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Примітка 1 Інформація про банк

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» (далі – «Банк») було засноване згідно законодавства
України 21 жовтня 1991 року. Банк змінював акціонерів, юридичну форму і назву у наступному порядку:

- з 1991 року Банк діяв як Товариство з обмеженою відповідальністю «АвтоЗАЗбанк»;
- у 2008 році «Bank of Cyprus Public Company Limited» (Нікосія, Кіпр) отримав 99,7065% непрямої частки у

статутному капіталі Банку і Банк змінив назву на Відкрите акціонерне товариство «БАНК КІПРУ»;
- у 2010 році юридична форма «БАНК КІПРУ» була змінена з відкритого акціонерного товариства на

публічне акціонерне товариство;
- у 2014 році юридичні компанії-нерезиденти отримали 99.9129% участі у статутному капіталі Банку

шляхом викупу акцій у «Bank of Cyprus Public Company Limited». Найменування Банку було змінено на
ПАТ «НЕОС БАНК»;

- у 2015 році Банк входив до банківської групи у складі ПАТ «АЛЬФА-БАНК» і ПАТ «НЕОС БАНК» за
ознакою спільного контролера з вищезазначеними компаніями-нерезидентами;

- у 2016 року ABH Ukraine Limited став власником контрольного пакета акцій Банку в розмірі 99.9129 %,
шляхом придбання акцій у компаній нерезидентів і здійснив продаж Банку фізичним особам
п. Артюху С.К., п. Дегоді А.О., п. Волоху І.О., п. Стольнікову Л.О., та п. Шуптару О.В. Банк припинив
участь у банківській групі;

- 18 листопада 2016 року у Державному реєстрі банків здійснено запис про зміну назви Банку з
ПАТ «НЕОС БАНК» на АТ «АЛЬТБАНК».

Банк знаходиться за адресою: Україна, 03037, місто Київ, вулиця Вузівська, будинок № 5.

Банк здійснює свою діяльність згідно з генеральною банківською ліцензією №106, виданою Національним банком
України 24 листопада 2016 року, яка надає Банку право на здійснення банківських операцій, включаючи валютні
операції (Генеральна ліцензія №106-3 від 05 грудня 2016 року). Банк має ліцензії на професійну діяльність на
фондовому ринку (брокерська і дилерська діяльність, діяльність депозитарної установи і діяльність із зберігання
активів інститутів спільного інвестування), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам. Стратегічним
напрямком розвитку для Банку є комплексна робота з корпоративними та приватними клієнтами на базі
інноваційних банківських технологій.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційний №005, дата реєстрації: 2 вересня
1999 року).

На 31 грудня 2016 року банк має 1 зареєстроване відділення. Загальна чисельність співробітників Банку на
31 грудня 2016 року складала 75 осіб, а на 31 грудня 2015 року – 72 особи.

Пряма істотна участь в статутному капіталі Банку складає:
- п. Артюх С.К. – 23.3097%;
- п. Дегода А.О. - 23.3097%;
- п. Стольніков Л.О. – 23.3097%;
- п. Волох І.О. – 19.9839 %;
- п. Шуптар О.В. – 10.0000%.

Частка керівництва в акціях Банку складає 19.9839 % і належить Голові Правління п. Волоху І.О.

Примітка 2 Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність

Протягом 2016 року умови економічного середовища залишались складними. Серед негативних факторів
залишались: розрив міжрегіональних зв’язків внаслідок збройного конфлікту у деяких районах Луганської та
Донецької областей; низький рівень залучень грошових ресурсів на міжнародному ринку; зниження купівельної
спроможності внаслідок зменшення реальних доходів населення; погіршення фінансових результатів
підприємств, зменшення кредитної активності, скорочення державного фінансування та високий рівень
невизначеності.

Темп інфляції в Україні уповільнився у 2016 році до 12% (порівняно з 43% у 2015 році), а ВВП показав зростання
на 1% (після падіння на 10% у 2015 році).
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У 2016 році Національний банк України зробив певні кроки до пом'якшення обмежень у сфері валютного
контролю, введених у 2014-2015 роках. Зокрема, розмір обов'язкового продажу валютної виручки був знижений з
75% до 65% з 9 червня 2016 року, а строк розрахунку за експортно-імпортними операціями був подовжений з 90
до 120 днів з 28 червня 2016 року. Крім того, з 13 червня 2016 року Національний банк України дозволив
українським підприємствам виплачувати дивіденди нерезидентам в межах 5 мільйонів доларів США на місяць.

Національний банк України подовжував дію цих обмежень декілька разів протягом 2015 - 2016 років. Поточні
обмеження залишаються в силі до їхнього скасування Національного банку України (з незначними винятками, у
тому числі щодо вимог з обов'язкової конвертації валютної виручки, дія яких закінчується 16 червня 2017 року).

Міжнародний валютний фонд продовжував надавати уряду України підтримку в межах чотирирічної Програми
розширеного фінансування, схваленої у березні 2015 року, третій транш за якою у розмірі близько 1 мільярда
доларів США був наданий у вересні 2016 року. Надання траншів Міжнародним валютним фондом залежить від
подальшого проведення урядом України реформ та інших факторів економічного, правового та політичного
характеру.

1 січня 2016 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Безпосередньо після цього
уряд Російської Федерації запровадив торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних товарів. У
відповідь уряд України запровадив аналогічні заходи, спрямовані проти російських товарів.

Банківська система залишається вразливою через недостатню капіталізацію, низьку якість активів, викликану
економічною ситуацією, знецінення національної валюти та інші фактори.

Перехід Приватбанку в державну власність наприкінці грудня суттєво змінив структуру банківського сектору:
частка державних банків у чистих активах збільшилася до 51.3%. Протягом 2016 року 17 банків було оголошено
неплатоспроможними, ще 4 було ліквідовано за рішенням акціонерів.

На даний момент економічна ситуація значною мірою залежатиме як від зовнішніх факторів, так і від
ефективності економічних, фінансових та грошово-кредитних заходів Уряду, разом з запуском реальних
економічних реформ та поліпшенням ситуації в податковій, законодавчій, нормативно–правовій та політичній
сферах.

