

4  Інші зобов'язання  - 80 - 

 

Таблиця 17.3. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за  перше півріччя  2016 рік  

Рядок  Найменування статті  
Найбільші учасники 

(акціонери) банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Інші  

пов'язані особи  

1  2  4  6  8  

1  Процентні доходи  - 1 - 

2  Процентні витрати  - - - 

3  Резерви під заборгованість за кредитами  - - - 
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4  
Результат від переоцінки іноземної 

валюти  
- - - 

5  Комісійні доходи  - - - 

6  Інші операційні доходи  - - - 

7  
Адміністративні та інші операційні 

витрати  
- (2 687) - 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 17.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2015 рік  

Рядок  Найменування статті  
Найбільші учасники 

(акціонери) банку  

Провідний 

управлінський 

персонал  

Інші  

пов'язані особи  

1  2  4  6  8  

1  Процентні доходи  - - - 

2  Процентні витрати  - - - 

3  Резерви під заборгованість за кредитами  - - - 

4  
Результат від переоцінки іноземної 

валюти  
- - - 

5  Комісійні доходи  - - - 

6  Інші операційні доходи  - - - 

7  
Адміністративні та інші операційні 

витрати  
- (6 486) - 

 

Таблиця 17.5. Виплати провідному управлінському персоналу  

Рядок  Найменування статті  

 Станом на 30.06.2016 рік  Станом на 31.12.2015 рік  

витрати  
нараховане 

зобов'язання  
Витрати  

Нараховане 

зобов'язання  

1  2  3  4  5  6  

1  Поточні виплати працівникам  2 523 - 6 207 - 

2  Виплати по закінченні трудової діяльності  - - - - 

3  Інші соціальні виплати  45 - 13 - 

4  Виплати при звільненні  48 - 68 - 

5  
Виплати інструментами власного капіталу 

банку  
- - - - 

Примітка 18. Події після дати балансу 

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного 

банку України  своїм рішенням від 10 червня 2016 року погодив асоційованим особам Бєлашову Сергію 
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Володимировичу, Бєлашовій Ліліані Іванівні, Бєлашовій Вікторії Сергіївні, Федорович Євгенії Іванівні та Злидар 

Дарії Йосипівні спільне пряме набуття істотної участі в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 

”БАНК”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” до розміру 83,5299 %, яка складається з: спільної прямої участі всіх 

зазначених осіб у розмірі 61,99254 % статутного капіталу банку; та опосередкованої участі Бєлашової Л.І. у розмірі 

21,5373 % статутного капіталу Банку через Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКІЛ», у якому 

Бєлашова Л.І. володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу. 

Також, 10 червня 2016 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду 

(оверсайту) платіжних систем Національного банку України своїм рішенням погодив асоційованим особам Киві 

Владиславу Миколайовичу та Киві Наталії Іванівни спільне набуття істотної участі в ПУБЛІЧНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ”БАНК”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” у розмірі 28,3757 % статутного капіталу 

Банку, яка складатиметься з наявної прямої участі Киви В.М. у розмірі 6,8384 % акцій Банку та опосередкованої 

істотної участі Киви Н.І. у розмірі 21,5373 % акцій Банку через Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СОКІЛ», у якому Кива Н.І. володіє часткою у розмірі 50 % статутного капіталу.  

   Відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та постанови Правління НБУ від 

06.08.2014 № 464 «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого 

розміру» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”БАНК”УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” збільшив статутний 

капітал Банку до 120 720 510,00 гривень. Нова редакція Статуту Банку погоджена Національним банком України 

17 червня 2016 року. Державна реєстрація змін до Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  відбулася 

23 червня 2016 року. 

 

 

 

 

         

 

 

 


