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Примітка 1. Інформація про банк  

 

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» (надалі 

по тексту – Банк) створене на підставі Рішення Установчих зборів (протокол від 16.06.2009 

№ 1) внаслідок реорганізації Закритого акціонерного товариства «Акціонерний комерційний 

банк «Траст-капітал» шляхом перетворення у Публічне акціонерне товариство 

«Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал». 

 

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» є 

правонаступником щодо усіх прав та зобов’язань Закритого акціонерного товариства 

«Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» (ідентифікаційний код 26519933), яке було 

створене на підставі Рішення Установчих зборів (протокол від 08.12.2003 № 1), 

зареєстроване 10.03.2004 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією.  

 

Офіційне найменування: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк 

«Траст-капітал». 

Скорочене офіційне найменування: «ПАТ «АКБ «Траст-капітал». 

Місцезнаходження: вул. Підвисоцького, 7, м. Київ, 01103, Україна. 

Країна реєстрації: Україна. 

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство. 

  

Станом на 31.03.2017 (на кінець дня) організаційна структура Банку включає головну 

контору в м.Києві та 1 відділення у м.Києві (вул. Академіка Туполєва, 19, літ. Ф). 

 

Протягом звітного періоду ПАТ «АКБ «Траст-капітал» здійснював банківську діяльність на 

підставі отриманих банківських ліцензій Національного банку України: 

- від 03.11.2011 № 211 на право надання банківських послуг, визначених частиною 

третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; 

- Генеральної ліцензії Національного банку України від 03.11.2011 № 211 на здійснення 

валютних операцій згідно з додатком. 

 

ПАТ «АКБ «Траст-капітал» з 28.02.2004 року – учасник Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. В 2012 році Банку було видано свідоцтво учасника Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 19.12.2012 № 163, яке замінило свідоцтво від 25.01.2010 № 163. 

 

Банк протягом першого кварталу 2017 року проводив професійну діяльність на фондовому 

ринку з торгівлі цінними паперами на підставі ліцензій Державної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку: 

- серія АД № 075833 від 07.09.2013. Строк дії необмежений – Брокерська діяльність; 

- серія АД № 075834 від 07.09.2013. Строк дії необмежений – Дилерська діяльність; 

- серія АЕ № 286715 від 12.11.13 Строк дії необмежений - Депозитарна діяльність 

депозитарної установи. 

 

Станом на 31.03.2017 (кінець дня) Банк є членом «Незалежної асоціації банків України», 

Асоціації «Українські фондові торговці», Асоціації «Фондове Партнерство», Професійної 

асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД), ПАТ «Національний депозитарій Украйни» 

(НДУ), ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа». 

 

ПАТ «АКБ «Траст-капітал» здійснює свою діяльність як універсальний банк. Станом на 

кінець 1 кварталу 2017 року Банк є фінансовою установою, здатною запропонувати 

широкий спектр банківських послуг різним сегментам ринку. 

 

Стратегічною метою діяльності Банку є отримання прибутку від надання повного спектру 

банківських послуг, зміцнення позиції Банку на банківському ринку України шляхом 
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нарощування клієнтської бази, збільшення обсягів та прибутковості активних операцій, 

розвитку інвестиційної діяльності, запровадження нових банківських продуктів. 

 

Частка керівництва (пряма) в акціях Банку станом на 31.03.2017 складає 100%. 

 

Станом на 31.03.2017 (кінець дня) істотною участю в Банку володіє: Кравченко Ірина 

Юріївна - 100%. 

 

В статутному капіталі Банку відсутні частки іноземних інвесторів станом на кінець дня та 

31.03.2017. 

 

Проміжна квартальна звітність станом на 31.03.2017, була затверджена до випуску 

Правлінням Банку 27.04.2017 року. 

 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 

 

Цінова кон’юнктура на світових товарних ринках у першому кварталі 2017 року 

продовжувала поліпшуватися, попри зниження цін на зернові. Ціни на сталь та залізну руду 

залишалися на відносно високому рівні завдяки збільшенню попиту, насамперед, з боку 

США та Індії, на тлі дії антидемпінгових мит проти низки країн. Ціни на зернові знизилися 

головним чином унаслідок збільшення обсягів розпродажу рекордних урожаїв з метою 

вивільнення додаткових коштів для проведення посівних робіт. Ціни на нафту після 

двомісячних коливань у відносно вузьких межах знизилися насамперед через нарощування 

обсягів видобутку нафти в США. В умовах послаблення долара США відносно провідних 

валют більшість валют країн, ринки яких розвиваються, зміцнилася. 

У першому кварталі 2017 року прискорилися споживча загальна та базова інфляція 

(відповідно до 14,2% та 6,4%). Це незначне прискорення було прогнозованим та відбулося 

за більшістю основних складових споживчого кошика на тлі збільшення виробничих витрат 

і низької бази порівняння. Стримували зростання цін у лютому фактори пропозиції, а також 

поліпшення ситуації на світових товарних ринках, що зумовило зміцнення обмінного курсу 

гривні. Водночас ці цінові тенденції на світових товарних ринках призвели до прискорення 

зростання індексу цін виробників до 38,9% р/р. 