Станом на 31 грудня 2016 року облікова ставка Національного банку України становила 14% річних (станом на
31 грудня 2015 року облікова ставка становила 22% річних).

Примітка 3 Основи подання фінансової звітності

Ця фінансова звітність Банку була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі -
«МСФЗ»), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та тлумачень,
випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності («КТМФЗ»).

Функціональною валютою цієї звітності є гривня, звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено
інше.

Примітка 4 Принципи облікової політики

4.1 Основи оцінки складання фінансової звітності

Справедлива вартість – є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу
зобов'язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку, на дату оцінки. Оцінка
справедливої вартості передбачає, що операція з продажу активу або передачі зобов'язання відбувається:

- або на основному ринку для даного активу або зобов'язання;
- або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного активу або

зобов'язання.

Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість інших
ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операції.
Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із придбанням, випуском
або вибуттям фінансового інструмента.



АТ «АЛЬТБАНК» Примітки до фінансової звітності за 2016 рік

7

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення
основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке зменшення вартості щодо
понесених збитків від знецінення. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі
нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться на
наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової
вартості відповідних балансових статей.

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат
протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної ставки) від
балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахункові
майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються
протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом коротшого
терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Комісійні, які є невід’ємною частиною ефективної
процентної ставки, включають в себе комісійні, отримані або сплачені у зв’язку із формуванням або придбанням
фінансового активу чи випуском фінансового зобов’язання. Комісійні за надання зобов’язання із надання кредиту
за ринковими процентними ставками, отримані Банком, є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки,
якщо існує імовірність того, що Банком буде укладений конкретний кредитний договір та не планує реалізацію
кредиту протягом короткого періоду часу після його надання.

Облікова політика Банку щодо визнання та оцінки конкретних активів і зобов’язань, доходів і витрат
розкривається у відповідних примітках до цього звіту.

4.2 Первісне визнання фінансових інструментів

Фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення
операції. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між
справедливою вартістю та ціною угоди. Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що
передбачають поставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної»
купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення розрахунку, тобто на дату, коли Банк фактично здійснює
поставку фінансового активу. Усі інші операції з придбання фінансових інструментів визнаються тоді, коли Банк
стає стороною договору про придбання фінансового інструменту.

4.3 Знецінення фінансових активів

Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку або збитку по мірі їх виникнення у результаті однієї або
декількох подій («збиткових подій»), що відбулись після початкового визнання фінансового активу і чинять вплив
на суму або строки оціночних грошових потоків, які пов’язані з фінансовим активом. Збитки від знецінення
визнаються шляхом створення резерву у сумі, необхідній для зменшення балансової вартості активу до поточної
вартості очікуваних грошових потоків (без урахування майбутніх, ще не понесених кредитних збитків),
дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартості
оціночних майбутніх грошових потоків забезпеченого заставою фінансового активу відображає грошові потоки,
що можуть виникнути у результаті звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням витрат на
отримання та продаж застави, незалежно від ступеня ймовірності звернення стягнення на предмет застави.

Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу зменшується і це зменшення може бути об’єктивно
віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення, то визнаний раніше збиток від знецінення
сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума зменшення відображається у складі прибутку чи збитку
за рік.

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного резерву збитків від знецінення на
підставі рішень Правління Банку і аналізу співвідношень списаних кредитів у відповідності до регуляторних вимог
Національного банку України та обсягів надходжень за ними після списання. Повернення раніше списаних сум
кредитується на рахунок відповідного резерву збитків від знецінення у складі прибутку чи збитку за рік.

4.4 Припинення визнання фінансових інструментів

Фінансові активи. Фінансовий актив (або, коли застосовується частина фінансового активу або частина групи
аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися, коли:

- активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або
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- Банк передав права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклав угоду про
передачу, і при цьому також передав в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами,
або Банк не передав та не залишив в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинив
здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості
повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення обмежень на перепродаж.

Фінансові зобов’язання. Фінансове зобов’язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване або
минає строк його дії. У випадку коли існуюче фінансове зобов’язання замінюється на інше від того самого
кредитора на суттєво інших умовах, або в умови існуючого зобов’язання вносяться істотні коригування, то така
заміна або коригування вважаються припиненням визнання первісного зобов’язання та визнанням нового
зобов’язання, а різниця відповідної балансової вартості визнається у Звіті про прибутки та збитки.

4.5 Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, залишки на кореспондентському рахунку,
залишки на кореспондентських рахунках в інших банках, депозитні сертифікати Національного Банку України,
крім гарантійних депозитів та залишків на кореспондентських рахунках в інших банках, за якими визнано
зменшення корисності у вигляді резервів, які були розраховані на індивідуальній основі. Грошове покриття,
розміщене в інших банках, та залишки на кореспондентських рахунках в інших банках, за якими визнано
зменшення корисності у вигляді резервів обліковуються в складі інших фінансових активів.

4.6 Обов’язкові резерви у Національному банку України

Національний банк України використовує нормативи обов'язкового резервування як один із монетарних
інструментів для регулювання обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним ринком. Для всіх
банків установлюється єдиний норматив обов'язкового резервування. Для спеціалізованих банків можуть
установлюватися окремі нормативи обов'язкового резервування. Національний банк України може прийняти
рішення щодо формування і зберігання банками коштів обов'язкових резервів (або їх частини) на окремому
рахунку в разі суттєвого погіршення ситуації на грошово-кредитному ринку внаслідок несприятливих політичних,
соціально-економічних обставин, що потенційно можуть загрожувати стабільній роботі банківської системи.
Починаючи з 2014 року, Національний банку України відмінив вимогу щодо розміщення коштів обов’язкових
резервів на окремому рахунку. Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України станом на 31
грудня 2016 року складали 2 573 тисяч гривень, а станом на 31 грудня 2015 року – 1 660 тисяч гривень.

