
 

 

Титульний аркуш 

 
29.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 25-15055/21 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Шугаєв Є. Я. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807862 

4. Місцезнаходження: 79026, Львівська обл., м. Львiв, вул. Сахарова, 78 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0322972308, - 

6. Адреса електронної пошти: lesya.tykhan@kredobank.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://kredobank.com.ua/about/zvity-ba

nku/zvity-emitenta 29.04.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



 

 

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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює  



 

 

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

окремо) 

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 Емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть, тому "Iнформацiя про обсяги виробництва та 

реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть еалiзованої продукцiї" не 

заповнюється. Випуску iпотечних облiгацiй не здiйснювали. Рiшення про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв та правочинiв , щодо яких є заiнтересованiсть, не приймали. 

Забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надавалось. Будь-якi обмеження щодо обiгу 

цiнних паперiв вiдсутнi. Аудит промiжної фiнансової звiтностi не проводився.  

 

У зв'язку з невiдповiднiстю електронних форм структурi форм окремої промiжної фiнансової 

звiтностi АТ "КРЕДОБАНК" (складеної вiдповiдно до МСФЗ), у електроннiй формi заповнено 

пiдсумковi данi, а окрема промiжна фiнансова звiтнiсть розкривається у вiдповiдних 

примiтках електронних форм звiтностi емiтента. 

 

Окрема промiжна фiнансова звiтнiсть Банку є також доступною в електроннiй формi (у 

форматi PDF) на офiцiйнiй веб-сторiнцi АТ "КРЕДОБАНК" за адресою 

 

https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/kvartalna-zvitnist. 

 

 



 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 31.03.1992 

3. Територія (область) 

 Львівська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 2248969469,16 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 1770 

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

 64.19 - iншi види грошового посередництва 

 - - - 

 - - - 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори. Наглядова Рада. Правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Статут АТ "КРЕДОБАНК" не мiстить 

iнформацiї про засновникiв 
  

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 НБУ, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA163000010000032009111101026 

3) поточний рахунок 

 UA163000010000032009111101026 

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

рахунком в іноземній валюті 

 The Bank of New York Mellon, МФО - 

5) IBAN 

 8900057211 

6) поточний рахунок 

 8900057211 

 



 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання банкiвських послуг, 

визначених статтею 47 Закону 

України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" 

№43 11.10.2011 НБУ  

Опис строк дiї лiцензiї необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами  

(брокерська дiяльнiсть) 

АЕ185273 07.11.2012 НКЦПФР  

Опис строк дiї лiцензiї необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами  

(дилерська дiяльнiсть) 

АЕ185274 07.11.2012 НКЦПФР  

Опис строк дiї лiцензiї необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами  

(андеррайтинг) 

АЕ185275 07.11.2012 НКЦПФР  

Опис строк дiї лiцензiї необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть 

АЕ286595 10.10.2013 НКЦПФР  

Опис строк дiї лiцензiї необмежений 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Крачковський Макс 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КРЕДОБАНК", 09807862, член Наглядової Ради. PKO BР SA , заступник Голови 

Правлiння  - основне мiсце працi. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Матусяк Яцек 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КРЕДОБАНК", 09807862, член Наглядової Ради. Голова Правлiння ПрАТ СК "ПЗУ 

Україна"  - основне мiсце працi. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чухрай Наталiя Iванiвна 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 НУ "Львiвська Полiтехнiка", 02071010, проректор - основне мiсце працi. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кльоба Лев Гнатович 

3. Рік народження 

 1953 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 53 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 НУ "Львiвська Полiтехнiка", 02071010, доцент - основне мiсце працi. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 



 

 

 Ошаст Гжегож 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 PKO BP S.A, -, директор центру. PKO BP S.A, виконавчий директор - основне мiсце 

працi. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Папєрскi Якуб 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КРЕДОБАНК", 09807862, Голова Наглядової Ради. PKO BP S.A., заступник Голови 

Правлiння - основне мiсце працi. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Хархалiс Любомир 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Bank Pekao SA, -, виконавчий директор. Директор Бюро фiнансiв Групи капiталу PKO BP 

S.A. - основне мiсце працi. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Буковський Славомир 



 

 

3. Рік народження 

 1956 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 42 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Технологiчно-гуманiтарний унiверситет iм.К.Пуласького (Польща), -, проректор. 

Технологiчно-гуманiтарний унiверситет iм.К.Пуласького у м.Радом, виборний ректор - основне 

мiсце працi.  

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шугаєв Єжи Яцек 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КРЕДОБАНК", 09807862, в.о.Голови Правлiння. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Перший заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тарасюк Войцех 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КРЕДОБАНК", 09807862, заступник Голови Правлiння. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Свiрський Адам Патрик 

3. Рік народження 

 1969 



 

 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Товариство Iнвестицiйних Фондiв Енергiя" (Польща), -, директор. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Цесляр Артур 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ЛIНК 4 Страхове Товариство" (Польща), -, директор департаменту. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нога Олег Зiновiйович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КРЕДОБАНК", 09807862, виконавчий директор. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння - директор департаменту контролю та фiнансового монiторингу 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ващук Максим Володимирович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 



 

 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КРЕДОБАНК", 09807862, директор департаменту. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лотоцький Василь Володимирович 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "КРЕДОБАНК", 09807862, головний бухгалтер з 2005 р. 

7. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 3313659 X X 

у тому числі:  

мiжбанкiвський кредит 11.12.2020 600000 6,5 05.12.2025 

мiжбанкiвський кредит 11.09.2020 450000 6,5 05.09.2025 

мiжбанкiвський кредит 09.10.2020 600000 6,5 03.10.2025 

мiжбанкiвський кредит 12.06.2020 40000 6,5 06.06.2025 

мiжбанкiвський кредит 08.05.2020 600000 6,5 25.04.2025 

мiжбанкiвський кредит 17.03.2021 922173 5,115 16.09.2022 

кредит фiнансової органiзацiї 10.10.2019 101486 6,23 08.10.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 384650 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 384650 X X 

серiя А 19.03.2018 134615 15,12 26.11.2022 

серiя В 13.07.2018 250035 10,6 28.12.2022 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 



 

 

  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 45975 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 19049029 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 22793313 X X 

Опис д/н 

 

 



 

 

VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.11.2015 132/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1300571007 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,01 22489694

6916 

2248969469,

16 

100 

Опис 

Простi iменнi акцiї Банку включенi до бiржових спискiв АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (код в ПФТС - ZUKB) без включення до лiстингу. 

Фактiв лiстингу/делiстингу за звiтний перiод не було. Банк не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його цiнними паперами на зовнiшнiх 

ринках, дострокове погашення не передбачено, метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення акцiй останньої емiсiї було 

збiльшення портфеля автокредитування (кредитування автомобiльного транспорту) 

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

27.10.2017 84/2/201

7 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000199

384 

відсотко

ві 

1000 250000 Бездокумента

рні іменні 

250000000 15,12 щокварталь

но 

4994571,4 26.11.2022 

Опис 

29.01.2018р. вiдбулося включення облiгацiй емiтента у лiстинг фондової бiржi АТ "Українська бiржа".Облiгацiї вiдсотковi бездокументарнi 

iменнi серiї А, загальна номiнальна вартiсть яких становить - 250 000 000,00 грн., кiлькiстю - 250 000 штук. Банк не має iнформацiї щодо 

здiйснення торгiвлi його облiгацiями на зовнiшнiх ринках. Облiгацiї обох серiй допущенi до обiгу та включено до бiржового списку  ПрАТ 



 

 

"Фондова бiржа "Перспектива". Всi виплати процентного доходу вiдбулись вчасно, вiдповiдно до проспекту емiсiї. 

 

Метою емiсiї облiгацiй серiй А та В є використання залучених коштiв (у повному обсязi - 500 000 000,00 грн.) для кредитування клiєнтiв 

сегменту малого та середнього бiзнесу. 

 

Розмiщення облiгацiй обох серiй вiдбулось публiчно на ПрАТ "ФБ "Перспектива". 

 

Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викупу власних облiгацiй. 

 

 

27.10.2017 85/2/201

7 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000199

392 

відсотко

ві 

1000 250000 Бездокумента

рні іменні 

250000000 10,6 щокварталь

но 

6607500 28.12.2022 

Опис 

Банк не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його облiгацiями на зовнiшнiх ринках. Облiгацiї обох серiй допущенi до обiгу та включено до 

бiржового списку  ПрАТ "Фондова бiржа "Перспектива". Всi виплати процентного доходу вiдбулись вчасно, вiдповiдно до проспекту емiсiї. 

 

Метою емiсiї облiгацiй серiй А та В є використання залучених коштiв (у повному обсязi - 500 000 000,00 грн.) для кредитування клiєнтiв 

сегменту малого та середнього бiзнесу. 

 

Розмiщення облiгацiй обох серiй вiдбулось публiчно на ПрАТ "ФБ "Перспектива". 

 

Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викупу власних облiгацiй. 

 

 

 



 

 

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"IДЕА КАПIТАЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37854056 

4. Місцезнаходження 

 м.Львiв, вул. Сахарова, 43 

5. Опис 

 Основний вид дiяльностi: 64.91 фiнансовий лiзинг. 

 

Надання наступних  фiнансових послуг: 

 

-  факторинг; 

 

-  надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв; 

 

-  фiнансовий лiзинг; 

 

-  надання поручительств; 

 

-  надання гарантiй; 

 

-  надання позик; 

 

-  залучення фiнансових активiв юридичних осiб iз зобов'язанням  щодо 

 

наступного їх повернення. 

 

 

 

 

 

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

01.07.2020 Бiлоус Марiя Василiвна 0322972332, mvbilous@kredobank.com.ua 

Опис 

Загальний стаж роботи в банкiвськiй системi - 15 рокiв, попередня посада - 

менеджер зi спiвпрацi з Наглядовою Радою АТ "КРЕДОБАНК". У 2015 роцi 

успiшно завершила навчальний курс "Корпоративний секретар" вiд Українського 

iнституту корпоративного управлiння (м. Київ), включена до Реєстру 

корпоративних секретарiв ФДМУ. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 

посадовi злочини. 



 

 

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.11.

2015 

132/1/2015 UA1300571007 224 896 946 916 2 248 969 469,16 224 896 946 916 0 0 

Опис: 

д/н 



 

 

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.03.2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 0 0 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 0 0 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 0 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 0 0 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 0 0 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 26 205 375 25 228 130 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 0 0 

Кошти клієнтів 2010 0 0 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 0 0 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 22 793 313 22 106 548 



 

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 0 0 

Емісійні різниці 3010 0 0 

Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 0 0 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 0 0 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 3 412 062 3 121 582 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 26 205 375 25 228 130 

Примітки: У тисячах гривень Прим. 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Активи    

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 4 3 515 815  4 201 484  

 

Заборгованiсть iнших банкiв 5 30 040  30 764  

 

Кредити та аванси клiєнтам 6 14 070 285  13 282 029  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери  7 7 002 099  6 187 229  

 

Передоплата з поточного податку на прибуток  33  20  

 

Вiдстрочений актив з податку на прибуток  44 288  43 004  

 

Iнвестицiйна нерухомiсть  12 105  14 054  

 

Основнi засоби 8 1 007 135  1 007 493  

 

Нематерiальнi активи 8 172 477  176 188  

 

Iншi фiнансовi активи 9 200 220  153 702  

 

Iншi нефiнансовi активи 10 150 878  132 163  

 

Всього активiв   26 205 375  25 228 130  

 

Зобов'язання    

 

Заборгованiсть перед iншими банками 11 3 607 895  2 839 280  

 

Кошти клiєнтiв 12 18 240 505  18 319 765  

 

Кошти iнших фiнансових органiзацiй  131 458  115 580  

 

Випущенi борговi цiннi папери 13 384 650  384 810  

 



 

 

Зобов'язання з поточного податку на прибуток  45 975  33 784  

 

Iншi фiнансовi зобов'язання 14 267 364  246 528  

 

Iншi нефiнансовi зобов'язання 15 115 466  166 801  

 

Всього зобов'язань   22 793 313  22 106 548  

 

Капiтал    

 

Статутний капiтал  2 248 969  2 248 969  

 

Резерв переоцiнки основних засобiв  108 280  108 280  

 

Резерв переоцiнки iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд  169 092  83 744  

 

Нерозподiлений прибуток  885 721  680 589  

 

Всього капiталу   3 412 062  3 121 582  

 

Всього зобов'язань та капiталу   26 205 375  25 228 130  
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Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 1 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 0 0 

Процентні витрати 1005 0 0 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 0 0 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 0 0 

Комісійні доходи 1040 0 0 

Комісійні витрати 1045 0 0 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 0 0 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 0 0 

Інші операційні доходи 1170 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 0 0 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 



 

 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 0 0 

Витрати на податок на прибуток 1510 0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 0 0 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 2750 0 0 



 

 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 

Усього сукупного доходу за рік 2999 205 132 135 286 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 0 0 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 0 0 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,00000 0,00000 

Примітки:  

 

У тисячах гривень Прим. I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Процентнi доходи, розрахованi з використанням методу ефективного вiдсотка 16  580 355 

 577 877  

 

Iншi процентнi доходи 16  39 200  33 232  

 

Процентнi витрати 16  (136 508) (197 240) 

 

Чистий процентний дохiд   483 047  413 869  

 

Комiсiйнi доходи 17  158 683  142 308  

 

Комiсiйнi витрати 17  (42 859) (38 632) 

 

Результат вiд торгових операцiй з iноземною валютою  16 845  16 186  

 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти  (5) 17 558  

 

Результат вiд припинення визнання iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд  809  3 931  

 

Результат вiд припинення визнання фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю



 

 

  1 639  3 199  

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками 18  (42 408) (89 155) 

 

Iншi операцiйнi доходи 19  16 338  9 845  

 

Витрати на виплати працiвникам  (147 912) (134 274) 

 

Витрати на знос та амортизацiю 8  (80 069) (73 906) 

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 20  (113 833) (106 193) 

 

Прибуток до оподаткування   250 275  164 736  

 

Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод 21  (45 143) (29 450) 

 

Прибуток за звiтний перiод   205 132  135 286  

 