Після тривалого зростання, ІВБГ знизився на 0,9% р/р. Падіння відобразило перші наслідки 

блокади транспортних шляхів на сході країни, а також підвищення бази порівняння. 

Різко знизилися показники добувної промисловості та металургії, а в цілому промислове 

виробництво знизилося на 4,6% р/р. Блокада також негативно позначилася на ситуації у 

вантажообороті та оптовій торгівлі. Водночас зниження виробництва в сільському 

господарстві уповільнилося. 

Державний бюджет виконано із суттєвим дефіцитом (14,4 млрд. грн.). Це стало наслідком 

сповільнення зростання податкових надходжень, до чого призвело надолуження 

відшкодування ПДВ через його низькі обсяги в січні, на тлі значних обсягів видатків, 

насамперед на оплату праці, житлові субсидії та соціальне забезпечення. Профіцит місцевих 

бюджетів зменшився (7,3 млрд. грн.) також за рахунок значних видатків. Від’ємне сальдо 

поточного рахунку збільшилося до 399 млн. дол. США внаслідок розширення дефіциту 

торгівлі товарами. Зокрема, зростання обсягів експорту суттєво сповільнилося як через 

вичерпання тимчасового ефекту низької бази порівняння січня минулого року, так і 

зниження експорту зернових культур. Зростання обсягів імпорту також сповільнилося, 

однак його обсяги залишалися суттєвими, у тому числі через високий енергетичний імпорт.  

Чисті надходження за фінансовим рахунком (368 млн. дол. США) були пов’язані із 

подальшим скороченням обсягів готівкової валюти поза банками та зростанням 

заборгованості за торговими кредитами (505 млн. дол. США). Надходження ПІІ залишилися 

низькими та становили лише 45 млн. дол. США. Через близьке до нуля сальдо зведеного 

платіжного балансу (-27 млн. дол. США) міжнародні резерви на кінець кварталу майже не  

змінилися та становили 15,5 млрд. 

 



ПАТ «АКБ «Траст-капітал»                                                                                     Проміжна фінансова звітність за 1квартал 2017 року 
 

 9 

Банківський сектор. 

Активи. 

Чисті активи банківської системи України за перший квартал 2017 скоротилися на 14,8 

млрд. грн. і склали 1 241 млрд. грн.. Загальні активи скоротилися практично на ту саму суму 

14,5 млрд.грн., до 1 723 млрд. грн.. Скорочення відбувалося головним чином за рахунок 

скорочення обсягів кредитів, наданих клієнтам. Їх обсяг скоротився на 12,3 млрд.грн. і склав 

993,6 млрд.грн.. В тому числі кредити, надані суб’єктам господарювання скоротилися на 11 

млрд.грн., до 836 млрд. грн.. В умовах вузького ринку кредитування, яке банки могли б 

здійснювати з прийнятними рівнями ризику, банки спрямовували наявні ліквідні кошти на 

купівлю ОВДП, обсяг вкладень в які збільшився на 5,8 млрд.грн., до 318,3 млрд.грн.. Також 

істотно збільшився обсяг коштів, розміщених банками у Національному банку України. За 

квартал їх сума зросла на 7,6 млрд.грн., до 48,4 млрд.грн.. 

 

Фондування. 

Вклади клієнтів банків у першому кварталі 2017 року зменшилися на 19,7 млрд.грн.. В тому 

числі кошти суб’єктів господарювання зменшилися на 13,3 млрд.грн., до 356,6 млрд.грн., 

головним чином за рахунок строкових депозитів, обсяг яких зменшився на 8,3 млрд.грн., до 

94,1 млрд.грн.. Кошти фізичних осіб зменшилися на 6,3 млрд.грн. і склали 430,8 млрд.грн.. 

Відтік коштів фізичних осіб відбувався за рахунок вкладів у іноземній валюті, обсяг яких 

зменшився на 6,7 млрд.грн.екв., до 232,2 млрд.грн.екв.. 

 

Фінансові результати та капітал. 

За перший квартал 2017 року капітал банків зріс на 18,3 млрд.грн. і склав 142,1 млрд.грн.. 

Зростання відбулося головним чином за рахунок збільшення статутних капіталів на загальну 

суму 15,2 млрд.грн.. Чистий прибуток банківської системи за перший квартал 2017 року 

склав 4 млрд.грн. 

 

Стан економічного середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність, спонукав 

менеджмент Банку до подальшого впровадження консервативної політики щодо управління 

активами та пасивами з огляду на ряд об’єктивних факторів, а саме: 

а) складна економічна і політична ситуація в країні, яка спричинила зниження ділової 

активності і звуження як кредитних, так і депозитних ринків. 

б) відсутність достатнього попиту на кредити з боку позичальників з достатнім кредитним 

рейтингом вимагала зважених підходів щодо нарощування обсягів кредитування клієнтів. 

в) відсутність активного ринку міжбанківських запозичень вимагала жорсткого 

регулювання ліквідності банку за рахунок внутрішніх джерел. 