4.7 Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки

У портфелі цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки
через прибутки або збитки можуть обліковуватися такі цінні папери:
 боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуються Банком

для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни та продажу в найближчий час;
 будь-які інші цінні папери, що визначаються банком на етапі первісного визнання як такі, щодо яких Банк

має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки (крім
акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо
достовірно визначити). До таких цінних паперів відносяться цінні папери, які не використовуються Банком
для отримання прибутків у результаті короткострокових коливань і державні облігації з індексованою
вартістю, які вміщують в себе похідний фінансовий інструмент, що не підлягає відокремлюванню. На
підставі параграфу 12 МСБО 39, такі цінні папери обліковуються за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

Цінні папери первісно оцінюються за справедливою вартістю, такі цінні папери не переглядаються на зменшення
корисності. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання таких
цінних паперів. У разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів на дату балансу,
результати переоцінки відображаються в Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові
результати).



АТ «АЛЬТБАНК» Примітки до фінансової звітності за 2016 рік

9

4.8 Кредити клієнтів

Банк оцінює надані кредити під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на
операцію. Банк оцінює кредити після первісного визнання за амортизованою собівартістю з використанням
ефективної ставки відсотка мінус резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. Банк бере на себе зобов’язанням за гарантіями. Фінансові гарантії –
це безвідкличні гарантії здійснити платежі у випадку, якщо клієнт виявиться неспроможним виконати свої
зобов’язання перед третіми сторонами і визнаються за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює сумі
отриманої комісії. Ця сума амортизується лінійним методом протягом строку існування зобов’язання і оцінюється
за найбільшою з двох сум:

- неамортизованого залишку відповідної суми при початковому визнанні;
- оціночних витрат, необхідних для погашення зобов’язання станом на кінець звітного періоду.

Банк не відносить зобов’язання із надання кредитів до фінансових зобов’язань, що відображаються за
справедливою вартістю через фінансовий результат.

4.9 Цінні папери в портфелі банку на продаж

Банк відносить до портфеля на продаж акції, що призначені для продажу і не класифікуються як цінні папери, що
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки/ збитки або цінні
папери в портфелі банку до погашення.

4.10 Інвестиційна нерухомість

Банк визнає інвестиційною нерухомістю об’єкти, що відповідають наступним критеріям:
 утримується з метою отримання вигод від зростання її вартості в довгостроковій перспективі, а не від

реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;
 призначені для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг

(оренду).

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за
справедливою (переоціненою) вартістю з визнанням змін справедливої вартості в прибутку або збитку, без
визнання амортизації та зменшення корисності. В подальшому облік інвестиційної нерухомості відбувається за
моделлю справедливої вартості.

4.11 Основні засоби і нематеріальні активи

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі своєї
діяльності, очікуваний строк корисного використання яких становить більше одного року та вартість яких за
одиницю або комплект перевищує 2 500 гривень. Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю. В
суму придбаних основних засобів включається ціна придбання, держмито, митний збір, витрати на доставку та
розвантаження, витрати на установку та інші витрати, що безпосередньо пов’язані з цією операцією.
Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання або доведення об'єкта
до робочого стану, не включаються до його первісної вартості. Після первісного визнання основних засобів їх
подальший облік здійснюється за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених
збитків від зменшення корисності всіх груп. Витрати на поточний ремонт та утримання активів відносяться на
витрати в міру їх здійснення і не впливають на балансову вартість необоротних активів.

Необоротні матеріальні активи первісною вартістю до 2 500 гривень та терміном корисного використання, що
перевищує один рік, визнаються малоцінними необоротними матеріальними активами.

До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, не є
утримуваними грошима та активами, що мають бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей, та можуть
бути ідентифіковані. Нематеріальні активи включають в себе придбані ліцензії та програмне забезпечення і
відображаються за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання (виготовлення) і
приведення у стан, при якому вони придатні до використання відповідно до запланованої мети. На кожний
нематеріальний актив встановлюється індивідуальний термін корисного використання, що визначається Банком
самостійно, виходячи з наступних критеріїв: досвід роботи Банку з подібними активами, сучасними тенденціями у
розвитку програмних продуктів, експлуатаційними характеристиками.
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Амортизація. Строк корисного використання основних засобів та нематеріальних активів встановлюється Банком
в залежності від очікуваного періоду часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися. Банк
застосовував наступні строки корисного використання основних засобів за такими групами:
 машини та обладнання - 6 років 7 місяців; норма амортизації 15%;
 транспортні засоби - 6 років 7 місяців; норма амортизації 15%;
 інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 6 років 8 місяців; норма амортизації від 6% до 15%;
 інші основні засоби - 12 років; норма амортизації 8%;
 поліпшення орендованих приміщень - протягом строку оренди;
 програмне забезпечення - 10 років; норма амортизації 10%;
 інші нематеріальні активи - 10 років; норма амортизації 10%;
 амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання

об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

При нарахуванні амортизації основних засобів і нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод.
Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт передано в
експлуатацію і закінчується з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкту. Норми амортизації
розраховуються, виходячи з очікуваного строку корисного використання основних засобів. Норми та строки
корисного використання основних засобів переглядаються наприкінці кожного фінансового року і в звітному році
вони не змінювались.

На кожну дату балансу визнається зменшення корисності необоротних активів, якщо є свідчення можливої втрати
економічної вигоди у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

4.12 Оперативний лізинг (оренда), за якими Банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем

Оперативний лізінг (оренда) – це господарська операція Банку, що передбачає передачу орендарю основного
фонду, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою). Якщо Банк виступає
орендодавцем, то доходи за договорами операційної оренди визнаються на основі прямолінійного методу
протягом строку дії відповідного договору оренди. У випадку, коли Банк виступає як орендар, орендні платежі за
договорами операційної оренди визнаються як витрати на основі прямолінійного методу протягом строку дії
відповідної оренди. Витрати Банку як лізингоодержувача на поліпшення об'єкта оперативного лізингу
відображаються в обліку як капітальні інвестиції у інші необоротні матеріальні активи. Витрати на утримання
об'єктів необоротних активів, отриманих в оперативний лізинг (оренду), відображаються у статті «Адміністративні
та інші витрати» Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати). За
оперативним лізингом (орендою) активи, що надані в оренду, продовжують відображатися у Звіті про фінансовий
стан (Баланс). Протягом 2016 року Банк надавав і отримував в оперативний лізинг приміщення.