Iнший сукупний дохiд    

 

Статтi, що можуть бути надалi перекласифiкованi до прибуткiв або збиткiв    

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

   

 

- Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд  86 157  15 000  

 

 - Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, перекласифiкована в чистий прибуток або збиток  (809)

 (3 931) 

 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод   85 348  11 069  

 

Всього сукупний дохiд за звiтний перiод   290 480  146 355  

 

Чистий та скоригований прибуток на акцiю, що належить акцiонерам на основi консолiдованого звiту (у 

гривнях на акцiю) 22  0,0009  0,0004  

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

27.04.2021 року Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (032 2972782) Головний бухгалтер В.В.Лотоцький 

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



 

 

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 1 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

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

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в           



 

 

акціонерів: 

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

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

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Емісія акцій:           

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

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

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 2 248 969 0 0 0 0 0 0 0 3 412 062 

Примітки:  



 

 

 

У тисячах гривень  Статутний капiтал Резерви переоцiнки цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд Резерви переоцiнки основних засобiв Нерозподiлений прибуток Всього капiталу 

 

Залишок на 31 грудня 2020 року   2 248 969  83 744  108 280  680 589  3 121 582  

 

Прибуток  - - - 205 132  205 132  

 

Iнший сукупний дохiд  - 85 348  - - 85 348  

 

Всього сукупний дохiд за I квартал 2021 року   - 85 348  - 205 132  290 480  

 

Залишок на 31 березня 2021 року  2 248 969  169 092  108 280  885 721  3 412 062  

 

 

 

 

 

У тисячах гривень   Статутний капiтал Резерви переоцiнки цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд Резерви переоцiнки основних засобiв Нерозподiлений прибуток Всього капiталу 

 

Залишок на 31 грудня 2019 року   2 248 969  79 776  111 747  145 793  2 586 285  

 

Прибуток  - - - 135 286  135 286  

 

Iнший сукупний дохiд  - 11 069  - - 11 069  

 

Всього сукупний дохiд за I квартал 2020 року   - 11 069  - 135 286  146 355  

 

Перенесення резерву переоцiнки примiщень до нерозподiленого прибутку при вибуттi примiщень   - - (42) 42  - 

 

Залишок на 31 березня 2020 року  2 248 969  90 845  111 705  281 121  2 732 640  

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

27.04.2021 Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (032 2972782) Головний бухгалтер В.В.Лотоцький 

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



 

 

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 1 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 0 0 

Процентні витрати, що сплачені 1015 0 0 

Комісійні доходи, що отримані 1020 0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Інші отримані операційні доходи 1100 0 0 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 0 0 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

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

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 



 

 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 4 201 484 2 923 310 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 3 515 815 2 969 859 

Примітки:  

 

У тисячах гривень Прим. I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 



 

 

Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi    

 

Проценти отриманi  645 242  588 864  

 

Проценти сплаченi  (136 071) (223 598) 

 

Виплати та комiсiйнi отриманi  158 531  141 758  

 

Виплати та комiсiйнi сплаченi  (42 859) (38 632) 

 

Результат торгових операцiй з iноземною валютою  16 845  16 186  

 

Iнший операцiйний дохiд, отриманий  14 380  9 830  

 

Витрати, пов'язанi з працiвниками, сплаченi  (195 308) (176 087) 

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, сплаченi (90 237) (72 944) 

 

Податок на прибуток, сплачений   (34 249) (36 549) 

 

Грошовi потоки, отриманi/(сплаченi) вiд операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних активах та 

зобов'язаннях   336 274  208 828  

 

Чисте (збiльшення)/зменшення заборгованостi iнших банкiв  1 955  4 554  

 

Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та авансiв клiєнтам  (900 477) 12 112  

 

Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових та нефiнансових активiв  (62 638) (129 

306) 

 

Чисте збiльшення/(зменшення) заборгованостi перед iншими банками  784 957  (529 

395) 

 

Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiєнтiв  178 692  327 375  

 

Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових та нефiнансових зобов'язань  (19 438)

 59 715  

 

Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд операцiйної дiяльностi   319 325  (46 

117) 

 

Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi    

 

Придбання iнвестицiйних цiнних паперiв  (2 692 592) (1 225 660) 

 

Надходження вiд реалiзацiї та погашення iнвестицiйних цiнних паперiв  1 875 313  1 153 

344  

 

Придбання примiщень та обладнання 8 (30 317) (40 641) 

 

Надходження вiд продажу примiщень та обладнання  5 998  5 624  

 

Придбання нематерiальних активiв 8 (22 095) (13 975) 



 

 

 

Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд iнвестицiйної дiяльностi   (863 693) (121 

308) 

 

Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi    

 

Залучення коштiв вiд iнших фiнансових органiзацiй  18 944  - 

 

Повернення коштiв iнших фiнансових органiзацiй  - (27 445) 

 

Зобов'язання за договорами оренди сплаченi  (18 021) (17 679) 

 

Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд фiнансової дiяльностi   923  (45 124) 

 

Вплив змiни курсу обмiну на грошовi кошти та їх еквiваленти   (142 224) 259 098  

 

Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та їх еквiвалентiв  (685 669) 46 549  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду 4 4 201 484  2 923 310  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду 4 3 515 815  2 969 859  

 

 

 

 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

27.04.2021 року Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (032 2972782) Головний бухгалтер В.В.Лотоцький 

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



 

 

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 1 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 0 0 

Нараховані витрати 1155 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 



 

 

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

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток 
1750 0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 



 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

Примітки: д/н 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

27.04.2021 року Керівник Є.Я.Шугаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

О.Лiсний (032 2972782) Головний бухгалтер В.В.Лотоцький 

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



 

 

Примітки до фінансової звітності 
за 1 квартал 2021 року 

 

1.  

 

Вступ 

 

Ця промiжна скорочена окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi за I квартал 2021 року для Акцiонерного товариства "КРЕДОБАНК" (далi 

- "Банк") на виконання вимог Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi 

банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння НБУ №373 10 листопада 2011 року, iз змiнами та 

доповненнями. 

 

Банк зареєстрований в Українi та є резидентом України. Банк є акцiонерним товариством з 

вiдповiдальнiстю акцiонерiв, обмеженою часткою акцiй, що їм належать, i був утворений вiдповiдно до 

законодавства України.  Банк був заснований у формi акцiонерного товариства у 1990 роцi. Банк був 

спочатку зареєстрований Державним банком СРСР i перереєстрований Нацiональним банком України 

(НБУ) 14 жовтня 1991 року пiд назвою "Захiдно-Український Комерцiйний Банк". У 2002 роцi назву 

Банку було змiнено на АТ "Кредит Банк (Україна)". У листопадi 2005 року акцiонери Банку прийняли 

рiшення про змiну назви Банку на "Кредобанк". За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

вiд 26 листопада 2009 року, у зв'язку iз приведенням своєї дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону 

України "Про акцiонернi товариства", Банк змiнив назву на Публiчне Акцiонерне Товариство 

"КРЕДОБАНК".  

 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 березня 2021 року безпосередньою материнською компанiєю Банку 

є PKO Bank Polski S.A. (Польща). Банк входить до складу Групи PKO Bank Polski (далi - "Група PKO 

BP"). Найбiльшим акцiонером Групи PKO BP є Мiнiстерство державних активiв республiки Польща, що 

здiйснює контроль над PKO BP S.A., оскiльки володiє 29,43% часткою в статутному капiталi PKO BP 

S.A. Частка iнших акцiонерiв PKO BP S.A. не перевищує 10% голосуючих акцiй. Банк не проводить 

спiльних транзакцiй з Мiнiстерство державних активiв республiки Польща. Станом на 31 грудня 2020 

року та 31 березня 2021 року PKO Bank Polski S.A. є власником всiх акцiй Банку. 

 

Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйнi банкiвськi операцiї та обслуговування 

фiзичних та юридичних осiб в Українi.  

 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй №43, виданої 

НБУ 11 жовтня 2011 року. Ця лiцензiя надає Банку право здiйснювати банкiвськi операцiї, у тому числi  

валютнi операцiї. Банк також має Лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi вiд 10 жовтня 2013 року 

та Лiцензiї на здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами вiд 7 листопада 2012 року. Банк є 

учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйне свiдоцтво №051 вiд 19 жовтня 2012 

року), що дiє вiдповiдно до Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" вiд 23 

лютого 2012 року (зi змiнами). Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує вiдшкодування 

коштiв за вкладами до 200 тисяч гривень на одну особу у разi лiквiдацiї банку. 

 

Станом на 31 березня 2021 року Банк має 82 вiддiлення (у 2020 роцi - 82 вiддiлення) в Українi.  

 

АТ "КРЕДОБАНК" здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Стратегiї на 2021-2023 роки, затвердженої 

Наглядовою Радою Банку. Головними стратегiчними цiлями АТ "КРЕДОБАНК" є досягнення високого 

рiвня вiддачi на капiтал, що забезпечить потенцiал для нарощування масштабу дiяльностi;   збiльшення 

загальної кiлькостi клiєнтiв до 1 мiльйона у всiх сегментах; зростання рiвня задоволеностi клiєнтiв та їх 

активностi; збiльшення частки в обслуговуваннi зовнiшньо-торгiвельного обороту мiж Україною та 

Польщею; утримання помiрного апетиту на ризик, а також пiдвищення рiвня заангажованостi та 

задоволеностi працiвникiв. Мiсiя Банку - бути надiйним фiнансовим партнером для клiєнтiв i 



 

 

привабливим роботодавцем для працiвникiв. Завдяки спецiалiзацiї i концентрацiї ресурсiв Банк прагне 

досягти i пiдтримувати довгострокову стабiльнiсть бiзнесу, забезпечуючи тим самим рентабельнiсть 

iнвестицiй своїх акцiонерiв.  

 

Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi. Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi Банку: 

 

вул. Сахарова, 78,  

 

79026 м. Львiв,  

 

Україна. 

 

Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю окрему фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень, якщо не 

зазначено iнше. 

 

 

 

2.  

 

Економiчне середовище, в якому працює Банк 

 

У I кварталi 2021 року на економiку та банкiвський сектор в Українi продовжували чинити значний 

вплив суспiльно-полiтичнi та зовнiшньополiтичнi подiї, що розпочалися у попереднiх роках, зокрема: 

 

" частина територiї України (в межах Автономної республiки Крим) залишалась тимчасово 

окупованою Росiйською Федерацiєю внаслiдок анексiї, не визнаної мiжнародним спiвтовариством 

(Резолюцiя Генеральної Асамблеї ООН про територiальну цiлiснiсть України № 68/262 вiд 27 березня 

2014 року, Резолюцiя Генеральної Асамблеї ООН № 71/205 вiд 19 грудня 2016 року щодо ситуацiї з 

правами людини в тимчасово окупованому Криму); 

 

" на частинi територiї України (в межах окремих районiв Донецької та Луганської областей) 

тривало збройне протистояння та воєннi дiї з сепаратистськими угрупованнями, пiдтримуваними з-за 

кордону. Українська влада продовжувала антитерористичну операцiю iз залученням армiї та 

правоохоронних органiв. З кiнця 2015 року активнiсть вiйськових дiй в регiонi iстотно зменшилась 

внаслiдок "Мiнських домовленостей". Станом на дату затвердження звiтностi окремi райони Донецької 

та Луганської областей залишаються пiд контролем сепаратистських угруповань, а українська влада 

наразi не має можливостi забезпечити виконання законiв України на цiй територiї.  

 

Зазначенi обставини унеможливлюють нормальну бiзнес-дiяльнiсть українських банкiв та компанiй на 

територiї Автономної республiки Крим та частинi територiї Донецької та Луганської областей. 

 

Окрiм цього, дiяльнiсть АТ "КРЕДОБАНК" протягом 2020 року та I кварталу 2021 року вiдбувалась в 

умовах раптового погiршення зовнiшнiх умов дiяльностi та економiчного спаду в Українi. Ключовим 

новим ризиком  стало поширення коронавiрусу COVID-19 в свiтi. Вiдповiдаючи на потенцiйно серйозну 

загрозу коронавiрусу для охорони здоров'я, українськi урядовi органи вжили заходiв щодо стримування 

епiдемiї в Українi, вводячи обмеження на окремi види господарської дiяльностi, перемiщення людей 

всерединi України, призупинення транспортних зв'язкiв з Україною та обмеження в'їзду до України. 

Роботу розважальних, багатьох торгiвельних i сервiсних закладiв було тимчасово призупинено. Уряд 

запровадив карантин, який востаннє був продовжений до 30 квiтня 2021 року. Бiльш широкi економiчнi 

наслiдки цих подiй включають: 

 

" пiдрив пiдприємницької дiяльностi та господарської дiяльностi в Українi, що має вплив на 

ланцюги поставок, включаючи торгiвлю та транспорт, подорожi та туризм, розваги, виробництво, 



 

 

будiвництво, роздрiб, страхування та освiту;  

 

" зростання економiчної невизначеностi, що вiдображається на бiльш мiнливих цiнах на активи та 

обмiнних курсах. 

 

Обмежувальнi заходи, запровадженi через пандемiю COVID-19 бiльшiстю країн свiту та Урядом 

України, мали i продовжують здiйснювати негативний вплив на економiчну дiяльнiсть. Поширення 

коронавiрусу вже призвело до рецесiї свiтової економiки та значного сповiльнення економiчної 

активностi в Українi. За пiдсумками 2020 року ВВП України скоротився на -4% р/р, зокрема, вiдзначено 

зниження iнвестицiй на -24% та зниження державного споживання на -3% р/р, тодi як приватне 

споживання вiдновило зростання до +0,5% р/р. З огляду на погiршення епiдемiчної ситуацiї на початку 

2021 року та низькi темпи вакцинацiї в Українi, запровадження бiльш жорстких карантинних обмежень 

очiкується подальше скорочення ВВП України у I-му кварталi 2021 року.  

 

Iнфляцiя за пiдсумками I кварталу 2021 року iстотно прискорилася з 5,0% р/р до 8,5% р/р та продовжує 

зростати пiд випливом ряду факторiв, у т.ч. зниження курсу UAH/USD у попереднiх перiодах. 