 

З метою дотримання достатнього рівня поточної та довгострокової ліквідності, Правлінням 

Банку за узгодженням з Наглядовою радою Банку були розроблені відповідні заходи як 

фінансового, так і організаційного характеру. Найбільш значними з них є такі: 

 - надання нових кредитів з підвищеними вимогами щодо забезпечення; 

 - мобілізація коштів, що вивільняються, в високоліквідні активи, такі як залишки 

коштів в касі та на коррахунках, цінні папери, що рефінансуються НБУ; 

 - суворе дотримання економічних нормативів ліквідності та нормативів 

обов’язкового резервування коштів на коррахунку в Національному банку України. 

 

За результатами першого кварталу 2017 року ПАТ АКБ «Траст-капітал» дотримувався 

економічних нормативів, встановлених Національним банком України (постанова 

Правління від 28.08.2001 № 368). Виняток становить Норматив максимального кредитного 

ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9), перевищення якого відбулося на 

початку лютого після впровадження вимог постанови Правління Національного банку 

України від 30.06.2016 № 351 «Про затвердження Положення про визначення банками 

України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями». Банком 

розроблений та погоджений з Нацональним банком України план-графік приведення 

значень Нормативу максимального кредитного ризику за операціями з пов’язаними з 
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банком особами (Н9) у відповідність до нормативних значень. Протягом першого кварталу 

2017 року банк дотримувався нормативів обов’язкового резервування коштів на 

кореспондентському рахунку банку. 

 

Примітка 3. Основи  подання проміжної фінансової звітності 
 

Заява про відповідність. Проміжна фінансова звітність була підготовлена у відповідності 

до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність»  

Відповідно вимог "Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 (МСБО 34) 

«Проміжна фінансова звітність» основними складовими проміжного фінансового звіту 

Банку станом на 31.03.2017 є:  

 

а) проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс); 

б) проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про 

фінансові результати); 

в) проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний 

капітал); 

г) проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів; та  

ґ) пояснювальні примітки. 

 

Подана проміжна фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк 

здатен продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. 

Керівництво та акціонер мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність 

Банку в Україні. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Банку 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний 

рівень достатності його капіталу, зобов’язання акціонера надавати підтримку Банку, а також 

на основі історичного досвіду, який свідчить, що короткострокові зобов’язання будуть 

рефінансовані у ході звичайної господарської діяльності. 

 

Примітки до Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан (Баланс) та Проміжного 

скороченого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові 

результати) станом на 31.03.2017 року складалися Банком за умови, що дані статей які 

включались до проміжної фінансової звітності змінилися не менше ніж на 10 % порівняно з 

даними тих самих статей річної фінансової звітності, складеної Банком станом на 31.12.2016 

року. 

 

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність, що складається 

відповідно до вимог МСФЗ, має відповідати усім вимогам діючих МСФЗ. У разі набуття 

чинності нових стандартів банку слід використовувати їх під час складання фінансової 

звітності за звітний період. 

 

Проміжна фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ), які були випущені Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (РМСБО), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень 

Міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ).  

Нижче наведено перелік Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку на яких ґрунтуються основні принципи бухгалтерського 

обліку в Банку:  

 

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 

МСФЗ 8 Операційні сегменти 

МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості 

МСБО 1 Подання фінансової звітності 

МСБО 2  Запаси 

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів 
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МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 

МСБО 10 Події після звітного періоду 

МСБО 12 Податки на прибуток 

МСБО 16 Основні засоби 

МСБО 17 Оренда 

МСБО 18 Дохід 

МСБО 19 Виплати працівникам 

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів 

МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони 

МСБО 32 Фінансові інструменти: подання 

МСБО 33 Прибуток на акцію 

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність 

МСБО 36 Зменшення корисності активів 

МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні акції 

МСБО 38 Нематеріальні активи 

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 

МСФЗ 8 Операційні сегменти 

 
Міжнародні стандарти, які не застосовувалися Банком:  
 
МСФЗ 10  Консолідована фінансова звітність, так як Банк не є учасником консолідованої 

групи. 
МСБО 28  Інвестиції в асоційовані підприємства. В Банку відсутні вкладення в 

асоційовані та дочірні компанії.   

 

Основний обсяг операцій Банку здійснюється у гривнях. Гривня є національною валютою 

України, в цій валюті ведуться записи та складається звітність за національними правилами 

обліку. Виходячи з цього, Банк визначив у гривню в якості функціональної валюти. Операції 

в інших валютах, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах. Валютою 

подання фінансової звітності також визначена гривня. 

 

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень («тис. грн.»), за винятком даних в 

розрахунку прибутку на 1 просту акцію та якщо не зазначено інше.  

 

Примітка 4. Принципи облікової політики 

 

Протягом звітного періоду Банком не змінювались принципи облікової політики. 

 

Примітка 4.1 

Банк використовував такі обмінні курси для підготовки фінансової звітності, які діяли на 

кінець відповідних років:  
грн. 