4.13 Похідні фінансові інструменти

Похідний інструмент – це фінансовий інструмент або інший контракт, який характеризується такими ознаками:
- його вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни фінансового

інструмента, товарної ціни, валютного курсу, індексу цін чи ставок тощо, за умови, що у випадку
нефінансової змінної величини, ця змінна величина не є визначеною для сторони базового контракту;

- який не вимагає початкових чистих інвестицій, менших ніж ті, що були б потрібні для інших типів
контрактів, які, за очікуванням, мають подібну реакцію на зміни ринкових факторів;

- який погашається на майбутню дату.

Похідний інструмент визнається фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням на дату виникнення
зобов’язання щодо придбання або продажу предмета контракту. Протягом 2016 року Банк здійснив валютний
своп. Дана операція обліковувалась у відповідності до вимог МСФЗ в якості похідного фінансового інструменту.
Похідні фінансові інструменти визнаються за справедливою вартістю на дату укладання контракту та
переоцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Похідні інструменти відображаються як
активи, якщо їх справедлива вартість має позитивне значення або як зобов’язання, якщо їх справедлива вартість
має від'ємне значення. Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, що не продаються та не
купуються на активному ринку, визначається за допомогою методик оцінок.
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4.14 Залучені кошти

Заборгованість перед іншими банками і кошти клієнтів обліковується з моменту отримання Банком грошових
коштів. Це непохідні фінансові зобов’язання обліковуються за амортизованою вартістю.

4.15 Податок на прибуток

Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними відшкодована
стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Оподатковуваний прибуток або
збиток базується на оціночних показниках, якщо фінансова звітність ухвалюється до моменту подання
відповідних податкових декларацій. Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі
адміністративних та інших операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно перенесених
податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їхньою
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування
визначаються із використанням ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом
на кінець звітного періоду і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові
різниці або зараховані перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує
імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.

Відстрочені податкові активи визнаються Банком лише в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання
оподаткованих прибутків в наступних періодах, оцінка яких базується на середньостроковому плані розвитку
Банку. Згідно МСБО 12 «Податок на прибуток» в основі побудови таких планів знаходиться обґрунтовані
припущення керівництва, які вважаються такими за поточними обставинами без коригування на можливі майбутні
події, які знаходяться поза контролем Банку.

Витрати з податку на прибуток включають відстрочене оподаткування та відображаються у складі прибутку чи
збитку за рік, якщо тільки вони не мають бути відображені в інших сукупних доходах.

4.16 Статутний капітал та емісійний дохід

Статутний капітал – це сплачені акціонерами зобов’язання щодо внесення коштів за підпискою на акції в
статутний капітал, величина якого зареєстрована в порядку, встановленому законодавством України. Збільшення
(зменшення) статутного капіталу Банку здійснюється з дотриманням порядку, встановленого Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»
та «Про акціонерні товариства» і статуту Банку рішення про випуск акцій приймається Загальними зборами
акціонерів Банку.

Емісійний дохід - це різниця, яка виникає між номінальною вартістю акцій і ціною їх розміщення. Банком
відображений емісійний дохід в сумі 41 тисяча гривень (примітка 17).

4.17 Гіперінфляція

Аналіз макро-економічних та соціальних факторів дав змогу застосувати професійне судження щодо відсутності
ознак та характеристик економічного середовища, яке могло б бути визнане гіперінфляційним у 2016 році, тому
Банк не застосовував МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» при складанні цієї фінансової
звітності.

4.18 Інший дохід за операціями з акціонерами

У 2015 році в складі капіталу був визнаний результат операцій з акціонерами. Вперше результат операцій з
акціонерами виник в 2004 році, який згодом був відображений в фінансових звітах Банку, складених згідно МСФЗ
в 2005, 2006, 2011 роках, на загальну суму 27 404 тисяч гривень (примітка 17), в тому числі безповоротні
фінансові надходження в сумі 27 286 тисяч гривень і безоплатно переданого обладнання в сумі 118 тисяч
гривень.
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4.19 Визнання доходів і витрат

Процентні доходи та витрати за всіма борговими інструментами відображаються відповідно до методу
нарахування із використанням методу ефективної процентної ставки. Якщо виникають сумніви щодо можливості
погашення кредитів, їх вартість зменшується до поточної вартості очікуваних грошових потоків, після чого
процентний дохід обліковується на основі ефективної процентної ставки, що використовувалась для оцінки збитку
від знецінення. Якщо відбувається відновлення корисності кредитів, то фактично отримані проценти визнаються в
складі процентних доходів.

Відповідно до суджень керівництва Банку ефективна ставка відсотка не розраховувалась за фінансовими
інструментами на вимогу або короткостроковими продуктами, по яких взагалі неможливо наперед визначити
майбутні грошові потоки, та якщо вплив застосування ефективної ставки відсотка дуже незначний, а також за
коштами, які за своєю економічною суттю та строковістю можуть бути до них віднесені:
 фінансові інструменти за поточними рахунками та кореспондентськими рахунками;
 кошти на вимогу для здійснення операцій з використанням платіжних карток.

Всі інші виплати, комісійні та інші доходи і витрати, як правило, обліковуються за методом нарахування залежно
від ступеня завершеності конкретної операції, що визначається як частка фактично наданої послуги у загальному
обсязі послуг, які мають бути надані. Доходи і витрати, які визнані Банком від здійснення операцій для
відображення їх у фінансовій звітності розподіляються на доходи і витрати, отримані в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності Банку. Доходи/ витрати підлягають нарахуванню та відображенню у
фінансовій звітності Банку, якщо виконуються такі умови:
- щодо активів та зобов’язань – є реальна заборгованість;
- щодо наданих (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно оцінений та, при цьому, є

угода про надання (отримання) послуг та/ або документи, що підтверджують повне (часткове) їх надання.

Якщо ж вищевказані умови не виконуються, доходи/ витрати Банк визнає при фактичному надходженні/ сплаті
коштів.