Нацiональний банк України пiсля перiоду пом'якшення монетарної полiтики протягом 2019-2020 рр. був 

змушений перейти у I кварталi 2021 року до бiльш жорсткої монетарної полiтики для повернення 

iнфляцiї до встановлених середньострокових цiлей. З цiєю метою в березнi 2021 року НБУ пiдвищив 

облiкову ставку на 0,5 п.п до 6,5%. 

 

На сьогоднi ще важко точно оцiнити характер економiчної динамiки у 2021 роцi, проте очевидним є 

негативний вплив зазначених факторiв на прибутковiсть бiзнесу (особливо, в сферах, де 

запроваджувались жорсткi карантиннi обмеження - готельний та ресторанний бiзнес, туризм, 

непродовольча роздрiбна торгiвля, культурно-розважальнi заклади тощо) та уповiльнення зростання 

доходiв населення. Ефект цих економiчних подiй та обмежувальних заходiв може мати негативний вплив 

на дiяльнiсть банкiвського сектору України та АТ "КРЕДОБАНК" у 2021 роцi, його фiнансовий 

результат. Проте зараз ступiнь такого впливу ще важко точно оцiнити. Ступiнь впливу ситуацiї на 

українськi банки буде залежати вiд подолання пандемiї у свiтовому та нацiональному масштабi, строкiв 

та темпiв проведення вакцинацiї, ймовiрностi повторного запровадження обмежувальних заходiв, ризикiв 

зовнiшнього фiнансування, заходiв українських органiв влади та полiтики Нацiонального банку України. 

 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi 

дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, поширення пандемiї в Українi та свiтi та розвиток 

кризових явищ  у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та 

фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця 

окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови 

здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу. 

 

 

 

3.  

 

Основнi принципи облiкової полiтики 

 

Основа подання iнформацiї. Ця окрема скорочена промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена 

вiдповiдно до вимог МСБО 34 та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в цiлому. 

Звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на початкове визнання 

фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку будiвель й iнвестицiйної нерухомостi, 

а також iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд. У цiй промiжнiй звiтностi дотримано тих самих облiкових полiтик i методiв обчислення, як i в 

останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Ця промiжна скорочена окрема фiнансова звiтнiсть повинна 



 

 

розглядатися спiльно з окремою та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Банку станом на 31 грудня 

2020 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою.  

 

Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю окрему фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, 

керiвництво врахувало фiнансовий стан Банку, свої iснуючi намiри, постiйну фiнансову пiдтримку з боку 

материнської компанiї, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та доступ до 

фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на 

майбутню дiяльнiсть Банку. 

 

Перерахунок iноземних валют. Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум в 

iноземнiй валютi, були такими: 

 

 31 березня 2021 року,  

 

гривень 31 грудня 2020 року,  

 

гривень 

 

1 долар США 27,8852 28,2746 

 

1 євро 32,7233 34,7396 

 

1 польський злотий 7,0270 7,6348 

 

1 росiйський рубль 0,3670 0,3782 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Грошовi кошти у касi 743 780  649 423  

 

Залишок на кореспондентському рахунку в НБУ 907 174  324 022  

 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках 1 865 267  2 028 206  

 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України - 1 200 298  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (406) (465) 

 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв  3 515 815  4 201 484  

 

 

 



 

 

Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 24. 

 

 

 

5.  

 

Заборгованiсть iнших банкiв 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Гарантiйнi депозити 30 136  30 829  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки  (96) (65) 

 

Всього заборгованостi iнших банкiв 30 040  30 764  

 

До складу гарантiйних депозитiв входять кошти, що розмiщенi, в основному, як гарантiйнi депозити за 

картковими розрахунками та переказами коштiв, а також документарнi операцiї.  

 

Нижче подано аналiз змiни очiкуваних кредитних збиткiв протягом перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2021 

року: 

 

У тисячах гривень Прим.  Гарантiйнi депозити Всього 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2021 року - стадiя 1

   65  65  

 

Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18  31  31  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 31 березня 2021 року  - 

стадiя 1    96  96  

 

 Нижче подано аналiз змiни очiкуваних кредитних збиткiв протягом перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2020 

року: 

 

У тисячах гривень Прим. Мiжбанкiвськi кредити Гарантiйнi депозити Всього 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2020 року - стадiя 1

  66  38  104  

 

Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (66) (13) (79) 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 31 березня 2020 року  - 

стадiя 1   - 25  25  

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 



 

 

Кредити та аванси клiєнтам 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Кредити юридичним особам 8 214 546  7 669 499  

 

Кредити фiзичним особам - кредити на автомобiлi 2 964 240  2 946 302  

 

Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити 2 056 935  1 846 526  

 

Кредити фiзичним особам - iншi споживчi кредити 1 715 084  1 666 190  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки  (880 520) (846 488) 

 

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 14 070 285  13 282 029  

 

Протягом перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2021 року в сумi резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за 

кредитами та авансами клiєнтiв вiдбулися такi змiни: 

 

У тисячах гривень Прим. 1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 

12 мiсяцiв 2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї 

кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами 3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi 

збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити Придбанi (створенi) 

знецiненi активи Всього 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2021 року  220 043  49 288  576 404 

 753  846 488  

 

Збiльшення, пов'язане з створенням активiв протягом року 18 36 634  - 210  - 36 844  

 

Чиста змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (44 266) 23 617  4 204  2 507  (13 

938) 

 

Списання за рахунок резервiв та продажу кредитiв  - - (462) - (462) 

 

Коригування процентних доходiв за знецiненими кредитами  7  - 21 722  (2 494) 19 235  

 

Вплив змiни валютних курсiв  (1 464) (131) (6 061) - (7 656) 

 

Iншi змiни, в тому числi переведення до стадiй  (3 931) (32 374) 36 302  12  9  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31 березня 2021 року   207 023  40 400  632 

319  778  880 520  

 

Протягом перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2020 року в сумi резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за 

кредитами та авансами клiєнтiв вiдбулися такi змiни: 

 

У тисячах гривень Прим. 1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 

12 мiсяцiв 2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї 

кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами 3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi 

збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити Придбанi (створенi) 

знецiненi активи Всього 

 



 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2020 року  172 704  39 802  402 170 

 47 847  662 523  

 

Збiльшення, пов'язане з створенням активiв протягом року 18 30 903  3  83  - 30 989  

 

Чиста змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (19 005) 50 834  14 921  3 032  49 782  

 

Списання за рахунок резервiв та продажу кредитiв  - (10) (869) (10 716) (11 

595) 

 

Коригування процентних доходiв за знецiненими кредитами  (82) (65) 8 661  3 843  12 357  

 

Вплив змiни валютних курсiв  2 818  431  26 099  - 29 348  

 

Iншi змiни, в тому числi переведення до стадiй  (3 639) (34 255) 37 894  - - 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31 березня 2020 року   183 699  56 740  488 

959  44 006  773 404  

 

Нижче поданий аналiз кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 березня 2021 року: 

 

У тисячах гривень 1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 12 

мiсяцiв 2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї 

кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами 3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi 

збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити Придбанi (створенi) 

знецiненi активи Всього 

 

Кредити юридичним особам      

 

- не простроченi 7 790 957  22 557  146 075  - 7 959 589  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 4 717  1  1 229  - 5 947  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 1 007  7 859  9 328  - 18 194  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 1  31 071  - 31 072  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - 6  13 696  - 13 702  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - 4  186 038  - 186 042  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (97 779) (2 978) (178 834) - (279 591) 

 

Всього балансова вартiсть кредитiв юридичним особам 7 698 902  27 450  208 603  -

 7 934 955  

 

Кредити фiзичним особам - кредити на автомобiлi       

 

- не простроченi 2 624 054  7 497  34 086  - 2 665 637  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 73 936  1 703  9 296  - 84 935  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 11 817  41 576  17 519  - 70 912  



 

 

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - - 35 421  - 35 421  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - - 50 074  - 50 074  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 57 261  - 57 261  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (36 392) (16 898) (105 328) - (158 618) 

 

Всього балансова вартiсть кредитiв фiзичним особам на автомобiлi  2 673 415  33 878  98 329  -

 2 805 622  

 

Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити      

 

- не простроченi 1 940 663  11 804  36 175  - 1 988 642  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 10  - - - 10  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 7 577  5 758  5 480  - 18 815  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - - 7 693  - 7 693  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - - 10 148  - 10 148  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 31 627  - 31 627  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (25 339) (2 258) (42 977) - (70 574) 

 

Всього балансова вартiсть iпотечнi кредити фiзичним особам 1 922 911  15 304  48 146  -

 1 986 361  

 

Кредити фiзичним особам - iншi споживчi кредити      

 

- не простроченi 1 201 350  6 626  64 112  344  1 272 432  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 83 645  2 715  17 056  24  103 440  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 8 207  39 510  19 465  167  67 349  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 329  45 051  18  45 398  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - 16  75 104  45  75 165  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - 27  150 416  857  151 300  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (47 513) (18 266) (305 180) (778) (371 737) 

 

Всього балансова вартiсть iнших споживчих кредитiв фiзичним особам 1 245 689  30 957  66 024 

 677  1 343 347  

 

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 13 540 917  107 589  421 102  677  14 070 285  

 

Нижче поданий аналiз кредитiв за кредитною якiстю станом на 31 грудня 2020 року:  



 

 

 

У тисячах гривень 1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 12 

мiсяцiв 2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї 

кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами 3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi 

збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити Придбанi (створенi) 

знецiненi активи Всього 

 

Кредити юридичним особам      

 

- не простроченi 7 239 301  12 936  86 435  - 7 338 672  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 8 679  290  1 229  - 10 198  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 1 967  29 575  73 788  - 105 330  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 4  19 219  - 19 223  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - 6  100 322  - 100 328  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 95 748  - 95 748  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (110 850) (11 095) (190 199) - (312 144) 

 

Всього балансова вартiсть кредитiв юридичним особам 7 139 097  31 716  186 542  -

 7 357 355  

 

Кредити фiзичним особам - кредити на автомобiлi       

 

- не простроченi 2 619 981  12 106  26 020  - 2 658 107  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 73 826  3 776  7 136  - 84 738  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 7 482  33 488  13 672  - 54 642  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - - 50 375  - 50 375  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - - 53 644  - 53 644  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 44 796  - 44 796  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (36 152) (13 742) (100 618) - (150 512) 

 

Всього балансова вартiсть кредитiв фiзичним особам на автомобiлi  2 665 137  35 628  95 025  -

 2 795 790  

 

Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити      

 

- не простроченi 1 733 034  13 396  27 283  - 1 773 713  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв - - - - - 

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 5 898  4 683  5 239  - 15 820  

 



 

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 770  13 701  - 14 471  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - - 17 120  - 17 120  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - - 25 402  - 25 402  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (22 582) (2 494) (39 508) - (64 584) 

 

Всього балансова вартiсть iпотечнi кредити фiзичним особам 1 716 350  16 355  49 237  -

 1 781 942  

 

Кредити фiзичним особам - iншi споживчi кредити      

 

- не простроченi 1 214 735  15 078  48 410  222  1 278 445  

 

- простроченi менше нiж 30 днiв 70 903  4 461  9 831  2  85 197  

 

- простроченi вiд 30 до 90 днiв 8 810  44 517  17 762  62  71 151  

 

- простроченi вiд 91 до 180 днiв - 193  39 223  44  39 460  

 

- простроченi вiд 181 до 360 днiв - 32  99 729  113  99 874  

 

- простроченi бiльше 360 днiв - 12  91 253  798  92 063  

 

- резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (50 459) (21 957) (246 079) (753) (319 248) 

 

Всього балансова вартiсть  iнших споживчих кредитiв фiзичним особам 1 243 989  42 336  60 129 

 488  1 346 942  

 

Всього кредитiв та авансiв клiєнтам 12 764 573  126 035  390 933  488  13 282 029  

 

Ситуацiя з поширенням коронавiрусу COVID-19, через карантиннi обмеження та високий рiвень 

невизначеностi, мала неiстотний вплив на платоспроможнiсть позичальникiв Банку. Вiдповiдно до 

рекомендацiй Нацiонального банку, у I кварталi 2021 року усi сегменти позичальникiв - фiзичних i 

юридичних осiб, якi постраждали вiд карантинних обмежень в Українi та свiтi могли скористатись 

програмами "кредитних канiкул". 

 

Так, позичальники Банку, могли за особистим обгрунтованим зверненням, отримати вiдтермiнування у 

сплатi частини основного платежу чи вiдсоткiв.  

 

"Кредитними канiкулами" в основному користувались позичальники фiзичнi особи, сегменту споживчого 

кредитування. Частка заборгованостi по клiєнтах, що скористались вiдповiдними можливостями, є 

неiстотною по вiдношенню до загального кредитного портфеля Банку. На кiнець I кварталy 2021 року 

Банк не вiдзначає iстотного погiршення якостi кредитного портфелю у зв'язку iз карантинними заходами, 

разом з цим розумiючи, що на поточний момент немає можливостi визначити у повнiй мiрi наслiдки 

впливу ситуацiї з COVID-19 на майбутню платоспроможнiсть та кредитну активнiсть клiєнтiв. Банки  i 

надалi очiкують погiршення якостi кредитних портфелiв, вiдповiдно Банком було проведено 

актуалiзацiю коефiцiєнтiв PD та RR. 