Валюта 31 березня 2017 31 березня 2016 

100 доларів США 2697,6058 2621,8056 
100 євро 2896,4193 2968,9327 
10 російських рублів 4,7849 3,8780 

 

Примітка 5. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Таблиця 1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

                                                                                                                                                  (тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.03.2017 2016 рік 
1 2 3 4 
1 Готівкові кошти 13 478 4 815 
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Рядок Назва статті 31.03.2017 2016 рік 
1 2 3 4 

2 
Кошти в Національному банку України (крім 

обов’язкових резервів) 2 486 15 724 

3 
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити 

«овернайт» у банках: 37 172 26 731 
3.1 України 37 172 26 731 
4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 53 136 47 270 

 

Обмежень щодо використання коштів на кореспондентських рахунках немає. 

Негрошові інвестиційні та негрошові фінансові операції протягом звітного року Банком не 

проводились. 

 

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів 
 

Таблиця 1. Кредити та заборгованість клієнтів 
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.03.2017 2016 рік 
1 2 3 3 

1 Кредити, надані юридичним особам 188 210 212 863 

2 Кредити, надані фізичним особам-підприємцям 5 610 5 780 

3 Іпотечні кредити фізичних осіб 2 858 2 858 

4 Кредити, надані фізичним особам на поточні потреби  18 644 20 463 

5 Резерв під знецінення кредитів  (63 505) (59 286) 

6 Усього кредитів за мінусом резервів 151 817 182 678 

 

Таблиця 2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 1 квартал 2017 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Кредити, 

що надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам-

підприєм 

цям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, 

що надані  

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 4 5 6 

1 Залишок за станом на 01 січня (37 780)  (171)  (2 858)  (18 477)  (59 286) 

2 
(Збільшення)/зменшення резерву 

під знецінення протягом року 
(5 594) (194)  -  936 (4 852) 

3 
Вплив перерахунку у валюту 

поданні звітності 
433  1  -  199  633 

4 
 

Залишок за станом на кінець дня 

31 грудня 
(42 941)  (364)  (2 858) (17 342)  (63 505) 

 

Таблиця 2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2016 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Кредити, 

що надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам-

підприєм 

цям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, 

що надані  

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 4 5 6 

1 Залишок за станом на 01 січня (26 444)  (166)  (2 860)  (16 258)  (45 728) 

2 
(Збільшення)/зменшення резерву 

під знецінення протягом року 
(9 673) 4  2  (1 263) (10 930) 

3 
Вплив перерахунку у валюту 

поданні звітності 
(1 662)  (9)  -  (957)  (2 628) 

4 
 

Залишок за станом на кінець дня 

31 грудня 
(37 779)  (171)  (2 858) (18 478)  (59 286) 
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Примітка 7. Основні засоби та нематеріальні активи 
 

Таблиця 1. Основні засоби та нематеріальні активи 

                                                                                                                                                                                                             (тис.грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Назва статті 

Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспорт-

ні засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Усього 

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 

 1 Балансова вартість на початок 2016 року 11 627 764 44 171 105 36 1 758 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 76 2 718 1 292 491 573 678 762 6 590 

1.2 Знос на початок 2016 року (65) (2 091) (528) (447) (402) (573) (726) (4 832) 

2 Надходження 42 967 85 - - - 60 18 43 130 

3 Вибуття - - - - - - - - 

3.1 В т.ч. знос на дату вибуття - - - - - - - - 

4 Амортизаційні відрахування (144) (31) (48) (17) (10) (30) (6) (286) 

5 
Балансова вартість на кінець 1 кварталу 2016 

року 

42 834 681 716 27 161 135 48 44 602 

5.1 Первісна (переоцінена) вартість 43 043 2 803 1 292 491 573 738 780 49 720 

5.2 Знос на кінець  1 кварталу 2016року  (209) (2 122) (576) (464) (412) (603) (732) (5 118) 

6 Надходження - 247 - 26 - 43 - 316 

7 Амортизаційні відрахування (652) (181) (143) 2 (29) (123) (19) (1 145) 

8 Вибуття - (66) - - - (287) (22) (375) 

8.1 В т.ч. знос на дату вибуття - 64 - - - 287 22 373 

9 Інші  переведення 23 - - 59 - (82) - 0 

9.1 Інші  переведення (знос) (18) - - (47)  65 - 0 

10 Переоцінка 128 184 224 79 21 - - 636 

10.1 первісної вартості 172 8 346 508 7 359 105 - - 16 490 

10.2 Зносу (44) (8 162) (284) (7 280) (84) - - (15 854) 

11 Балансова вартість на кінець 2016 року 42 315 929 797 146 153 38 29 44 407 

11.1 Первісна (переоцінена) вартість 43 238 11 330 1 800 7 935 678 412 758 66 151 

11.2 Знос на кінець 2016 року (923) (10 401) (1 003) (7 789) (525) (374) (729) (21 744) 

12 Надходження - 17 - 34 - 5 - 56 

13 Амортизаційні відрахування (220) (75) (67) (10) (11) (26) (5) (414) 

14 Балансова вартість на кінець 1 кв. 2017 року 42 095 871 730 170 142 17 24 44 049 

14.1 Первісна (переоцінена) вартість 43 238 11 347 1 800 7 969 678 417 758 66 207 

14.2 Знос на кінець  1 кв.2017 року (1 143) (10 476) (1 070) (7 799) (536) (400) (734) (22 158) 
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Основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, 

користування та розпорядження відсутні.  