4.20 Переоцінка іноземної валюти

Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховувалися в гривню за офіційними
курсами обміну валют, які існували на звітну дату. Операції з іноземною валютою обліковувалися за офіційними
курсами обміну валют на дати проведення відповідних операцій. Прибутки та збитки, які виникали у результаті
переоцінки іноземної валюти, включалися до складу статті «Результат від переоцінки іноземної валюти» Звіту про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати). Статті доходів та витрат майбутніх
періодів, що виникали в іноземній валюті за немонетарними статтями, також є немонетарними і обліковувалися
за офіційним курсом на дату розрахунку, тобто фактичного їх отримання/сплати, і не переоцінювалися під час
кожної зміни офіційних курсів до часу їх визнання за відповідними рахунками доходів/ витрат. Статті доходів та
витрат майбутніх періодів, що виникали в іноземній валюті за монетарними статтями балансу, є також
монетарними і обліковувалися за офіційним курсом на дату складання балансу, та переоцінювалися при кожній
зміні офіційного курсу.

Під час підготовки цієї фінансової звітності Банк використовував такі курси іноземної валюти:

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Гривня / 1 долар США 27.190858 24.000667
Гривня / 1 євро 28.422604 26.223129

4.21 Інформація за операційними сегментами

З огляду на те, що у 2015 році та у першій половині 2016 року у Банку суттєво знизився кредитний та депозитний
портфелі, і активний розвиток Банк розпочав тільки з другої половини 2016 року, Банк не відокремлює операційні
сегменти, отже звітність за операційними сегментами не складається.

4.22 Основні облікові оцінки та судження, що використовувались під час застосування облікової політики

Під час підготовки фінансової звітності згідно з МСФЗ від керівництва Банку вимагається прийняття оцінок та
припущень, які впливають на відображені у звітності суми. Керівництво здійснює свої оцінки та приймає



АТ «АЛЬТБАНК» Примітки до фінансової звітності за 2016 рік

13

професійні судження на постійній основі. Такі оцінки та судження керівництва базуються на інформації, яка є у
керівництва Банку станом на дату підготовки фінансової звітності. Відповідно, фактичні результати можуть
відрізнятися від таких оцінок і припущень. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Банку
також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять
найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть
бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року,
включають:

Безперервність діяльності – ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк здатен
продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Справедлива вартість нерухомості – інвестиційна нерухомість проходить регулярну переоцінку. Така
переоцінка ґрунтується на результатах оцінки, що здійснюється незалежним оцінювачем, який у ході оцінки
використовує професійне судження та оцінки для визначення аналогів будівель, строку експлуатації активів та
норм капіталізації доходу.

Активи на тимчасово окупованих територіях. Активами Банку, що розташовані в АР Крим є інвестиційна
нерухомість. Інформація щодо вартості цих активів розкрита у примітці 11, стосовно цих активів існує суттєва
невизначеність.

Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань. Станом на 31 грудня 2016 року у Банка є
один судовий спір з податковими органами, проте Банк вважає, що внаслідок судового рішення не виникне
потенційне податкове зобов’язання.

Примітка 5 Перехід на нові та переглянуті стандарти

Для підготовки фінансової звітності, наведений далі перелік нових або переглянутих стандартів в перший раз
стали обов'язковими для фінансового року, що почався 1 січня 2016 року:
 зміни до МСБО 1 із назвою Ініціатива Розкриття (видані в грудні 2014 року) - роз’яснюють положення

стандарту щодо суттєвості та агрегації (узагальнення), представлення проміжних підсумків, структури
фінансової звітності і розкриття облікової політики;

 зміни до МСБО 16 та МСБО 38 - зміни, які уточнюють, що (і) використання методів обліку доходу для
розрахунку амортизації активу є недоречним, тому що дохід від діяльності, яка включає в себе
використання активу, як правило, відображає інші фактори ніж використання економічних вигід втілених в
активі, а також (іі) дохід загалом вважається недоречною основою для виміру споживання економічних
вигід від використання нематеріального активу; однак, це припущення може бути спростовано в певних
обмежених обставинах;

 зміни до МСБО 19 – зміни, що роз'яснюють, що корпоративні облігації високої якості, які
використовуються для оцінки ставки дисконтування для виплати винагороди по закінченню трудової
діяльності повинні бути виражені в тій самій валюті, що і  винагороди, які підлягають виплаті;

 зміни до МСБО 27 - зміни, що відновлюють можливість використання методу дольової участі, що
дозволяє компаніям використовувати метод дольової участі для обліку інвестицій в дочірні, спільні та
асоційовані компанії у своїй окремій фінансовій звітності;

 зміни до МСФЗ 5 - зміни, що додають спеціальні положення у випадку, коли компанія робить
перекласифікацію активу (або групи вибуття) з призначених на продаж в утримувані для передачі
власникам і навпаки, і у випадках, коли припинено облік активів утриманих для передачі. Ці зміни не
мали впливу на фінансову звітність Банку;

 зміни до МСФЗ 7 - зміни, що додають положення для роз’яснення чи продовжує договір з надання послуг
участь у переданому активі;

 зміни до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 - зміни, що уточнюють застосування винятку вимог
консолідації для інвестиційних організацій та їх філій;

 зміни до МСФЗ 11 - зміни, що вимагають від покупця частки у спільній діяльності, в який діяльність
утворює бізнес (як це визначено в МСФЗ 3) застосовувати всі принципи бухгалтерського обліку та
розкриття інформації для об’єднання бізнесу, визначені МСФЗ 3 та іншими МСФЗ, за винятком тих
принципів, які конфліктують з положеннями  МСФЗ 11.

Вищезазначені зміни не впливали на звітність Банку.