 

До складу кредитiв включено дебiторську заборгованiсть за фiнансовою орендою. Далi в таблицi 

наведено узгодження мiж валовими iнвестицiями в оренду та теперiшньою вартiстю мiнiмальних 

орендних платежiв станом на 31 березня 2021 року: 



 

 

 

  

 

у тисячах гривень Валовi iнвестицiї в оренду Теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв

 Нереалiзованi фiнансовi доходи 

 

Дебiторська заборгованiсть за фiнансовою орендою    

 

 - до 1 року 720 872  631 495  89 377  

 

 - вiд 1 до 5 рокiв 483 110  415 610  67 500  

 

 - понад 5 рокiв 1 147  1 039  108  

 

Мiнус: очiкуванi кредитнi збитки (23 503) (23 503) - 

 

Разом пiсля вирахування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки 1 181 626  1 024 641  156 

985  

 

 

 

Нижче подано узгодження мiж валовими iнвестицiями в оренду та теперiшньою вартiстю мiнiмальних 

орендних платежiв станом на 31 грудня 2020 року: 

 

у тисячах гривень Валовi iнвестицiї в оренду Теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв

 Нереалiзованi фiнансовi доходи 

 

Дебiторська заборгованiсть за фiнансовою орендою    

 

 - до 1 року 736 535  636 930  99 605  

 

 - вiд 1 до 5 рокiв 526 488  448 279  78 209  

 

 - понад 5 рокiв 174  171  3  

 

Мiнус: очiкуванi кредитнi збитки (30 033) (30 033) - 

 

Разом пiсля вирахування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки 1 233 164  1 055 347  177 

817  

 

 

 

 

 

7.  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери  

 

У тисячах гривень   31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

iнший сукупний дохiд    

 



 

 

Державнi облiгацiї України   7 002 089  5 897 526  

 

Акцiї компанiй   10  10  

 

Всього iнвестицiйних цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 

через iнший сукупний дохiд  7 002 099  5 897 536  

 

    

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю       

 

Державнi облiгацiї України  - 290 847  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки    - (1 154) 

 

Всього iнвестицiйних цiнних паперiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю   -

 289 693  

 

Всього iнвестицiйних цiнних паперiв    7 002 099  6 187 229  

 

 

 

Станом на 31 березня 2021 року суверенний рейтинг України присвоєний рейтинговою агенцiєю Standard 

& Poor's був встановлений на рiвнi В (31 грудня 2020 року: В). 

 

Нижче подано суму змiни очiкуваних кредитних збиткiв за iнвестицiйними цiнними паперами протягом 

перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2021 року: 

 

У тисячах гривень Прим. Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з 

визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд Iнвестицiйнi цiннi папери, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю Всього 

 

Державнi облiгацiї України         

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 1 сiчня 2021 року - стадiя 1

   87 934  1 154  89 088  

 

Погашення та продаж активiв протягом перiоду 18 (15 121) (584) (15 705) 

 

Збiльшення, пов'язане з придбанням активiв протягом перiоду 18 53 913  - 53 913  

 

Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (14 101) (566) (14 667) 

 

Вплив змiни валютних курсiв  (767) (4) (771) 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 31 березня 2021 року - стадiя 

1   111 858  - 111 858  

 

Нижче подано суму змiни очiкуваних кредитних збиткiв за iнвестицiйними цiнними паперами протягом 

перiоду з 1 сiчня по 31 березня 2020 року: 

 

У тисячах гривень Прим. Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з 

визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд Iнвестицiйнi цiннi папери, що облiковуються за 



 

 

амортизованою собiвартiстю Всього 

 

Державнi облiгацiї України         

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2020 року  - стадiя 

1   32 107  6 403  38 510  

 

Погашення та продаж активiв протягом перiоду 18 (3 834) - (3 834) 

 

Збiльшення, пов'язане з придбанням активiв протягом перiоду 18 17 430  - 17 430  

 

Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв 18 (3 554) (1 232) (4 786) 

 

Вплив змiни валютних курсiв  6 067  1 110  7 177  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 31 березня 2020 року - стадiя 

1   48 216  6 281  54 497  

 

Облiгацiї компанiй         

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитно-знецiненими активами на 1 сiчня 2020 року - Стадiя 3

  - 23 261  23 261  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитно-знецiненими активами на 31 березня 2020 року - Стадiя 

3   - 23 261  23 261  

 

Разом резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки на 31 березня 2020 року   48 216  29 542  77 758  

 

 

 

 

 

8.  

 

Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 

Рух основних засобiв та активiв у формi права користування представлений таким чином: 

 

 

 

    Активи у формi права користування  

 

У тисячах гривень Примiщення та вдосконалення орендованого майна Комп'ютери та обладнання

 Системи безпеки, автомобiлi та iнше устаткування Примiщення та вдосконалення 

орендованого майна Комп'ютери та обладнання Всього 

 

Первiсна вартiсть             

 

На 1 сiчня 2021 року 409 398  697 939  432 252  209 332  - 1 748 921  

 

Надходження 444 17 569 12 304 30 324  - 60 641 

 

Вибуття - (366) (6 942) (17 525) - (24 833) 



 

 

 

Переведення до iншої категорiї  1 949  - (2 633) - - (684) 

 

На 31 березня 2021 року 411 791  715 142  434 981  222 131  - 1 784 

045  

 

         

 

На 1 сiчня 2020 року 380 073  656 932  399 874  199 543  4 585  1 641 007  

 

Надходження 12 198  19 416  9 012  28 448  - 69 074  

 

Вибуття (5 947) (312) (361) (5 873) (4 585) (17 078) 

 

Переведення до iншої категорiї  - - (25) - - (25) 

 

На 31 березня 2020 року 386 324  676 036  408 500  222 118  - 1 692 

978  

 

               

 

Накопичена амортизацiя        

 

На 1 сiчня 2021 року 57 219  349 364  242 958  91 887  - 741 428  

 

Амортизацiйнi вiдрахування  5 761  17 563  14 437  16 502  - 54 263  

 

Вибуття - (360) (4 825) (13 596) - (18 781) 

 

На 31 березня 2021 року 62 980  366 567  252 570  94 793  - 776 910  

 

       

 

На 1 сiчня 2020 року 35 674  287 860  195 872  49 925  764  570 095  

 

Амортизацiйнi вiдрахування  5 622  17 022  15 301  18 750  286  56 981  

 

Вибуття (263) (311) (359) (564) (1 050) (2 547) 

 

На 31 березня 2021 року 41 033  304 571  210 814  68 111  - 624 529  

 

         

 

Чиста балансова вартiсть       

 

На 31 березня 2021 року 348 811  348 575  182 411  127 338  - 1 007 

135  

 

На 31 березня 2020 року 345 291  371 465  197 686  154 007  - 1 068 

449  

 

Активи у формi права користування, що вiдносяться до орендованих об'єктiв нерухомостi, якi не 

вiдповiдають визначенню iнвестицiйної нерухомостi, представленi як основнi засоби. 



 

 

 

Змiни у нематерiальних активах представленi таким чином: 

 

 

 

У тисячах гривень 2021 рiк 2020 рiк 

 

Первiсна вартiсть    

 

На 1 сiчня 437 718  318 397  

 

Надходження 22 095  13 975 

 

На 31 березня 459 813  332 372  

 

     

 

Накопичена амортизацiя    

 

На 1 сiчня 261 530  181 056  

 

Амортизацiйнi вiдрахування  25 806  16 910  

 

На 31 березня 287 336  197 966  

 

   

 

Чиста балансова вартiсть   

 

На 31 березня 172 477  134 406  

 

Станом на 31 березня 2021 року та 31 грудня 2020 року Банк не має: основних засобiв, стосовно яких є 

передбаченi законодавством України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження; 

основних засобiв та нематерiальних активiв оформлених у заставу. Однак iснують обмеження прав 

власностi щодо лiцензiй на комп'ютерне програмне забезпечення, яке використовується Банком. 

 

 

 

9.  

 

Iншi фiнансовi активи 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 117 669  94 198  

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами та банками та iнше 46 535  44 110  

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з цiнними паперами 20 365  - 

 

Комiсiйнi доходи до отримання 18 135  17 983  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки  (2 484) (2 589) 



 

 

 

Всього iнших фiнансових активiв 200 220  153 702  

 

 

 

Iнформацiя про операцiї з пов'язаними сторонами представлена в Примiтцi 24. 

 

 

 

 

 

10.  

 

Iншi нефiнансовi активи 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Передплаченi витрати 73 521  60 364  

 

Передоплата за товари та незавершене будiвництво 44 318  33 577  

 

Товарно-матерiальнi запаси 11 661  15 138  

 

Передоплата за послуги 10 895  10 938  

 

Передоплата з податкiв, крiм податку на прибуток 7 950  9 684  

 

Заставне майно, що перейшло у власнiсть Банку та активи на продаж 2 433  2 433  

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку та iнше 100  29  

 

Всього iнших нефiнансових активiв 150 878  132 163  

 

 

 

 

 

11.  

 

Заборгованiсть перед iншими банками  

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Кореспондентськi рахунки та рахунки "овернайт" iнших банкiв 391 842  535 233  

 

Кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України, шляхом рефiнансування 2 290 000  2 300 

000  

 

Кредити отриманi вiд iнших банкiв 922 173  - 

 

Кошти в розрахунках за операцiями ескроу 3 880  4 047  

 

Всього заборгованостi перед iншими банками 3 607 895  2 839 280  



 

 

 

Iнформацiю про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами подано в Примiтцi 24. 

 

 

 

12.  

 

Кошти клiєнтiв 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Юридичнi особи   

 

- Поточнi/розрахунковi рахунки 7 918 428  8 132 064  

 

- Строковi депозити 2 129 948  2 448 576  

 

Фiзичнi особи   

 

- Поточнi рахунки/рахунки до запитання 3 957 665  3 676 230  

 

- Строковi депозити 4 234 464  4 062 895  

 

Всього коштiв клiєнтiв 18 240 505  18 319 765  

 

Станом на 31 березня 2021 року поточнi рахунки фiзичних осiб включають передоплати за кредитними 

угодами, термiн сплати яких не настав, в сумi 47 466 тисяч гривень (на 31 грудня 2020 року - 140 555 

тисяч гривень). Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 24. 

 

 

 

 

 

13.  

 

Випущенi борговi цiннi папери 

 

У листопадi 2017 року Банк розмiстив облiгацiї серiї "А" загальною номiнальною вартiстю 250 000 тисяч 

гривень.  

 

В липнi 2018 року Банк розмiстив облiгацiї серiї "В" загальною номiнальною вартiстю 250 000 тисяч 

гривень. Зазначена серiя облiгацiй у повному обсязi була придбана Європейським фондом 

Пiвденно-схiдної Європи (The European Fund for Southeast Europe S.A., SICAV-SIF). 

 

Станом на дату випуску цiєї окремої звiтностi облiгацiї серiї "А" включенi у лiстинг фондової бiржi АТ 

"УКРАЇНСЬКА БIРЖА". Облiгацiї обох серiй допущенi до обiгу та включенi до бiржового списку ПрАТ 

"ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА". 

 

З початку 2021 року Банк не викуповував облiгацiй та здiйснював розмiщення викуплених облiгацiй. На 

31 березня 2021 року зобов'язання Банку за емiтованими облiгацiями у номiнальнiй вартостi склало 382 

482 тисячi гривень (на 31 грудня 2020 року - 382 482 тисячi гривень). 

 

Сума виплачених вiдсоткiв за емiтованими облiгацiями у I кварталi 2021 року складає 11 602 тисячi 



 

 

гривень (I квартал 2020 року - 27 025 тисяч гривень). 

 

 

 

 

 

14.  

 

Iншi фiнансовi зобов'язання 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання включають наступнi статтi: 

 

У тисячах гривень   31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Зобов'язання за договорами оренди  131 695  123 712  

 

Iншi нарахованi зобов'язання  93 252  71 364  

 

Резерви пiд зобов'язання кредитного характеру  28 692  29 123  

 

Кошти в розрахунках  13 159  21 728  

 

Iнше  566  601  

 

Всього iнших фiнансових зобов'язань   267 364  246 528  

 

 

 

Резерв пiд зобов'язання кредитного характеру представляє собою очiкуванi кредитнi збитки, створенi по 

фiнансових зобов'язаннях Банку щодо надання кредитiв та наданих Банком клiєнтам гарантiй.  

 

 

 

 

 

15.  

 

Iншi нефiнансовi зобов'язання 

 

Iншi нефiнансовi зобов'язання включають наступнi статтi: 

 

У тисячах гривень 31 березня 2021 року 31 грудня 2020 року 

 

Нарахованi витрати на виплати працiвникам 56 774  103 674  

 

Суми до сплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 16 900  15 150  

 

Доходи майбутнiх перiодiв 14 485  14 871  

 

Податки до сплати, крiм податку на прибуток 10 313  15 411  

 

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 8 451  9 578  

 



 

 

Резерви за зобов'язаннями 8 082  8 117  

 

Iнше 461  - 

 

Всього iнших нефiнансових зобов'язань 115 466  166 801  

 

 

 

 

 

16.  

 

Процентнi доходи та витрати 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Процентнi доходи   

 

Кредити та аванси фiзичним особам 299 517  333 769  

 

Кредити та аванси юридичним особам 197 898  214 321  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

iнший сукупний дохiд  117 417  39 280  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю  2 486  6 817  

 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 2 219  15 491  

 

Заборгованiсть iнших банкiв 18  1 431  

 

Всього процентних доходiв 619 555  611 109  

 

Процентнi витрати   

 

Кошти фiзичних осiб 48 455  97 280  

 

Кошти юридичних осiб 34 955  74 791  

 

Заборгованiсть перед Нацiональним банком України 34 694  1 443  

 

Випущенi борговi цiннi папери 11 443  15 894  

 

За договорами оренди 3 769  6 016  

 

Заборгованiсть перед iншими банками 3 192  1 816  

 

Всього процентних витрат 136 508  197 240  

 

Чистий процентний дохiд 483 047  413 869  

 

Iнформацiя про процентнi доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 

24. 



 

 

 

 

 

17.  

 

Комiсiйнi доходи та витрати 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Комiсiйнi доходи   

 

Розрахунково-касове обслуговування 118 795  110 275  

 

Купiвля та продаж iноземної валюти 27 977  22 436  

 

За договорами-дорученнями з страховими компанiями 6 190  4 084  

 

Гарантiї наданi та iншi документарнi операцiї 2 039  1 660  

 

Iнше 3 682  3 853  

 

Всього комiсiйних доходiв 158 683  142 308  

 

Комiсiйнi витрати   

 

Розрахунково-касове обслуговування 42 024  38 419  

 

Кредитне обслуговування банкiв  501  - 

 

Отриманi гарантiї та iншi документарнi операцiї 181  59  

 

Операцiї з цiнними паперами 126  144  

 

Iнше 27  10  

 

Всього комiсiйних витрат 42 859  38 632  

 

Чистий комiсiйний дохiд 115 824  103 676  

 

Iнформацiю про комiсiйнi доходи та витрати по операцiях з пов'язаними сторонами наведено в Примiтцi 

24. 