Основні засоби та нематеріальні активи в заставу не передавались.  

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), в 

Банку відсутні. 

Основні засоби, вилучені з експлуатації на продаж, в Банку відсутні. 

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів складає 1 076 тис. 

грн. 

Протягом звітного та попереднього періодів Банком не створювались нематеріальні активи.  

Первісна вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності складає 

762 тис. грн.  

Придбані основні засоби та нематеріальні активи визнаються Банком за первісною вартістю, 

яка включає усі витрати, що пов’язані з придбанням, доставкою, установкою й введенням їх в 

експлуатацію та суми податків, які сплачені у зв’язку з придбанням, що не компенсуються 

Банку.  
 

Після первісного визнання об'єкта основних засобів як активу його подальший облік в Банку 

здійснюється за переоціненою вартістю (справедливою вартістю)  з вирахуванням 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Балансова 

(залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між первісною 

(переоціненою)вартістю та сумою переоціненого зносу (амортизації). 

 Метод оцінки основних засобів за переоціненою (справедливою) вартістю послідовно 

застосовуватиметься Банком до часу вибуття або декласифікації 
 

 

 

Примітка 8. Інші фінансові активи. 
 

Таблиця 1. Інші фінансові активи 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті Примітка 31.03.2017 2016 рік 

1 2 3 4 4 

1 
Дебіторська заборгованість за операціями з 

платіжними картками 

 
318 284 

2 
Похідні фінансові активи в торговому 

портфелі банку 

 
- - 

3 
Грошові кошти з обмеженим правом 

користування 

 
913 857 

4 Інші фінансові активи  284 205 

5 
Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 

 
(27) (47) 

6 
Усього інших фінансових активів за мінусом 

резервів 

 
1 488 1 299 

 

До інших фінансових активів віднесено:  

 - дебіторська заборгованість за нарахованими доходами  -     84 тис. грн.; 

 - поповнення коррахунку                    -     200тис. грн. 

 

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 1 квартал 

2017року 

(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 
Інші фінансові 

активи 
Усього 

1 2 3 4 

1 Залишок за станом на 1 січня  (47) (47) 
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Рядок Рух резервів 
Інші фінансові 

активи 
Усього 

1 2 3 4 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення 

протягом року                     20 

                              

20 

4 Залишок за станом на кінець дня 31 березня (27) (27) 

 

 

Таблиця 3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за  2016 рік 

 

(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів 
Інші фінансові 

активи 
Усього 

1 2 3 4 

1 Залишок за станом на 1 січня  (12) (12) 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення 

протягом року (35) (54) 

4 Залишок за станом на кінець дня 31 березня (47) (66) 

 

 

Таблиця 4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 1 квартал 2017 року 

 

                                 (тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Назва статті 

Дебіторська 

заборгова-

ність за 

операціями з 

платіжними 

картками 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 
 

Інші 

фінансові 

активи 
 

Усього 

1 2 3 4 6 7 

1 
Непрострочена та незнецінена 

заборгованість: 
318 38 086 201 38 605 

1.1 
великі клієнти з кредитною історією більше 

2 років 
-          38 086 200 38 286 

1.2 малі компанії  - 1 1 

1.3 фізичні особи 318 - - 318 

2 
Заборгованість, знецінена на індивідуальній 

основі: 
- - 83 83 

2.1 
із затримкою платежу від  184 до 365 (366) 

днів 
- - 2 2  

2.2 
із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів 
- - 10 10 

2.3 без затримки платежів      - - 71 71 

3 
Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву 
318 38 086 284 38 688 

4 
Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 
- - (27) (27) 

5 
Усього інших фінансових активів за 

мінусом резерву 
318 38 086 257 38 661 
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Таблиця 5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2016 рік 

                                 (тис. грн.) 
Р

я
д

о
к
 

Назва статті 

Дебіторська 

заборгова-

ність за 

операціями з 

платіжними 

картками 

Грошові 

кошти з 

обмеженим 

правом 

користування 
 

Інші 

фінансові 

активи 
 

Усього 

1 2 3 4 6 7 

1 
Непрострочена та незнецінена 

заборгованість: 
284 857 20 1 161 

1.1 
великі клієнти з кредитною історією більше 

2 років 
- 857 20 877 

1.2 малі компанії  -   

1.3 фізичні особи 284 - - 284 

2 
Заборгованість, знецінена на індивідуальній 

основі: 
- - 185 185 

2.1 
із затримкою платежу від  184 до 365 (366) 

днів 
- - 1 1  

2.2 
із затримкою платежу більше ніж 366 (367) 