Банк не застосовував наведені далі нові або змінені стандарти, які були видані Радою з МСФЗ, але ще не набули
чинності для фінансового року, що почався 1 січня 2016 року. Банк оцінив, де це можливо, потенційний вплив всіх
нових стандартів та змін, які стануть чинними в майбутніх періодах:
 зміни до МСФЗ 7 «Ініціативи щодо розкриття» - зміни, що застосовуються до річних звітних періодів, які

починаються 1 січня 2017 року, вимагають розкривати інформацію, що дозволить користувачам
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фінансової звітності оцінювати зміни в зобов’язаннях, що виникають від здійснення фінансової
діяльності;

 зміни до МСБО 12 під назвою «Визнання відстрочених податкових активів за нереалізованими збитками»
– зміни, що застосовуються до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2017 року, які
роз’яснюють, що облік відстрочених податкових активів, пов'язаний з нереалізованими збитками за
борговими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю, мали на меті виключити
різноманітність застосування на практиці;

 зміни до МСФЗ 2 під назвою «Класифікація та оцінка транзакцій на основі акцій» – зміни, що
застосовуються до річних звітних періодів, які починаються 1 січня 2018 року, роз’яснюють вплив умов
надання прав на виплати, пов’язані з інструментами капіталу, на оцінку виплат на основі акцій;

 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Цей стандарт замінить МСБО 39 і набуде чинності для річних звітних
періодів, які почнуться 1 січня 2018 року. Він містить вимоги щодо класифікації та оцінки фінансових
активів і фінансових зобов'язань, знецінення, обліку хеджування та  припинення визнання. Банк очікує,
що МЗФЗ 9 буде застосований для складання фінансової звітності Банку тоді, коли він стане
обов’язковим, і що застосування нового стандарту може мати вплив на суми фінансових активів та
зобов’язань у звітності Банку. Наразі Банк здійснює підготовчу роботу до запровадження МСФЗ 9,
очікується, що його застосування призведе до змін у класифікації та оцінці фінансових активів Банку,
однак надати обґрунтовану оцінку цього впливу до завершення детального аналізу неможливо;

 МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» - новий стандарт, який набуває чинності для річних
періодів, які починаються 1 січня 2018 року. Він встановлює єдину основу для визнання доходу, однакову
для застосування для всіх операцій, галузей і ринків капіталу. Банк очікує, що МСФЗ 15 буде
використовуватись для складання фінансової звітності Банку після того як він стане обов'язковим, і що
застосування нового стандарту може мати вплив на суми звітності, які стосуються доходу Банку. Однак,
практично неможливо надати обґрунтовану оцінку цього впливу до завершення детального аналізу.

Примітка 6 Грошові кошти та їх еквіваленти
Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Готівкові кошти 3 615 1 428
Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів) 14 651 711
Кореспондентські рахунки 17 751 4 128
Депозитні сертифікати Національного Банку України 305 431 -
Усього грошових коштів 341 448 6 267

Таблиця 6.2. Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Грошові кошти та їх еквіваленти 341 448 6 267
Зменшення на суму нарахованих доходів (431) -
Усього грошових коштів та їх еквівалентів 341 017 6 267

Примітка 7 Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Державні облігації 29 851 -
Усього цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток 29 851 -

Примітка 8 Кошти в інших банках

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Короткострокові депозити в інших банках - 34 037
Довгострокові депозити в інших банках - 17 443
Усього коштів у банках - 51 480

Станом на 31 грудня 2015 всі кошти були розміщені у банку- контролері банківської групи, до якої входив Банк.
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Примітка 9 Кредити клієнтів
Таблиця 9.1. Кредити клієнтів

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Кредити, що надані юридичним особам - 1 158
Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби - 14 971
Резерв під знецінення кредитів - (12 808)
Усього кредитів за мінусом резервів - 3 321

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2015 року становив 1 590 тисяч гривень

Таблиця 9.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2016 рік

У тисячах гривень

Кредити, що
надані

юридичним
особам

Кредити, що
надані фізичним

особам на
поточні потреби

Усього

Залишок на 31 грудня 2015 року (1 158) (11 650) (12 808)
Зміна резерву протягом року - (3 614) (3 614)
Списання безнадійної заборгованості 1 247 17 172 18 419
Коригування процентного доходу за знеціненими
кредитами (89) (984) (1 073)

Курсові різниці - (924) (924)
Залишок на 31 грудня 2016 року - - -

Таблиця 9.3 Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2015 рік

У тисячах гривень Кредити, що надані
юридичним особам

Кредити, що надані
фізичним особам на

поточні потреби

Інші кредити,
що надані
фізичним

особам

Усього

Залишок на 31 грудня 2014
року

(117 996) (52 238) (41) (170 275)

Зміна резерву протягом року 11 776 634 41 12 451
Списання безнадійної
заборгованості

- - - -

Використання резерву в
зв'язку із продажом кредитів

141 979 58 523 - 200 502

Курсові різниці (36 917) (18 569) - (55 486)
Залишок на 31 грудня 2015
року

(1 158) (11 650) - (12 808)

У 2015 році було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках безнадійну заборгованість у сумі
9 450 тисячі гривень.

Таблиця 9.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Вид економічної діяльності сума % сума %
Фізичні особи - - 14 971 92.8
Засоби масової інформації, поліграфія, розваги - - 179 1.1
Фінансові послуги - - 78 0.5
Інші - - 901 5.6

Усього кредитів - - 16 129 100
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Таблиця 9.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2015 рік

У тисячах гривень Кредити, надані
юридичним особам

Кредити, що надані
фізичним особам на

поточні потреби

Усього

Незабезпечені кредити - 2 201 2 201
Кредити, що забезпечені: 1 158 12 770 13 928

нерухомим майном 78 12 770 12 848
у тому числі житлового призначення 78 12 770 12 848
іншими активами 1 080 - 1 080

Усього кредитів 1 158 14 971 16 129

Таблиця 9.6. Аналіз кредитної якості кредитів за 2015 рік

У тисячах гривень Кредити, що надані
юридичним

особам

Кредити, що надані
фізичним особам на

поточні потреби

Усього

Знецінені кредити, які оцінені на
індивідуальній основі:

1 158 14 971 16 129

із затримкою платежу від 91 до 180 днів - 86 86
із затримкою платежу від 181 до 360 днів - 192 192
із затримкою платежу більше ніж 360
днів

1 158 14 693 15 851

Загальна сума кредитів до вирахування
резервів

1 158 14 971 16 129

Резерв під знецінення за кредитами (1 158) (11 650) (12 808)
Усього кредитів за мінусом резервів - 3 321 3 321

Таблиця 9.7. Вплив вартості застави на якість кредиту за 2015 рік

У тисячах гривень Балансова вартість Вартість застави Вплив застави
Кредити, що надані юридичним особам 1 158 1 158 -
Кредити, що надані фізичним особам на
поточні потреби

14 971 12 770 2 201

Усього кредитів 16 129 13 928 2 201

Примітка 10 Цінні папери в портфелі банку на продаж

У тисячах гривень Вид діяльності 2016 рік 2015 рік
Акції підприємств, у тому числі: 12 12