 

 

 

 

 

18.  

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками 

 

   

 

У тисячах гривень Прим. I квартал 2021 року I квартал 2020 року 



 

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  (40) 180  

 

Заборгованiсть iнших банкiв 5 31  (79) 

 

Кредити та аванси клiєнтам 6 19 129  79 605  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

iнший сукупний дохiд 7 24 691  10 042  

 

Iнвестицiйнi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 7 (1 150) (1 232) 

 

Iншi фiнансовi активи   (131) 249  

 

Зобов'язання з надання гарантiй та порук  (325) (406) 

 

Зобов'язання з надання кредиту   203  796  

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками  42 408  89 155  

 

 

 

 

 

19.  

 

Iншi операцiйнi доходи 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Зарахування в доходи залишкiв за операцiями, по яких минув термiн давностi 6 085  597  

 

Штрафи та пенi отриманi 5 085  6 102  

 

Позитивний результат вiд продажу основних засобiв 1 958  15  

 

Дохiд вiд операцiй факторингу 1 340  - 

 

Дохiд вiд оперативного лiзингу 816  1 192  

 

Вiдшкодування судових витрат 328  350  

 

Позитивний результат по договорах оренди 294  1 016  

 

Дохiд вiд переоцiнки основних засобiв - 103  

 

Iнше 432  470  

 

Всього iнших операцiйних доходiв 16 338  9 845  

 

 

 

 



 

 

 

20.  

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

 

У тисячах гривень   I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Заробiтна плата, премiї та iншi витрати на персонал  122 912  111 861  

 

Соцiальнi внески, нарахованi на виплати працiвникам  25 000  22 413  

 

Всього витрат на виплати працiвникам   147 912  134 274  

 

Супровiд програмного забезпечення  29 931  28 043  

 

Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб  17 847  13 624  

 

Ремонт та утримання примiщень та обладнання  13 370  13 039  

 

Комунальнi витрати  13 293  12 065  

 

Зв'язок  11 187  9 500  

 

Професiйнi послуги  5 602  3 813  

 

Охороннi послуги  4 309  7 893  

 

Витрати на юридичнi послуги  3 164  2 364  

 

Податки, крiм податку на прибуток  1 946  2 435  

 

Витрати на системи кiбербезпеки  1 658  - 

 

Витрати на оперативну оренду примiщень  846  1 373  

 

Доброчиннiсть  733  559  

 

Зменшення корисностi та негативний результат вiд вибуття основних засобiв   716  103  

 

Реклама та маркетинг  673  2 024  

 

Витрати вiд модифiкацiї лiзингу  426  - 

 

Витрати на вiдрядження  384  1 671  

 

Iнше  7 748  7 687  

 

Всього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат   113 833  106 193  

 

Банк не забезпечує працiвникам iнших окремих пенсiй чи винагород у випадку припинення трудових 

вiдносин. 

 

 



 

 

 

21.  

 

Податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Поточний податок 46 427  31 290  

 

Вiдстрочений податок (1 284) (1 840) 

 

Витрати з податку на прибуток  45 143  29 450  

 

 

 

 

 

22.  

 

Чистий та скоригований прибуток на акцiю 

 

Банк складає консолiдовану i окрему фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть" i МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть". Чистий прибуток на одну акцiю розрахований i 

розкритий на основi консолiдованої фiнансової звiтностi, складеної згiдно з МСФЗ. Протягом звiтного 

перiоду у Банку не було фiнансових iнструментiв iз коригуючим ефектом. Отже, чистий прибуток на 

одну акцiю дорiвнює скоригованому чистому прибутку на одну акцiю. 

 

Прибуток на акцiю розраховується наступним чином: 

 

У тисячах гривень I квартал 2021 року I квартал 2020 року 

 

Прибуток за звiтний перiод, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй на основi 

консолiдованого звiту 204 849  96 635  

 

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй (тисяч штук) 224 896 947  224 896 947  

 

Чистий та скоригований прибуток на акцiю, що належить акцiонерам Групи (у гривнях на акцiю) 0,0009 

 0,0004  

 

 

 

 

 

23.  

 

Сегментний аналiз 

 

Операцiйнi сегменти - це компоненти бiзнесу, що здiйснюють фiнансово-господарську дiяльнiсть, яка 

дозволяє отримувати доходи чи передбачає понесення витрат, результати операцiйної дiяльностi яких 

регулярно аналiзуються органом, вiдповiдальним за прийняття операцiйних рiшень (ОВПОР), i щодо 

яких наявна окрема фiнансова iнформацiя. ОВПОР - це особа або група осiб, якi розподiляють ресурси та 



 

 

оцiнюють результати дiяльностi Банку. Функцiї ОВПОР виконуються Правлiнням Банку.  

 

(а) Опис продуктiв та послуг, що є джерелом доходiв звiтних сегментiв  

 

Операцiї Банку органiзованi на основi трьох основних сегментiв банкiвської дiяльностi:  

 

" Послуги фiзичним особам - цей бiзнес-сегмент включає банкiвськi послуги клiєнтам-фiзичним 

особам з вiдкриття та ведення поточних i ощадних рахункiв, залучення депозитiв, iнвестицiйно-ощаднi 

продукти, обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та iпотечного кредитування, 

операцiї з валютою, здiйснення переказiв. 

 

" Корпоративна банкiвська дiяльнiсть - цей бiзнес-сегмент включає послуги юридичним особам, 

зокрема щодо прямого дебетування рахункiв, обслуговування поточних рахункiв, залучення депозитiв, 

надання кредитних лiнiй у формi "овердрафт", надання кредитiв та iнших видiв фiнансування.  

 

" Казначейська та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть - цей бiзнес-сегмент включає торговi операцiї 

з фiнансовими iнструментами, операцiї на ринках капiталу, операцiї з iноземною валютою i банкнотами. 

 

(б) Фактори, що використовуються керiвництвом для визначення звiтних сегментiв 

 

Сегменти Банку представляють собою стратегiчнi бiзнес-пiдроздiли, орiєнтованi на рiзних клiєнтiв. 

Управлiння ними проводиться окремо, оскiльки кожному бiзнес-пiдроздiлу необхiднi свої маркетинговi 

стратегiї та рiвень обслуговування. 

 

(в) Оцiнка прибуткiв та збиткiв, активiв та зобов'язань операцiйних сегментiв  

 

Правлiння Банку аналiзує фiнансову iнформацiю, пiдготовлену на базi даних бухгалтерського облiку, що 

вiдповiдають вимогам Нацiонального банку України та МСФЗ.  

 

Для сегментного аналiзу застосовано наступнi пiдходи: 

 

(i) ресурси перерозподiляються мiж сегментами з використанням внутрiшнiх процентних ставок, 

визначених казначейством. Цi ставки визначаються на основi базових ринкових процентних ставок, 

договiрних строкiв погашення кредитiв та фактичних термiнiв погашення залишкiв на рахунках клiєнтiв, 

що випливають з досвiду;  

 

(ii) податок на прибуток та деякi iншi статтi не розподiляються на сегменти.  

 

Для прийняття операцiйних рiшень здiйснюється оцiнка результатiв дiяльностi сегментiв на основi суми 

прибутку до оподаткування. 

 

Звiти мiстять iнформацiю про трансфернi (внутрiшнi) результати дiяльностi основних сегментiв. 

Трансферний результат розраховується як рiзниця трансферних доходiв та трансферних витрат кожного 

сегменту, обчислених за трансферними цiнами, що встановлюються в розрiзi основних валют та 

строкових груп. Для сегментiв роздрiбного та корпоративного бiзнесу трансфернi доходи формуються, як 

розрахунковi доходи вiд продажу сегменту Казначейської та iнвестицiйної банкiвської дiяльностi 

залучених ресурсiв за трансферними цiнами залучення ресурсiв, трансфернi витрати формуються як 

розрахунковi витрати на купiвлю в сегменту Казначейської та iнвестицiйної банкiвської дiяльностi 

ресурсiв за трансферними цiнами розмiщення ресурсiв. 

 

Розрахунок трансфертних цiн та трансфертних доходiв/витрат здiйснюється вiдповiдно до "Методики 

визначення та застосування трансфертної цiни ресурсiв у АТ "КРЕДОБАНК", затвердженої рiшенням 

Правлiння Банку (№ 292 вiд 11 березня 2019 року). 



 

 

 

 (г) Iнформацiя про прибутки чи збитки, активи та зобов'язання звiтних сегментiв  

 

Далi в таблицi наведена iнформацiя щодо звiтних сегментiв за 31 березня 2021 року: 

 

У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 

та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi статтi Всього 

 

Активи звiтних сегментiв 6 140 148  7 980 747  10 583 438  1 501 042  26 205 375  

 

Зобов'язання звiтних сегментiв 8 199 928  10 107 781  4 108 625  376 979  22 793 

313  

 

Капiтальнi витрати звiтного перiоду - - - 52 412  52 412  

 

 

 

Капiтальнi витрати представляють собою надходження довгострокових активiв, за виключенням 

фiнансових iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв.  

 

 

 

У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 

та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi статтi Виключення Всього 

 

I квартал 2021 року       

 

Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв       

 

- Процентнi доходи 299 517  197 898  122 140  - - 619 555  

 

- Комiсiйнi доходи 68 492  82 558  273  7 360  - 158 683  

 

- Iншi операцiйнi доходи 3 298  1 753  - 11 287  - 16 338  

 

Результат вiд операцiй з торгiвлi iноземною валютою - - 16 845  - - 16 845  

 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - (5) - - (5) 

 

Результат вiд припинення визнання iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд - - 809  - - 809  

 

Доходи вiд iнших сегментiв       

 

- Процентнi доходи 106 656  105 219  303 569  - (515 444) - 

 

Разом доходiв 477 963  387 428  443 631  18 647  (515 444) 812 225  

 

Процентнi витрати (213 404) (173 576) (261 203) (3 769) 515 444  (136 508) 

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками (47 941) 28 106  (23 532) 959 

 - (42 408) 

 



 

 

Результат вiд припинення визнання фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 1 886  (247) - - - 1 639  

 

Комiсiйнi витрати (24 297) (6 681) (10 820) (1 061) - (42 859) 

 

Витрати на виплати працiвникам, витрати на знос та амортизацiю, адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати (144 290) (128 117) (69 739) 332  - (341 814) 

 

Результати сегмента 49 917  106 913  78 337  15 108  - 250 275  

 

Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод      (45 143) 

 

Прибуток за звiтний перiод           205 132  

 

Далi в таблицi наведена iнформацiя щодо звiтних сегментiв за 31 грудня 2020 року: 

 

У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 

та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi статтi Всього 

 

Активи звiтних сегментiв 5 929 266  7 408 423  10 427 534  1 462 907  25 228 130  

 

Зобов'язання звiтних сегментiв 7 747 351  10 678 691  3 286 104  394 402  22 106 

548  

 

Капiтальнi витрати звiтного перiоду - - - 54 616  54 616  

 

 

 

Капiтальнi витрати представляють собою надходження довгострокових активiв, за виключенням 

фiнансових iнструментiв та вiдстрочених податкових активiв. 

 

 

 

У тисячах гривень Послуги фiзичним особам Корпоративна банкiвська дiяльнiсть Казначейська 

та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть Нерозподiленi статтi Виключення Всього 

 

I квартал 2020 року       

 

Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв       

 

- Процентнi доходи 333 769  214 321  63 019  - - 611 109  

 

- Комiсiйнi доходи 65 438  71 523  233  5 114  - 142 308  

 

- Iншi операцiйнi доходи 4 308  1 661  - 3 876  - 9 845  

 

Результат вiд операцiй з торгiвлi iноземною валютою 3 870  - 12 316  - - 16 186  

 

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти - - 17 558  - - 17 558  

 

Результат вiд припинення визнання iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд - - 3 931  - - 3 931  

 



 

 

Доходи вiд iнших сегментiв       

 

- Процентнi доходи 159 922  163 974  394 750  - (718 646) - 

 

Разом доходiв 567 307  451 479  491 807  8 990  (718 646) 800 937  

 

Процентнi витрати (328 783) (238 039) (343 048) (6 016) 718 646  (197 240) 

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками (58 449) (21 156) (8 911) (639)

 - (89 155) 

 

Результат вiд припинення визнання фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 1 431  1 775  - (7) - 3 199  

 

Комiсiйнi витрати (28 041) (2 930) (6 940) (721) - (38 632) 

 

Витрати на виплати працiвникам, витрати на знос та амортизацiю, адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати (153 139) (134 524) (26 181) (529) - (314 373) 

 

Результати сегмента 326  56 605  106 727  1 078  - 164 736  

 

Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод      (29 450) 

 

Прибуток за звiтний перiод           135 286  

 

 

 

(д) Аналiз доходiв за продуктами та послугами 

 

Аналiз доходiв Банку за продуктами та послугами надано в Примiтцi 16 (процентнi доходи), Примiтцi 17 

(комiсiйнi доходи).  

 

(е) Географiчнi сегменти 

 

Україна представляє собою єдиний географiчний сегмент через те, що бiльшiсть доходiв та активiв 

належить саме до цього сегменту. Банк не має значних доходiв, що пов'язанi з iншими сегментами i всi 

необоротнi активи, iншi, нiж фiнансовi iнструменти, також пов'язанi з Україною.  

 

(є) Найбiльшi клiєнти 

 

Банк не має клiєнтiв, доходи вiд яких перевищують 10% вiд загального обсягу доходiв Банку. 

 

 

 

24.  

 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо 

одна з них має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових 

та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй 

формi. 