днів 
- - 11 11 

2.3 без затримки платежів      - -          173 173 

3 
Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву 
284 857 205 1346 

4 
Резерв під знецінення інших фінансових 

активів 
- - (47) (47) 

5 
Усього інших фінансових активів за 

мінусом резерву 
284 857 158 1299 

 

Примітка 9. Інші активи 
 

Таблиця 1. Інші активи 
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті Примітки 31.03.2017 2016 рік 

1 2 3 4 4 

1 
Дебіторська заборгованість з придбання 

активів 
 - - 

2 
Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 
 46 262 25 329 

3 Інші активи  240 191 

4 Резерв під інші активи  - - 

5 Усього інших активів за мінусом резервів  46 502 25 520 

 

Станом на кінець дня 31 березня 2017 року: 
 

У складі майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя обліковуються:  

- квартира     -         21 835 тис. грн 

- житлові будинки та земельні ділянки  -         10 612 тис. грн 

-  книжкова продукція   -  2 879 тис. грн. 

- фотоелектричні модулі -        10 936 тис. грн 

З моменту оприбуткування майна на баланс Банк проводить активну роботу по проведенню 

заходів, які передують реалізації активів і без яких неможливо здійснити їх продаж.  

До інших активів віднесено:  

- витрати майбутніх періодів згідно укладених договорів            -   215 тис. грн.; 

- матеріальні цінності в підзвіті                                                        -     25 тис. грн.. 
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Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року: 

У складі майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя обліковуються:  

- квартира     -     837 тис. грн 

- житлові будинки та земельні ділянки  -         10 612 тис. грн 

-  книжкова продукція   -  2 879 тис. грн. 

- фотоелектричні модулі -        11 001 тис. грн 

З моменту оприбуткування майна на баланс Банк проводить активну роботу по проведенню 

заходів, які передують реалізації активів і без яких неможливо здійснити їх продаж.  

До інших активів віднесено:  

- витрати майбутніх періодів згідно укладених договорів            -   182 тис. грн.; 

- матеріальні цінності в підзвіті                                                        -       9 тис. грн.. 

 

 

Примітка 10. Резерви за зобов’язаннями 

 

Таблиця 1. Зміни резервів за зобов’язаннями за 1 квартал 2017 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Примітки 
Кредитні 

зобов’язання  
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на 1 січня   - - 

2 Формування  та/або збільшення резерву  18 18 

3 Залишок на кінець дня 31 березня  18 18 

 

Таблиця 2. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2016 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Примітки 
Кредитні 

зобов’язання  
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на 1 січня   - - 

2 Формування  та/або збільшення резерву  17 17 

3 Залишок на кінець дня 31 березня  17 17 

 

Примітка 11. Інші фінансові зобов’язання  

 

Таблиця 1. Інші фінансові зобов’язання 

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті Примітки 31.03.2017 2016 рік 

1 2 3 4 4 

1 Кредиторська заборгованість за операціями з 

платіжними картками 

 
3 234 

2 Кредиторська заборгованість за операціями з 

іноземною валютою 

 
- - 

3 Похідні фінансові зобов’язання в торговому 

портфелі банку 

 
- - 

4 Інші фінансові зобов’язання  994 1 012 

5 Усього інших фінансових зобов’язань  997 1 246 
 

 

Станом на кінець дня 31 березня 2017 року «Інші фінансові зобов’язання» складаються із: 

- кредиторська заборгованість за платежами клієнтів   -       939 тис. грн.; 

- розрахунки з VISA , SWIFT                                                    -         55  тис. грн.; 
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Станом на кінець дня 31 березня 2016 року «Інші фінансові зобов’язання» складаються із: 

- кредиторська заборгованість за розрахунками за ЦП клієнтів -  40 000 тис. грн.; 

- кредиторська заборгованість за платежами клієнтів   -       653 тис. грн.; 

- розрахунки з VISA , SWIFT                                                    -         91  тис. грн.; 

- інші          -   1  тис.грн.. 

 

 

 

Примітка 12. Інші зобов’язання 

 

Таблиця 1. Інші зобов’язання 

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті Примітки 31.03.2017 2016 рік 

1 2 3 4 4 

1 
Кредиторська заборгованість за податками 

та зборами, крім податку на прибуток 

 

366 376 

2 
Кредиторська заборгованість за 

розрахунками з працівниками банку 

 

470 384 

3 Доходи майбутніх періодів   90 93 

4 Інша заборгованість  25 35 

5 Усього  951 888 

 

Станом на кінець дня 31 березня 2017 року до скаду інших зобов’язань віднесені нараховані 

господарські витрати Банку 

 

Станом на кінець дня 2016 року до скаду інших зобов’язань віднесені нараховані господарські 

витрати Банку. 