ПАТ «Розрахунковий центр» Інші види грошового посередництва 2 2
ПрАТ «УФБ» Управління фінансовими ринками 8 8
ПрАТ «УМВБ» Управління фінансовими ринками 1 1
ПАТ «СВІТ» Електрозв’язок 1 1

Резерви під знецінення цінних паперів (1) (1)
Усього цінних паперів за мінусом резервів 11 11

Примітка 11 Інвестиційна нерухомість

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду 205 391 12 314
Надходження внаслідок звернення стягнення на предмет застави - 1 641
Вибуття (206 820) (11 954)
Переведення з/до активів наявних для продажу - 173 141
Поліпшення 63 1 683
Прибутки від переоцінки до справедливої вартості 5 364 28 566
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на кінець періоду 3 998 205 391

Станом на 31 грудня 2016 року вартість інвестиційної нерухомості у АР Крим складає 2 691 тисяч гривень.
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Примітка 12 Основні засоби та нематеріальні активи

У тисячах гривень Машини та
обладнання

Інші основні
засоби

Незавершені
капітальні вкладення

Нематеріальні
активи Усього

На 31 грудня 2014 року: 3 151 4 735 - 684 8 570
первісна вартість 7 452 9 668 - 1 914 19 034
знос (4 301) (4 933) - (1 230) (10 464)

Надходження 10 1 - - 11
Вибуття (277) (2 650) - (59) (2 986)
Амортизаційні відрахування (870) (1 044) - (200) (2 114)
Зміна облікової політики - - 3 970 - 3 970
На 31 грудня 2015 року: 2 014 1 042 3 970 425 7 451

первісна вартість 5 553 4 872 3 970 1 590 15 985
знос (3 539) (3 830) - (1 165) (8 534)

Надходження 892 724 - 292 1 908
Вибуття (142) (241) - - (383)
Амортизаційні відрахування (675) (472) - (176) (1 323)
На 31 грудня 2016 року: 2 089 1 053 3 970 541 7 653

первісна вартість 5 833 4 047 3 970 1 883 15 733
знос (3 744) (2 994) - (1 342) (8 080)

У Банка відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються і знаходяться на реконструкції. Первісна вартість
повністю амортизованих основних засобів складає 2 594 тисячі гривень, нематеріальних активів - 497 тисяч гривень.
На звітну дату Банк немає створених нематеріальних активів.

Примітка 13 Інші активи
Таблиця 13.1. Інші активи

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
ІНШІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Кошти в інших банках в забезпеченні 13 220 922
Нараховані доходи за банківськими операціями 2 506 2 536
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 38 34
Дорожні чеки в касі банку 27 24
Інші фінансові активи 16 -
Резерв під знецінення інших фінансових активів (2 534) (2 557)
Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 13 273 959
ІНШІ НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Дебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за
послуги 804 1 225

Витрати майбутніх періодів та розрахунки за податками і зборами 618 268
Податковий кредит з податку на додану вартість, що відноситься до
об’єкта інвестиційної нерухомості - 19 446

Запаси матеріальних цінностей - 551
Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 1 3
Резерв під знецінення інших нефінансових активів (767) (894)
Усього інших нефінансових активів за мінусом резервів 656 20 599
Усього резервів під знецінення інших активів (3 301) (3 451)
Усього інших активів за мінусом резервів 13 929 21 558

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2016 року складає 13 220 тисяч гривень, і на
31 грудня 2015 року 1 316 тисяч гривень.
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Таблиця 13.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2016 рік

У тисячах гривень Дебіторська
заборгованість

за
банківськими

операціями

Нараховані
доходи за

банківськими
операціями

Дебіторська
заборгованість

з придбання
активів та

передплата за
послуги

Інші
фінансові

активи

Усього

Залишок на 1 січня 2016 року (34) (2 523) (894) - (3 451)
Зміни резерву протягом періоду (2) 37 57 (12) 80
Курсові різниці - - - - -
Списання безнадійної
заборгованості - - 70 - 70

Залишок на 31 грудня 2016 року (36) (2 486) (767) (12) (3 301)

У 2016 році було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках безнадійну заборгованість в сумі
4 тисячі гривень.

Таблиця 13.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2015 рік

У тисячах гривень Дебіторська
заборгованість

за банківськими
операціями

Нараховані
доходи за

банківським
и операціями

Дебіторська
заборгованість з

придбання активів та
передплата за

послуги

Усього

Залишок на 01 січня 2015 року - (1 197) (4 263) (5 460)
Зміни резерву протягом періоду (34) (2 083) 182 (1 935)
Курсові різниці - 4 - 4
Списання безнадійної заборгованості - 753 3 187 3 940

Залишок на 31 грудня 2015 року (34) (2 523) (894) (3 451)

Таблиця 13.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2016 рік

У тисячах гривень

Кошти в інших
банках в

забезпеченні,
дорожні чеки та

інші фінансові
активи

Дебіторська
заборгованість

за банківськими
операціями

Нараховані
доходи за

банківськими
операціями

Усього

Непрострочені та незнецінені: 13 252 - 15 13 267
банки 13 252 - - 13 252
клієнти з кредитною історією більше 2

років - - 5 5

нові клієнти - - 10 10
Знецінені на індивідуальній основі: 12 38 2 490 2 540

без затримки платежу 12 - - 12
із затримкою платежу до 31 дня - 2 5 7
із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - 7 7
із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - 6 6
із затримкою платежу від 184 до 365 днів - - 6 6
із затримкою платежу більше ніж 366 днів - 36 2 466 2 502

Резерв під знецінення (12) (36) (2 486) (2 534)
Усього інших фінансових активів за
мінусом резервів 13 252 2 19 13 273
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Таблиця 13.5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2015 рік

У тисячах гривень Кошти в інших
банках в

забезпеченні і
дорожні чеки

Дебіторська
заборгованість за

банківськими
операціями

Нараховані
доходи за

банківськими
операціями

Усього

Непрострочені та незнецінені: 946 - 7 953
банки 946 - - 946
клієнти з кредитною історією більше 2 років - - 7 7

Знецінені на індивідуальній основі: - 34 2 529 2 563
із затримкою платежу до 31 дня - - 9 9
із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - 1 1
із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - 16 16
із затримкою платежу від 184 до 365 днів - - 1 660 1 660
із затримкою платежу більше ніж 366 днів - 34 843 877

Резерв під знецінення - (34) (2 523) (2 557)
Усього інших фінансових активів за
мінусом резервів

946 - 13 959

Примітка 14 Кошти банків

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Кореспондентські рахунки - 64
Довгострокові депозити інших банків - 53 292
Кредити отримані - 38 003
Усього коштів інших банків - 91 359

Станом на 31 грудня 2015 року всі строкові кошти були отримані від банку- контролера банківської групи, до якої
входив Банк.