 

 

 

Станом на 31 березня 2021 року залишки по операцiях з пов'язаними сторонами були такими: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрня компанiя

 Основний управлiнський персонал 

 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках 164 701  - - - 

 

Гарантiйнi депозити 10 106  - - - 

 

Загальна сума кредитiв та авансiв клiєнтам  - - - 1 168  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитами та авансами клiєнтам - - - (25) 

 

Iншi активи 3 732  - - 1  

 

Кореспондентськi рахунки та депозити "овернайт" iнших банкiв  61 518  - - - 

 

Кредити вiд iнших банкiв 922 173  - - - 

 

Кошти клiєнтiв  - 38 165  8 651  4 299  

 

Iншi зобов'язання 66  200  - 4 100  

 

 

 

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов'язаними сторонами з 1 сiчня по 31 березня 2021 

року: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрня компанiя

 Основний управлiнський персонал 

 

Процентнi доходи - - - 29  

 

Процентнi витрати (2 326) (3 517) (118) (7) 

 

Iншi доходи - 18  - - 

 

Формування резервiв за кредитними збитками - - - 1  

 

Доходи за виплатами та комiсiйними - 42  3  4  

 

Витрати за виплатами та комiсiйними (2 267) - - - 

 

Iншi витрати - (2 087) - - 

 

 

 

Нижче наведенi iншi права та зобов'язання на 31 березня 2021 року за операцiями з пов'язаними 

сторонами: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрня компанiя

 Основний управлiнський персонал 



 

 

 

Зобов'язання з кредитування, що отриманi 1 233 976  - - - 

 

Iншi наданi зобов'язання 16 325  - - 822  

 

Iншi права отриманi 12 718  - - - 

 

Отриманi гарантiї та застава 3 600  - - 2 317  

 

Зобов'язання з кредитування, що отриманi стосуються невикористаних коштiв за кредитною лiнiєю 

вiдкритою PKO Bank Polski S.A. в доларах США. 

 

Нижче наведенi сукупнi суми, наданi пов'язаним сторонам i повернутi ними з 1 сiчня по 31 березня 2021 

року: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрня компанiя

 Основний управлiнський персонал 

 

Суми, наданi пов'язаним сторонам за перiод - - - 165  

 

Суми, повернутi пов'язаними сторонами за перiод - - - (224) 

 

Станом на 31 грудня 2020 року залишки по операцiях з пов'язаними сторонами були такими:  

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрня компанiя

 Основний управлiнський персонал 

 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках 123 787  - - - 

 

Гарантiйнi депозити 13 994  - - - 

 

Загальна сума кредитiв та авансiв клiєнтам  - - - 1 226  

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитами та авансами клiєнтам - - - (27) 

 

Iншi активи 4 152  - - 2  

 

Кореспондентськi рахунки та депозити "овернайт" iнших банкiв  91 210  - - - 

 

Кошти клiєнтiв  - 29 402  8 912  25 367  

 

Iншi зобов'язання 67  504  - 12 060  

 

Нижче наведено доходи та витрати по операцiях з пов'язаними сторонами з 1 сiчня по 31 березня 2020 

року: 

 

 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрня компанiя

 Основний управлiнський персонал 

 

Процентнi доходи - - - 14  

 



 

 

Процентнi витрати (24) (1 359) (184) (603) 

 

Iншi доходи - - - 1  

 

Витрати на формування резервiв за кредитними збитками - - - (8) 

 

Доходи за виплатами та комiсiйними - 31  3  28  

 

Витрати за виплатами та комiсiйними (781) - - - 

 

Iншi витрати (10) (527) - - 

 

 

 

Нижче наведенi iншi права та зобов'язання на 31 грудня 2020 року за операцiями з пов'язаними 

сторонами: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрня компанiя

 Основний управлiнський персонал 

 

Зобов'язання з кредитування, що отриманi 2 184 779  - - - 

 

Iншi наданi зобов'язання 17 976  - - 1 010  

 

Iншi права отриманi 14 178  - - - 

 

Отримана застава 3 821  - - 2 342  

 

Зобов'язання з кредитування, що отриманi стосуються невикористаних коштiв за кредитною лiнiєю 

вiдкритою PKO Bank Polski S.A. в доларах США. 

 

Нижче наведенi сукупнi суми, наданi пов'язаним сторонам i повернутi ними з 1 сiчня по 31 березня 2020 

року: 

 

У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Дочiрня компанiя

 Основний управлiнський персонал 

 

Суми, наданi пов'язаним сторонам за перiод - - - 844  

 

Суми, повернутi пов'язаними сторонами за перiод - - - (242) 

 

 

 

Нижче наведенi суми винагороди основного управлiнського персоналу: 

 

 I квартал 2021 року 31 березня 2021 року I квартал 2020 року 31 грудня 2020 року 

 

У тисячах гривень Витрати Нараховане зобов'язання Витрати Нараховане 

зобов'язання 

 

Короткостроковi виплати:     

 

- Заробiтна плата 8 374  1 855  9 273  1 290  



 

 

 

Нарахування єдиного соцiального внеску 555  178  380  115  

 

Iншi довгостроковi виплати:     

 

- Премiальнi виплати - 2 065  - 10 651  

 

Всього 8 929  4 098  9 653  12 056  

 

Короткостроковi виплати належать до сплати у повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля 

закiнчення перiоду, в якому керiвництвом були наданi вiдповiднi послуги. Iншi довгостроковi виплати 

включають виплати, щодо яких не очiкується, що розрахунок буде повнiстю здiйснений протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду, в якому керiвництвом були наданi вiдповiднi послуги. 

 

 

 



 

 

ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний звiт керiвництва АТ "КРЕДОБАНК" за I квартал 2021 року 

 

(Звiт про управлiння) 

 

 

 

1. Характер бiзнесу 

 

1.1. Опис зовнiшнього середовища, в якому АТ "КРЕДОБАНК" здiйснює дiяльнiсть. 

 

Ключовим чинником, який впливав на свiтову та українську економiку у I-му кварталi 2021 року 

залишалася пандемiя коронавiрусу COVID-19.  

 

Вiдповiдаючи на потенцiйно серйозну загрозу коронавiрусу для охорони здоров'я, українськi 

урядовi органи продовжували вживати заходiв щодо стримування епiдемiї в Українi, вводячи 

обмеження на перемiщення людей всерединi України та мiж мiстами, призупинення 

транспортних зв'язкiв з Україною та обмеження в'їзду до України. Уряд приймав рiшення про 

неодноразове продовження карантину, востаннє вiн був продовжений до 30 червня 2021 року. 

 

Обмежувальнi заходи, запровадженi через пандемiю COVID-19 бiльшiстю країн свiту та Урядом 

України, мали i продовжують здiйснювати тривалий негативний вплив на економiчну 

дiяльнiсть. Поширення коронавiрусу вже призвело до рецесiї свiтової економiки та значного 

сповiльнення економiчної активностi в Українi. За пiдсумками 2020 року ВВП України 

скоротився на -4,0% р/р, у I-му кварталi 2021 року також прогнозується скорочення ВВП у 

рiчному обрахунку.  

 

За останнiм макроекономiчним прогнозом Нацiонального банку України економiка вiдновить 

зростання у 2021 роцi з темпами зростання ВВП на рiвнi 3,8%, при одночасному прискореннi 

iнфляцiї до 8,0% р/р. Проте у I-му кварталi 2021 року суттєво посилилася невизначенiсть, 

пов'язана з подальшим перебiгом пандемiї COVID-19 та її впливом на економiчнi процеси, 

зросла ймовiрнiсть повторного запровадження жорстких карантинних обмежень. Також 

пiдвищилися сувереннi ризики - учасники фiнансового ринку занепокоєнi через можливi 

затримки в отриманнi чергового траншу вiд МВФ.  Таким чином, на сьогоднi ще важко точно 

оцiнити характер економiчної динамiки у 2021 роцi, проте очевидним є те, що вiдбулося суттєве 

зниження прибутковостi бiзнесу (особливо, в сферах, де запроваджувались жорсткi карантиннi 

обмеження - готельний та ресторанний бiзнес, туризм, непродовольча роздрiбна торгiвля, 

культурно-розважальнi заклади тощо) та уповiльнення зростання доходiв населення. 

Пiдприємства деяких секторiв економiки змушенi тимчасово зупинити роботу або ж суттєво 

скоротити обсяги виробництва. Частина працiвникiв та пiдприємцiв втратили роботу або ж їхнiй 

регулярний дохiд суттєво знизився.  

 

Ефект цих економiчних подiй та обмежувальних заходiв може мати негативний вплив на 

дiяльнiсть банкiвського сектору України та АТ "КРЕДОБАНК", його фiнансовий результат. 

Проте зараз ступiнь такого впливу ще важко точно оцiнити. Ступiнь впливу ситуацiї на 

українськi банки буде залежати вiд подолання пандемiї у свiтовому та нацiональному масштабi, 

строкiв та темпiв проведення вакцинацiї, ймовiрностi повторного запровадження 

обмежувальних заходiв, ризикiв зовнiшнього фiнансування, заходiв українських органiв влади 



 

 

та полiтики Нацiонального банку України. 

 

1.2 Змiни в складi керiвникiв та посадових осiб.  

 

Протягом звiтного перiоду Наглядова Рада АТ "КРЕДОБАНК" дiяла як колегiальний орган, що  

контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Протягом всього звiтного перiоду Наглядова Рада 

дiяла у повному 8-особовому складi. Персональних змiн в складi Наглядової Ради АТ 

"КРЕДОБАНК" протягом I-го кварталу 2021 року не було. Протягом I кварталу 2021 року 

вiдбулося 2 засiдання Наглядової Ради, на яких було ухвалено 19 рiшень. Окрiм цього,  11 

рiшень було прийнято в робочому порядку без проведення засiдання.  

 

Протягом звiтного перiоду Правлiння АТ "КРЕДОБАНК" дiяло як колегiальний виконавчий 

орган. За рiшенням Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" вiд 25.09.2020 р. було встановлено 

6-особовий склад Правлiння. Таким чином, протягом I-го кварталу 2021 року Правлiння Банку 

дiяло в складi 6 осiб. Персональних змiн в складi Правлiння АТ "КРЕДОБАНК" протягом I-го 

кварталу 2021 року не було. Протягом I-го кварталу 2021 року вiдбулося _10  засiдання 

Правлiння, на яких було ухвалено 64 рiшень, а також _423_ рiшень було ухвалено в робочому 

порядку без проведення засiдання.  

 

1.3 Наявнiсть структурних пiдроздiлiв. 

 

Станом на 01.04.2021 р. органiзацiйна структура АТ "КРЕДОБАНК" включає Головний банк та 

82  вiддiлення. Протягом I-го кварталу 2021 року кiлькiсть вiддiлень Банку не змiнилася 

Мережа установ Банку охоплює майже всi областi України, за виключенням Луганської та 

Донецької областей  та територiї анексованої АР Крим. 

 

Головний Банк виконує функцiї центру стратегiчного управлiння, що формує полiтику Банку, 

зокрема щодо: стратегiї Банку; фiнансового та операцiйного планування; пропозицiї продуктiв i 

послуг, пристосованих до потреб клiєнтiв; впровадження нових технологiй; вiдповiдностi 

органiзацiйних структур; обмеження ризику i забезпечення безпеки Банку; органiзацiї 

внутрiшнього контролю; кадрової полiтики i розробки внутрiшнiх нормативних документiв; а 

також реалiзує окремi операцiйнi завдання. 

 

Вiддiлення є вiдокремленими пiдроздiлами Банку, операцiї яких вiдображаються на балансi 

Банку. Вiддiлення органiзовують та здiйснюють продаж банкiвських продуктiв i послуг, 

забезпечуючи належну якiсть обслуговування клiєнтiв та очiкувану ефективнiсть дiяльностi.  

 

Додатковими каналами продажу АТ "КРЕДОБАНК" є мережа власних банкоматiв, що включає 

понад 260 одиниць, та понад 100 термiналiв самообслуговування, а також сучаснi системи 

дистанцiйного обслуговування клiєнтiв за допомогою мережi Iнтернет та телефону. 

 

1.4 Iнформацiя про придбання акцiй. 

 

Протягом звiтного перiоду АТ "КРЕДОБАНК" не здiйснював придбання власних простих 

iменних акцiй на власний рахунок. 

 

1.5 Короткий опис дiючої бiзнес-моделi, основнi продукти та послуги.  

 

АТ "КРЕДОБАНК" здiйснює свою дiяльнiсть як унiверсальний комерцiйний банк, що надає 



 

 

послуги як фiзичним особам, так i корпоративним клiєнтам та пiдприємствам малого та 

середнього бiзнесу.  

 

Бiзнес-лiнiями та продуктами, якi  АТ "КРЕДОБАНК" вважає ключовими для генерацiї доходiв 

як у звiтному перiодi, так i у середньостроковiй перспективi є: 

 

1) Роздрiбний бiзнес: споживчi кредити,  кредити на придбання транспортних засобiв 

(автокредити), iпотечнi кредити, пакети для фiзичних осiб; 

 

2) Мiкро-, малий та середнiй бiзнес (МСБ): обiговi кредити, овердрафти, iнвестицiйнi 

кредити, агрокредитування, лiзинг, пакети для МСБ, обслуговування зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi; 

 

3) Корпоративний бiзнес: обiговi кредити, iнвестицiйнi кредити, овердрафти, 

агрокредитування, лiзинг, пакети для корпоративних клiєнтiв, обслуговування 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi;  

 

4) Казначейськi операцiї: iнвестицiї в iнструменти внутрiшнього державного боргу. 

 

Банк застосовує рiзнi методи конкуренцiї з огляду на специфiку окремих продуктових ринкiв та 

сегментних груп клiєнтiв - пропонуючи клiєнтам гарантiї надiйностi їх коштiв як учасник групи 

капiталу найбiльшого польського банку PKO Bank Polski SA, розробляючи зручнi продукти, якi 

вiдповiдають потребам клiєнтiв за конкурентною цiною та забезпечуючи вiдповiдну якiсть 

сервiсу. Сезонний фактор не має значного впливу на дiяльнiсть АТ "КРЕДОБАНК". Дiяльностi 

Банку притаманнi тi самi сезоннi коливання, що й усiй українськiй економiцi, i iндивiдуальнi 

iстотнi ознаки сезонностi або циклiчностi бiзнесу АТ "КРЕДОБАНК" вiдсутнi.   