 

 

Примітка 13. Процентні доходи та витрати 

 

Таблиця 1. Процентні доходи та витрати 
 (тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.03.2017 31.03.2016 

1 2 3 4 

 ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ   

1 Кредити та заборгованість клієнтів  9 681 6 185 

2 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 658 422 

3 Кошти в інших банках - 39 

4 Кореспондентські рахунки в інших банках 3 6 

5 Депозити овернайт в інших банках - - 

6 Інші - - 

7 Усього процентних доходів 10 342 6 652 

 ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ   

8 Строкові кошти юридичних осіб (683) (690) 

9 Строкові кошти фізичних осіб (1 686) (1 840) 

10 Строкові кошти інших банків - - 

11 Поточні рахунки (30) (57) 

12 Інші - (707) 

13 Усього процентних витрат (2 399) (3 294) 

14 Чистий процентний дохід/(витрати) 7 943 3 358 
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Примітка 14. Комісійні доходи та витрати 

 

Таблиця 1. Комісійні доходи та витрати 
 (тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.03.2017 31.03.2016 
1 2 3 4 

 КОМІСІЙНІ ДОХОДИ   

1 Розрахунково-касові операції 966 915 

2 Операції з цінними паперами 38 68 

3 Інші 47 50 

4 Усього комісійних доходів 1 051 1 033 

 КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ   

5 Розрахунково-касові операції (80) (50) 

6 Інші (230) (190) 

7 Усього комісійних витрат (310) (240) 

8 Чистий комісійний дохід/витрати 741 793 
 

Інші комісійні доходи за 1 квартал 2017 року включають: 

- комісійні доходи за операціями на валютному ринку для клієнтів   –  43 тис. грн.; 

- комісійні доходи від кредитного обслуговування                                 –    3 тис.грн., 

- інші            –    1 тис.грн. 

 

Інші комісійні витрати за 1 квартал 2017 року  включають: 

- комісійні витрати за операціями VISA                           –    160 тис. грн; 

- комісійні витрати за операціями УкрКарт              –     43 тис. грн; 

- комісійні витрати за операціями LIBRA-PAY                                               –     22 тис. грн;. 

- комісійні витрати за операціями купівлі-продажу готівки                            –     5  тис. грн. 

 

 

 

Примітка 15. Інші операційні доходи 

 

Таблиця 1. Інші операційні доходи 
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті Примітки 31.03.2017 31.03.2016 
1 2 3 4 5 

1 
Дохід від надання в оренду інвестиційної 

нерухомості 

 

375 641 

2 Дохід від операційного лізингу (оренди)  67 42 

3 Інші  55 (575) 

5 Усього операційних доходів  497 108 

 

До складу інших доходів за 1 квартал 2017 року віднесено: 

- відшкодування господарських витрат                                                                 –      54 тис. грн.; 

- штрафи, пені клієнтів               –        1 тис. грн. 

 

Примітка 16. Адміністративні та інші операційні витрати 

 

Таблиця 1. Адміністративні та інші операційні витрати 
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті Примітки 31.03.17 31.03.16 
1 2 3 4 5 

1 Витрати на утримання персоналу  1 501 937 

2 Амортизація основних засобів  408 280 

3 Амортизація програмного забезпечення та  5 6 



ПАТ «АКБ «Траст-капітал»                                                                                     Проміжна фінансова звітність за 1квартал 2017 року 
 

 20 

Рядок Назва статті Примітки 31.03.17 31.03.16 
1 2 3 4 5 

інших нематеріальних активів 

4 

Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та 

інші експлуатаційні  послуги 

 

877 

666 

5 Витрати на оперативний лізинг (оренду)  168 527 

6 Інші витрати, пов’язані з основними засобами  35 1 

7 Професійні послуги  55  

8 Витрати із страхування  12 11 

9 
Сплата інших податків та обов’язкових 

платежів, крім податку на прибуток 

 
350 

369 

10 Інші  168 157 

11 
Усього адміністративних та інших операційних 

витрат 

  

3 579 

 

2 954 

 

 

Примітка 17. Прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

 
Таблиця 1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті Примітки 31.03.2017 31.03.2016 
1 2 3 4 5 

1 Прибуток/(збиток) за період   43 (458) 

2 Середньорічна кількість простих акцій в 

обігу (тис. шт.) 

 
126 051 53 250 

3 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) 

на одну просту акцію  

  
(0,00) (0,01) 

 

 

 

 

Примітка 18. Операційні сегменти  

 

Таблиця 1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 1 квартал 2017 року 

(тис.грн.) 

Р
я
д

о
к
 

 

Назва статті 

Найменування звітних сегментів  

Інші 

сегменти 

та 

операції 

 

Усього послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 8 

  Дохід від зовнішніх клієнтів      

1 Процентні доходи 9 437 244 658 3 10 342 

2 Комісійні доходи 226 772 53 - 1 051 

3 Інші операційні доходи  382 61 - 54 497 

4 Усього доходів сегментів 10 045 1 077 711 57 11 890 

5 Процентні витрати (690) (1 709) - - (2 399) 

6 
Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та коштів в інших банках 
(5 594) (744) -  (4 850) 

7 
Відрахування до резерву під знецінення 

дебіторської заборгованості 
20 - - - 20 

8 
Результат від операцій з іноземною 

валютою 
5 54 (282) (619) (842) 

9 
Результат від переоцінки операцій з 

іноземною валютою 
63 200  54 317 

10 Комісійні витрати - - (310) - (310) 

11 Відрахування до резервів під знецінення ЦП   (20)  (20) 
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у портфелі банку 

12 Відрахування до резервів за зобов'язаннями - (2) - - (2) 

13 Адміністративні та інші операційні витрати - (918) - (2 661) (3 579) 

14 Витрати на податок на прибуток    (182) (182) 

15 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА Прибуток 

(збиток) 
    43 

 

Таблиця 2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 1 квартал 2016 року 

 (тис.грн.) 