 

Враховуючи наявнiсть у АТ "КРЕДОБАНК" стратегiчного iноземного капiталу, основними його 

конкурентами є iншi банки з iноземним капiталом, стратегiчними прiоритетом яких визначено 

розвиток роздрiбного бiзнесу та обслуговування малого та середнього бiзнесу. Згiдно з даними, 

опублiкованими НБУ, ринкова частка АТ "КРЕДОБАНК"  (розрахована як вiдсоток вiд 

загального показника банкiвського сектору України) становила станом на 01 березня 2021 року 

1,0% за кредитами юридичним особам 3,2% за кредитами фiзичним особам, та 1,5% за 

депозитами юридичних осiб та пiдприємцiв та 1,2% за депозитами фiзичних осiб.  

 

Здiйснюючи свою дiяльнiсть на територiї 22 областей України та м. Києва, АТ "КРЕДОБАНК" в 

той же час залишається одним iз регiональних лiдерiв на територiї Львiвської областi та Захiдної 

України. 

 

1.6 Отриманi нагороди. 

 

За звiтний перiод висока динамiка розвитку бiзнесу, вiдмiнний фiнансовий стан i надiйнiсть АТ 

"КРЕДОБАНК, а також його банкiвськi продукти були вiдзначенi експертним середовищем. В 

I-му кварталi 2021 року Банк отримав такi вiдзнаки та нагороди:  

 

- переможець у рейтингу "Банки 2021 року" у номiнацiї "Роздрiбний банк" серед великих 

банкiв iноземних банкiвських груп вiд агентства "Фiнансовий клуб"; 

 

- 2-ге мiсце в рейтингу надiйностi банкiвських депозитiв за версiєю рейтингового 



 

 

агентства "Стандарт-рейтинг"; 

 

- 3-тє мiсце у рейтингу надiйностi великих роздрiбних українських банкiв за версiєю 

дiлового видання "Фокус"; 

 

- 5-те мiсце у рейтингу стресостiйкостi банкiв України за версiєю фiнансового порталу 

Minfin.com.ua; 

 

- 6-те мiсце у рейтингу надiйностi великих роздрiбних банкiв України за версiєю журналу 

"Грошi"; 

 

- 7-ме мiсце у ренкiнгу фiнансової надiйностi банкiв вiд системи монiторингу контрагентiв 

YouControl; 

 

- 8-ме мiсце у рейтингу надiйностi банкiв вiд дiлового Iнтернет-видання Mind.Ua. 

 

 

 

2. Цiлi АТ "КРЕДОБАНК" та стратегiя досягнення цих цiлей. 

 

Мiсiя АТ "КРЕДОБАНК" - бути надiйним фiнансовим партнером для клiєнтiв i привабливим 

роботодавцем для працiвникiв. Завдяки спецiалiзацiї i концентрацiї ресурсiв Банк прагне 

досягти i пiдтримувати довгострокову стабiльнiсть бiзнесу, забезпечуючи тим самим 

рентабельнiсть iнвестицiй своїх акцiонерiв.  

 

Довгострокове бачення АТ "КРЕДОБАНК"  -  це  ефективний i безпечний банк, що забезпечує 

рiст вартостi для акцiонерiв. 

 

Цiнностями АТ "КРЕДОБАНК" визначено: Надiйнiсть, Задоволенiсть клiєнта, Постiйне 

вдосконалення, Пiдприємливiсть.  

 

Наприкiнцi 2020 року Наглядова рада АТ "КРЕДОБАНК" затвердила нову Стратегiю, що 

охоплює перiод до кiнця 2023 року. У вiдповiдностi до Стратегiї АТ "КРЕДОБАНК" 

залишається унiверсальним банком, що надає якiсний сервiс для роздрiбних клiєнтiв та малого i 

середнього бiзнесу, а також для корпоративних клiєнтiв з прозорим бiзнесом та високою 

кредитоспроможнiстю.  

 

Нова Стратегiя передбачає, що АТ "КРЕДОБАНК": 

 

- будує вартiсть на основi довготривалих вiдносин iз задоволеними клiєнтами та 

ентузiазму працiвникiв; 

 

- динамiчно та, водночас, розсудливо збiльшує масштаб свого бiзнесу; 

 

- здiйснює глибоку цифрову трансформацiю у всiх аспектах дiяльностi; 

 

- удосконалює операцiйну модель та багатоканальну модель дистрибуцiї; 

 

- використовує потенцiал синергiї внаслiдок належностi до групи PKO Bank Polski для 



 

 

створення "екосистеми" фiнансових послуг для польсько-українського бiзнесу; 

 

- забезпечує диверсифiкованiсть дiяльностi i дисциплiну в сферi управлiння ризиками та 

кiбербезпеки, стiйкiсть до ринкових потрясiнь. 

 

В ходi реалiзацiї стратегiї АТ "КРЕДОБАНК" придiляє прiоритетну увагу якостi банкiвського 

сервiсу, продовжує удосконалення цифрових технологiй обслуговування клiєнтiв та розвиток 

IТ-систем, забезпечуючи реалiзацiю очiкувань клiєнтiв. АТ "КРЕДОБАНК" прагне до 

довгострокової спiвпрацi i взаємної лояльностi у вiдносинах з клiєнтами i працiвниками. 

Керуючись iстотними потребами клiєнтiв АТ "КРЕДОБАНК" пропонує їм сучаснi банкiвськi 

продукти та фiнансовi рiшення, розвиває галузевi компетенцiї та посилює конкурентнi переваги 

на ринках iпотечного та автокредитування, лiзингу, обслуговування МСБ та 

польсько-українського бiзнесу. Посилення "дiджиталiзацiї" Банку має на метi пiдвищення рiвня 

самообслуговування та зниження витратностi операцiй, пiдвищення ефективностi клiєнтських 

пропозицiй при належнiй безпецi активiв клiєнтiв i Банку. 

 

Головними стратегiчними цiлями АТ "КРЕДОБАНК" є досягнення високого рiвня вiддачi на 

капiтал на рiвнi понад 17%, що забезпечить потенцiал для нарощування масштабу дiяльностi;   

збiльшення загальної кiлькостi клiєнтiв до 1 мiльйона у всiх сегментах; зростання рiвня 

задоволеностi клiєнтiв та їх активностi; збiльшення частки в обслуговуваннi 

зовнiшньо-торгiвельного обороту мiж Україною та Польщею в 1,5 рази; швидке реагування IТ 

на потреби бiзнесу та пiдвищення надiйностi ключових IТ-систем;  утримання помiрного 

апетиту на ризик; зростання операцiйної ефективностi; пiдвищення рiвня заангажованостi та 

задоволеностi працiвникiв. В АТ "КРЕДОБАНК" розпочато реалiзацiю понад десяти 

стратегiчних проектiв, скерованих на втiлення стратегiчних iнiцiатив та досягнення 

затверджених стратегiчних цiлей. 

 

Важливим чинником, що визначає довгострокову стiйкiсть АТ "КРЕДОБАНК" до зовнiшнiх 

викликiв та загроз залишатиметься всебiчна пiдтримка з боку стратегiчного акцiонера - 

найбiльшого польського банку PKO Bank Polski S.A., що дозволяє АТ "КРЕДОБАНК" успiшно 

використовувати досвiд бiльш розвинутого польського фiнансового ринку.  

 

 

 

3. Ресурси, ризики та вiдносини. 

 

3.1 Ключовi фiнансовi та нефiнансовi ресурси та їх використання.  

 

Основним фiнансовим ресурсом АТ "КРЕДОБАНК", що забезпечує його фiнансову стiйкiсть та 

дає можливiсть залучати на ринку додатковi фiнансовi ресурси, є капiтал внесений акцiонерами. 

За станом на 01.04.2021 р. статутний капiтал  АТ "КРЕДОБАНК" складає 2 249,0 млн.грн. i його 

величина протягом I-го кварталу 2021 року не змiнилася. 

 

Регулятивний капiтал АТ "КРЕДОБАНК"  станом на 01.04.2021 р. складає 2 363,2 млн.грн. i 

зрiс з початку року на 78,3 млн.грн. або на 3%. Це забезпечує утримання значення нормативу 

адекватностi регулятивного капiталу (Н2) на рiвнi 16,12% на кiнець звiтного перiоду. Таким 

чином, АТ "КРЕДОБАНК" був добре забезпечений регулятивним капiталом протягом протягом 

звiтного перiоду. В структурi регулятивного капiталу 94% припадає на основний капiтал, а 6% - 

на додатковий капiтал. 



 

 

 

Протягом звiтного перiоду лiквiднiсть АТ "КРЕДОБАНК" перебувала на безпечному рiвнi. В 

той же час, значення окремих нормативiв лiквiдностi Банку переважно були нижчими нiж їх 

середнє значення по банкiвському сектору, що обумовлено наявнiстю значної надлишкової 

лiквiдностi в секторi протягом звiтного перiоду. 

 

Значення нормативу короткострокової лiквiдностi Банку (Н6) на 01.04.2021 становило 76,7%, 

що на 16,7 п.п. перевищує граничне значення, встановлене НБУ.  Значення нового 

обов'язкового нормативу лiквiдностi - коефiцiєнта покриття лiквiдностi (LCR) Банку на 

01.04.2021 становило 128,1% в iноземнiй валютi та 160,1% у всiх валютах, що перевищує  

мiнiмальне значення у 100%, встановлене НБУ. 

 

Протягом I-го кварталу 2021 р. залишки коштiв клiєнтiв в АТ "КРЕДОБАНК" незначно 

скоротилися на 0,4% р/р до 18,2 млрд.грн. Важливе значення при управлiннi лiквiднiстю в АТ 

"КРЕДОБАНК" має можливiсть використання кредитних лiнiй вiд акцiонера - PKO Bank Polski 

SA, зокрема, довгострокової лiнiї в сумi 30 млн доларiв США та кредитного лiмiту в сумi 

еквiвалентнiй 175 млн польських злотих.  

 

Основним нефiнансовим ресурсом АТ "КРЕДОБАНК" у звiтному перiодi, як i ранiше, 

залишалися людськi ресурси (персонал Банку) та їх iнтелектуальний капiтал. Загальна облiкова 

чисельнiсть працiвникiв АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.04.2021 р. склала 1 984 осiб та 

скоротилася порiвняно до початку 2021 року на 15 осiб або на 1%. Абсолютна бiльшiсть 

працiвникiв Банку мають вищу освiту -85% вiд їх загальної чисельностi, а середнiй вiк 

працiвникiв складає 38 рокiв. За гендерною структурою серед працiвникiв АТ "КРЕДОБАНК" 

переважають жiнки, якi становлять 74% вiд загальної чисельностi працiвникiв.  

 

АТ "КРЕДОБАНК" проводить прозору кадрову полiтику, вiдповiдно до якої пiдбiр працiвникiв, 

кар'єрний рiст i матерiальна винагорода базується на оцiнцi квалiфiкацiї, професiйних умiнь i 

результатiв роботи. Кадрова полiтика АТ "КРЕДОБАНК" спрямована на пiдвищення 

ефективностi роботи персоналу, досягнення цiльового рiвня задоволення клiєнтiв та досягнення 

визначених стратегiчних цiлей. 

 

3.2 Система управлiння ризиками, стратегiя та полiтика управлiння ризиками.  

 

Управлiння ризиками - одна з ключових функцiй стратегiчного управлiння АТ "КРЕДОБАНК" в 

сферi банкiвських операцiй, за допомогою якої Банк iдентифiкує, оцiнює та здiйснює 

монiторинг i контроль рiвня ризику. Основнi норми управлiння ризиками в Банку визначає 

Стратегiя управлiння ризиками. Стратегiя передбачає безперервний аналiз iснуючих та 

виявлення можливих у майбутньому ризикiв, їх оцiнку, своєчасне ухвалення рiшень щодо їх 

мiнiмiзацiї або уникнення, а також контроль над дотриманням встановлених обмежень, 

процедур та процесiв.  

 

Виконання поставлених цiлей та завдань стосовно управлiння ризиками досягається за рахунок 

застосування широкого набору методiв та iнструментiв, що використовуються для управлiння 

всiма iдентифiкованими видами ризикiв в Банку. 

 

З метою визначення максимально рiвня ризику, який Банк готовий прийняти, Наглядовою 

Радою Банку затверджено Декларацiю схильностi до ризикiв (Risk Appetite Statement) якою 

визначено сукупний рiвень ризик-апетиту, види ризикiв, якi Банк прийматиме або уникатиме з 



 

 

метою досягнення своїх бiзнес-цiлей, та рiвень ризик-апетиту щодо кожного з них 

(iндивiдуальний рiвень). 

 

Управлiння ризиками в Банку вiдбувається в усiх структурних пiдроздiлах Банку. Органiзацiйна 

структура системи управлiння ризиками грунтується на розподiлi обов'язкiв мiж структурними 

пiдроздiлами Банку iз застосуванням моделi трьох лiнiй захисту: 

 

1) перша лiнiя - на рiвнi бiзнес-пiдроздiлiв Банку та пiдроздiлiв пiдтримки дiяльностi Банку. Цi 

пiдроздiли приймають ризики та несуть вiдповiдальнiсть за них i подають звiти щодо поточного 

управлiння такими ризиками; 

 

2) друга лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу з управлiння ризиками та пiдроздiлу контролю за 

дотриманням норм (комплаєнс);  

 

3) третя лiнiя - на рiвнi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту щодо перевiрки та оцiнки ефективностi 

функцiонування системи управлiння ризиками. 

 

Суб'єктами системи управлiння ризиками Банку є:  

 

" Наглядова Рада Банку;  

 

" Правлiння Банку;  

 

" Комiтет управлiння активами i пасивами та тарифiв; 

 

" Малий кредитний комiтет; 

 

" Кредитний Комiтет; 

 

" Комiтет з питань управлiння непрацюючими активами; 

 

" Комiтет з питань операцiйного ризику та iнформацiйної безпеки; 

 

" Комiтет з питань контролю витрат та проведення тендерiв; 

 

" Комiтет управлiння змiнами; 

 

" Департамент внутрiшнього аудиту;  

 

" Пiдроздiли з управлiння ризиками;  

 

" Пiдроздiл контролю за дотриманням норм (комплаєнс); 

 

" Пiдроздiли першої лiнiї захисту. 

 

Наглядова Рада Банку несе повну вiдповiдальнiсть за створення комплексної, адекватної та 

ефективної системи управлiння ризиками, на якi наражається Банк у своїй дiяльностi. Наглядова 

Рада Банку створила постiйно дiючi  пiдроздiл (пiдроздiли) з управлiння ризиками, що 

пiдпорядковуються головному ризик-менеджеру (CRO) та пiдроздiл контролю за дотриманням 



 

 

норм (комплаєнс) i забезпечує незалежнiсть цих пiдроздiлiв. 

 

Наглядова Рада Банку несе повну вiдповiдальнiсть за створення комплексної, адекватної та 

ефективної системи управлiння ризиками, на якi наражається Банк у своїй дiяльностi. Наглядова 

Рада Банку створила постiйно дiючi  пiдроздiл (пiдроздiли) з управлiння ризиками та пiдроздiл 

контролю за дотриманням норм (комплаєнс) i забезпечує незалежнiсть цих пiдроздiлiв. 

 

Правлiння Банку забезпечує виконання завдань, рiшень Наглядової Ради Банку щодо 

впровадження системи управлiння ризиками, уключаючи стратегiю та полiтику управлiння 

ризиками, культуру управлiння ризиками, процедури, методи та iншi заходи ефективного 

управлiння ризиками. Правлiння АТ "КРЕДОБАНК" є активним учасником процесу управлiння 

ризиком у Банку, приймаючи рiшення щодо операцiй, якi несуть пiдвищений ризик, на основi 

регулярної iнформацiї щодо профiлю та рiвня ризику, а також сукупного рiвня ризик-апетиту. 

Сукупний рiвень ризик-апетиту, який Банк має намiр приймати та утримувати для досягнення 

своїх бiзнес-цiлей, визначено як сукупну суму внутрiшнього капiталу Банку, необхiдного на 

покриття всiх суттєвих ризикiв Банку. 

 

Пiдроздiл (пiдроздiли) з управлiння ризиками з метою забезпечення ефективностi 

функцiонування системи управлiння ризиками виконує функцiї з управлiння ризиками визначенi 

в Положеннi про органiзацiю Головного банку. Заступник Голови Правлiння / CRO очолює 

Вертикаль ризикiв, яка об'єднує всi пiдроздiли з управлiння ризиками, несе вiдповiдальнiсть за 

дiяльнiсть цих пiдроздiлiв та має право бути присутнiм на засiданнях Правлiння та Комiтетiв 

Правлiння Банку, а також має право накладення заборони (вето) на рiшення цих органiв, якщо 

реалiзацiя таких рiшень призведе до порушення встановленого ризик-апетиту та /або 

затверджених лiмiтiв ризику, а також в iнших випадках установлених Наглядовою Радою Банку.  

 

Пiдроздiл контролю за дотриманням норм (комплаєнс) з метою забезпечення ефективностi 

функцiонування системи управлiння ризиками забезпечує виконання функцiй контролю за 

дотриманням Банком норм законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв, виконує 

завдання, пов'язанi зi ефективним функцiонуванням системи управлiння комплаєнс-ризиком. 

Керiвник пiдроздiлу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (CСO) несе вiдповiдальнiсть за 

дiяльнiсть цього пiдроздiлу та має право бути присутнiм на засiданнях Правлiння та Комiтетiв 

Правлiння Банку, а також має право накладення заборони (вето) на рiшення цих органiв, якщо 

реалiзацiя таких рiшень призведе до порушення вимог законодавства, вiдповiдних стандартiв 

професiйних об'єднань, дiя яких поширюється на банк, конфлiкту iнтересiв, а також в iнших 

випадках, установлених Наглядовою Радою Банку. 

 

Основною метою процесу управлiння кредитним ризиком в Банку є забезпечення стабiльного 

розвитку кредитування з урахуванням усiх iстотних ризикiв, пов'язаних з цiєю дiяльнiстю. 

Процес управлiння кредитним ризиком зорiєнтований на вчасну iдентифiкацiю ризикiв, 

опрацювання оптимальних принципiв та процесiв оцiнки ризику також нагляд, контроль, 

звiтування та застосування попереджуючих заходiв в межах здiйснюваної кредитної дiяльностi. 

Банк акцентує увагу на впровадженнi нових механiзмiв управлiння та контролю кредитного 

ризику, удосконалення кредитної дiяльностi, удосконалення системи управлiнської iнформацiї у 

сферi кредитного ризику, метою яких є забезпечення вiдповiдного рiвня рентабельностi та якостi 

кредитного портфелю Банку. Банком проводиться активна дiяльнiсть в напрямку розвитку та 

вдосконалення програмних засобiв оцiнки кредитного ризику, обслуговування процесу 

прийняття кредитних рiшень, з метою забезпечення швидкого прийняття кредитних рiшень з 

одночасно мiнiмальним рiвнем кредитного ризику, також особлива увага придiляється 



 

 

автоматизацiї процесiв монiторингу, вдосконаленню системи раннього реагування.  

 

3.3 Вiдносини з акцiонерами та пов'язаними особами.  

 

Протягом звiтного перiоду вiдносини з  акцiонерами здiйснювались вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства,  Статуту АТ "КРЕДОБАНК" i  Положення про  надання акцiонерам 

iнформацiї  та документiв про дiяльнiсть банку. У звiтному перiодi АТ "КРЕДОБАНК" 

здiйснював дiяльнiсть як акцiонерне товариство з єдиним акцiонером.  

 

Акцiонер приймав участь в управлiннi Банком через членiв Наглядової Ради. Члени Наглядової 

Ради  як представники акцiонера, в межах компетенцiї, визначеної Статутом та  

законодавством України, здiйснювали захист  прав акцiонерiв та контролювали дiяльнiсть 

Правлiння.  

 

Протягом звiтного перiоду Банк не укладав договорiв iз заiнтересованiстю. Значення  

нормативу максимального розмiру кредитiв, гарантiй та поручительств, наданих одному 

iнсайдеру (Н9) станом на 01.04.2021 р. становило 0,9% при встановленому НБУ гранично 

допустимому рiвнi не бiльше 5%. 

 

4. Результати дiяльностi та перспективи подальшого розвитку. 

 

У I-му кварталi 2021 р.  чистi активи АТ "КРЕДОБАНК" зросли на 4% i склали 26,2 млрд.грн. 

Рiст активiв забезпечений зростанням кредитного портфелю та коштiв в НБУ при одночасному 

скороченнi  портфелю iнвестицiйних цiнних паперiв.  

 

З початку 2021 року АТ "КРЕДОБАНК" видав 2 574 млн.грн. нових кредитiв, зокрема 65% вiд 

загального обсягу нових кредитiв було видано позичальникам-юридичним особам, а 35% - 

позичальникам-фiзичним особам. Порiвняно з аналогiчним перiодом попереднього року обсяг 

видачi нових кредитiв зрiс на 10%, що засвiдчує зростання бiзнес-активностi Банку, незважаючи 

на несприятливий вплив пандемiї COVID-19 та обумовлених нею карантинних обмежень на 

економiку України та банкiвський ринок. За видами кредитiв найкращу динамiку вiдносно 

аналогiчного перiоду минулого року АТ "КРЕДОБАНК" досягнув у iпотечному кредитуваннi. 

Також помiтно зрiс обсяг кредитування в сегментi МСБ (на 46% р/р). 

 

Дотримуючись збалансованого та консервативного пiдходу до управлiння активами i пасивами, 

АТ "КРЕДОБАНК" протягом звiтного перiоду утримував спiввiдношення виданих кредитiв до 

залучених коштiв клiєнтiв нижче 100%.  

 

Операцiйний дохiд АТ "КРЕДОБАНК" за пiдсумками I-го кварталу 2021 р.  перевищив 

показник аналогiчного перiоду минулого року. Рiст операцiйного доходу вiдбувся за рахунок 

зростання чистого процентного доходу (ЧПД), так i чистого комiсiйного доходу (ЧКД). Чистий 

прибуток Банку за пiдсумками I-го кварталу склав 205,1 млн.грн., що на 52% бiльше за 

прибуток, зароблений Банком за аналогiчний перiод 2020 року.  

 

Зростання бiзнес-показникiв Банку було забезпечено як за рахунок розширення спiвпрацi з 

iснуючою клiєнтської базою, перехресного продажу (крос-селлiнгу) додаткових банкiвських 

продуктiв наявним клiєнтам, так i за рахунок залучення на обслуговування нових клiєнтiв з усiх 

ключових сегментiв. За пiдсумками I-го кварталу 2021 р. кiлькiсть клiєнтiв-суб'єктiв 

пiдприємницької дiяльностi в АТ "КРЕДОБАНК" склала 55 тисяч. В роздрiбному сегментi 



 

 

кiлькiсть клiєнтiв АТ "КРЕДОБАНК" складає 586 тис. осiб.  

 

Згiдно рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 26 лютого 2021 року № 76-рш АТ 

"КРЕДОБАНК" не був включений у перелiк системно важливих банкiв, у якому перебував у 

2019-2020 рр. Статус системно важливого банку передбачає виконання Банком додаткових 

вимог для забезпечення запасу мiцностi (пiдвищених нормативiв миттєвої лiквiдностi та 

максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, а також необхiднiсть 

формувати в подальшому додатково до нормативу достатностi капiталу буфер системної 

важливостi в розмiрi 1% капiталу). Пiсля втрати статусу системної важливостi, банк має 

дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 мiсяцiв. 

 

У 2021 роцi АТ "КРЕДОБАНК" планує продовжувати свою дiяльнiсть та реалiзовувати нову 

Стратегiю на 2021-2023 р., що була у груднi 2020 року затверджена Наглядовою Радою. АТ 

"КРЕДОБАНК" надалi планує нарощувати активи та обсяг активних операцiй, фiнансуючи їх за 

рахунок ресурсiв, залучених на українському ринку. Зростання бiзнес-активностi має призвести 

до збiльшення розмiру заробленого Банком прибутку та забезпечити досягнення головної 

стратегiчної цiлi - вiддачi на капiтал, рiвень якої вiдповiдає очiкуванням акцiонерiв. Цьому має 

сприяти як збiльшення кредитного портфелю Банку, так i формування вiдповiдної структури 

його пасивiв, збалансованої за строками та вартiстю.  

 

Поряд з цим Правлiння АТ "КРЕДОБАНК" усвiдомлює значнi ризики як для банкiвського 

сектору в цiлому, так i для Банку зокрема, що пов'язанi iз зовнiшнiми факторами.  На сьогоднi 

ще важко точно оцiнити остаточний масштаб кризових явищ, спричинених пандемiєю 

COVID-19 та обмежувальними заходами, зокрема, через зростання ймовiрностi повторного 

запровадження карантинних обмежень та невизначенi строки масової вакцинацiї громадян 

України. Проте очевидними наслiдками є зниження прибутковостi бiзнесу (особливо тих видiв 

дiяльностi, що потрапляють пiд обмеження), рiст безробiття та уповiльнення темпiв зростання 

доходiв населення. За новими оприлюдненими макропрогнозом НБУ передбачається зниження 

темпiв зростання ВВП у 2021 роцi з 4,2% (попереднiй прогноз) до 3,8% (новий прогноз).  

 

З урахуванням значних планових виплат за зовнiшнiм боргом у 2021 рр. важливим чинником 

макроекономiчної стабiльностi залишається спiвпраця з Мiжнародним валютним фондом. 

Вiдновлення спiвпрацi з МВФ залежить вiд готовностi Уряду України до реалiзацiї 

задекларованих реформ, зокрема, i до виконання ранiше взятих Україною зобов'язань в рамках 

попереднiх програм МВФ. Як i ранiше, значним зовнiшнiм ризиком як для Банку, так i для 

банкiвського сектору є ризик активiзацiї вiйськових дiй на Сходi та початку вiдкритої збройної 

агресiї з боку РФ  з комплексними негативними наслiдками.  

 

Головним внутрiшнiм ризиком для реалiзацiї Стратегiї Банку є можливий дефiцит ресурсiв 

(трудових, технологiчних) для реалiзацiї запланованих змiн, проектiв та заходiв. На цей час 

неможливо передбачити всi тенденцiї, якi можуть вплинути на банкiвський сектор України та її 

економiку в цiлому, в отже i оцiнити який вплив вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий 

стан Банку. Разом з тим, менеджмент АТ "КРЕДОБАНК" впевнений, що вживає усiх необхiдних 

заходiв для забезпечення неперервностi дiяльностi Банку та його розвитку згiдно затвердженої 

Стратегiї. 

 

5. Ключовi показники дiяльностi. 

 

Ключовим показником ефективностi дiяльностi АТ "КРЕДОБАНК" для керiвництва та 



 

 

акцiонерiв є рiвень вiддачi на капiтал (ROE), iнвестований акцiонерами. За пiдсумками I-го 

кварталу 2021 р. значення показника ROE згiдно обраної методики пiдрахунку склало 25,5%, що 

засвiдчує високу ефективнiсть дiяльностi. Рiвень вiддачi на активи (ROA) при цьому складає 

3,2%.  

 

Незважаючи на прискорення iнфляцiї до 8,5% у рiчному вимiрi за пiдсумками березня АТ 

"КРЕДОБАНК" стримував рiст операцiйних витрат, що забезпечило скорочення показника 

"Вiдношення витрат до доходiв (С/I)" з 55% у 2020 р. до 54% за пiдсумками I-го кварталу 2021 

року. Чиста процентна маржа Банку станом на 01.04.2021 р. склала 7,7%, що iстотно перевищує 

рiвень чистої процентної маржi в середньому по банкiвському сектору. 

 

За рахунок вищої бiзнес-активностi порiвняно iз бiльшiстю конкурентiв та банкiвського сектору 

в цiлому, АТ "КРЕДОБАНК" за пiдсумками звiтного перiоду утримав свої ринковi позицiї. АТ 

"КРЕДОБАНК" мiцно закрiпився в ТОП-16 провiдних українських банкiв за всiма основними 

бiзнес-показниками. 

 

 

 



 

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
На пiдставi наданих повноважень, посадовi особи АТ "КРЕДОБАНК" надають твердження про 

те, що, наскiльки їм це вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних 

осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i про те, 

що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно 

до частини четвертої статтi 401 Закону україни "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

 

 

 

 

 

 