Р
я
д

о
к
 

 

Назва статті 

Найменування звітних сегментів  

Інші 

сегменти 

та 

операції 

 

Усього послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 8 

  Дохід від зовнішніх клієнтів      

1 Процентні доходи 6 089 96 467 - 6 652 

2 Комісійні доходи 278 702 53 - 1033 

3 Інші операційні доходи  647 42 (623) 42 108 

4 Усього доходів сегментів 7 014 840 (103) 42 7 793 

5 Процентні витрати (726) (2 568) - - (3 294) 

6 
Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та коштів в інших банках 
(5 633) (1 503) -  (7136) 

7 
Відрахування до резерву під знецінення 

дебіторської заборгованості 
(55) - - - (55) 

8 
Результат від операцій з іноземною 

валютою 
62 35 1 340 - 1 437 

9 
Результат від переоцінки операцій з 

іноземною валютою 
14 677 (6 362) 192 (4 502) 4 005 

10 Комісійні витрати - - (240) - (240) 

11 Відрахування до резервів за зобов'язаннями - (14) - - (14) 

12 Адміністративні та інші операційні витрати - (575) - (2 379) (2 954) 

13 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА Прибуток 

(збиток) 
15 339 (10 147) 1 189 (6 839) (458) 

 

 

Таблиця 3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 1 квартал 2017 рік 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Назва статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ           

1 Активи сегментів 167 428 1 619 10 512 - 179 559 
2 Усього активів сегментів 167 428 1 619 10 512 -    179 559 

3 Нерозподілені активи - - - - 167 149 
4 Усього активів     346 708 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      
5 Зобов'язання сегментів 27 017 85 869 - - 112 886 
6 Усього зобов'язань сегментів 27 017 85 869 - - 112 886 
7 Нерозподілені зобов'язання - - - - 9 652 
8 Усього зобов'язань     122 538 

  ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ      
9 Амортизація     (413) 
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Таблиця 4. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 1 квартал 2016 рік 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Назва статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ           

1 Активи сегментів 206 698 1 625 8 083 - 216 406 
2 Усього активів сегментів 206 698 1 625 8 083 - 216 406 
3 Нерозподілені активи - - - - 128 573 
4 Усього активів     344 979 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      
5 Зобов'язання сегментів 54 673 93 233 45 - 147 951 
6 Усього зобов'язань сегментів 54 673 93 233 45 - 147 951 
7 Нерозподілені зобов'язання - - - - 23 709 
8 Усього зобов'язань     171 660 

  ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ      
9 Амортизація     (488) 

 
 

Примітка 19. Операції з пов’язаними сторонами 

 

Таблиця 1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на кінець дня 31.03.2017 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
  

Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоці-

йовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 20 %) 
- 18 - - 

2 Інші активи -  - 43 

3 
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0,1 

- 24%) 
         31 204 24 996 132 22 561 

4 Інші зобов'язання          7 250 - 6 

 

Таблиця 2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 1 квартал 2017 року 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

 

Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційо

вані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи - 1  -  5 898 

2 Процентні витрати 214 41 - 884 

3 Результат від операцій з іноземною валютою 4 - - 6 

4 Результат від переоцінки іноземної валюти 218 11 - (48 651) 

5 Комісійні доходи 11 43 1 62 

6 Інші операційні доходи - - - 17 

7 Адміністративні та інші операційні витрати (87) (606) - (19) 
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Таблиця 3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами станом на 

кінець 1 кварталу 2017 року. 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о

к
 

 

Назва статті 

Провідний 

управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 

сторони 

1 2 4 4 

1 Інші зобов'язання 70 83 118 

 

 

 

Таблиця 4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом 1 кварталу 2017 року 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
  

Назва статті 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 

1 Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам протягом періоду 135 39 467 

2 Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом періоду 131 30 500 

 

 

 

 

 

Таблиця 5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами станом на кінець дня 31.03.2016 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
  

Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоці-

йовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна 

процентна ставка 20 %) 
- 40 - 2 

2 
Інші активи 

- 1 - - 

3 
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 0,1 

- 24%) 
50 557 1 982 6 893 32 663 

4 
Інші зобов'язання 

33 192 - 27 

 

 

Таблиця 6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 1 квартал 2016 року 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

 

Назва статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційо

вані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи - 1  -  - 

2 Процентні витрати 1 602 60 307 635 

3 Результат від операцій з іноземною валютою 14 - - 25 

4 Результат від переоцінки іноземної валюти (9 316) (110) (15) (2 973) 

5 Комісійні доходи 13 14 3 25 

6 Інші операційні доходи - 2 - 2 