Примітка 15 Кошти клієнтів

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Юридичні особи: 137 834 63 899

кошти на вимогу та поточні рахунки 121 715 21 428
строкові кошти 1 332 42 468
кошти за недіючими рахунками 2 3
інші кошти клієнтів 14 785 -

Фізичні особи: 132 544 9 389
кошти на вимогу та поточні рахунки 131 481 8 962
строкові кошти 844 207
кошти за недіючими рахунками 219 220

Усього коштів клієнтів 270 378 73 288

Банком в якості покриття кредитного ризику за гарантіями у 2015 році були отримані кошти у розмірі 33 тисяч
гривень.

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:

У тисячах гривень
2016 рік 2015 рік

сума % сума %
Фізичні особи – резиденти 118 121 43.7 6 653 9.1
Оптова та роздрібна торгівля 69 921 25.9 393 0.5
Переробна промисловість 54 576 20.2 149 0.2
Фізичні особи – нерезиденти 14 423 5.3 2 736 3.7
Будівництво 5 782 2.1 213 0.3
Операції з нерухомим майном 3 503 1.3 1 340 1.8
Юридичні особи – нерезиденти 2 474 0.9 9 874 13.5
Фінансова діяльність 21 0.0 50 741 69.2
Інші 1 557 0.6 1 189 1.7
Усього коштів клієнтів 270 378 100 73 288 100
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Станом на 31 грудня 2016 року кошти клієнтів у розмірі 177 378 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2015 року -
61 232 тисяч гривень) отримані від п’яти  юридичних і фізичних осіб.

Примітка 16 Інші зобов’язання

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Інші фінансові зобов’язання
Поворотна фінансова допомога 4 950 -
Кредиторська заборгованість за іншими фінансовими зобов’язаннями 143 159
Похідні фінансові зобов'язання - -
Усього інших фінансових зобов’язань 5 093 159
Інші нефінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість з придбання активів та з оплати за послуги 248 509
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 853 720
Доходи майбутніх періодів 21 853
Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім
податку на прибуток 90 163

Забезпечення під судові позови і зобов’язання кредитного характеру
(примітка 28) 9 9

Усього інших нефінансових зобов’язань 1 221 2 254
Усього інших зобов’язань 6 314 2 413

Примітка 17 Статутний капітал, емісійні різниці та інший дохід за операціями з акціонерами

У тисячах гривень Кількість
акцій в обігу

штук

Статутний капітал Емісійний дохід та інший дохід
за операціями з акціонерами

(примітка 4.16 і 4.18)

Усього

Залишок на 31 грудня 2015 року 700 643 600 126 116 27 445 153 561
Залишок на 31 грудня 2016 року 700 643 600 126 116 27 445 153 561

Номінальна вартість однієї акції станом на 31 грудня 2016 року дорівнює 0.18 гривень. Банк не випускав
привілейованих акцій, виплати дивідендів не здійснювалось. Обмежень щодо володіння акціями на кінець
звітного року немає. Акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу – немає.

Примітка 18 Резерви переоцінки

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Залишок на початок періоду 150 6 492
Зміни за період, у тому числі

Перенесення резерву переоцінки при вибутті будівель (150) -
Інші зміни з вибуття будівель - (6 342)

Залишок на кінець періоду - 150
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Примітка 19 Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік

менше
ніж 12

місяців

більше
ніж 12

місяців
Усього

менше
ніж 12

місяців

більше
ніж 12

місяців
Усього

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 341 448 - 341 448 6 267 - 6 267
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України 2 573 - 2 573 1 660 - 1 660

Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або
збиток

29 851 - 29 851 - - -

Кошти в інших банках - - - 51 480 - 51 480
Кредити клієнтів - - - 659 2 662 3 321
Цінні папери в портфелі банку на продаж - 11 11 - 11 11
Інвестиційна нерухомість - 3 998 3 998 194 133 11 258 205 391
Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток 1 392 - 1 392 1 392 - 1 392

Відстрочений податковий актив - 8 807 8 807 - - -
Основні засоби та нематеріальні активи - 7 653 7 653 - 7 451 7 451
Інші активи 13 929 - 13 929 21 558 - 21 558
Усього активів 389 193 20 469 409 662 277 149 21 382 298 531
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків - - - 3 068 88 291 91 359
Кошти клієнтів 269 019 1 359 270 378 64 496 8 792 73 288
Інші зобов’язання 6 314 - 6 314 2 413 - 2 413
Усього зобов'язань 275 333 1 359 276 692 69 977 97 083 167 060

Примітка 20 Процентні доходи та витрати

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ за
Депозитними сертифікатами, випущеними Національним банком України 13 471 -
Коштами в інших банках 5 232 8 625
Цінними паперам, що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток 235 -

Кредитами клієнтів, у тому числі: 21 10 384
процентні доходи по знеціненим кредитам 21 10 384

Усього процентних доходів 18 959 19 009
ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ за
Строковими коштами інших банків (6 956) (22 717)
Коштами на вимогу суб’єктів господарювання (1 697) (95)
Коштами на вимогу фізичних осіб (941) (58)
Строковими коштами юридичних осіб (60) (249)
Строковими коштами фізичних осіб (7) (61)
Кореспондентськими рахунками та коштами на вимогу інших банків (3) (29)
Строковими коштами небанківських фінансових установ 696 (684)
Усього процентних витрат (8 968) (23 893)
Чисті процентні доходи/(витрати) 9 991 (4 884)
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Примітка 21 Комісійні доходи та витрати

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
КОМІСІЙНІ ДОХОДИ
Розрахунково-касові операції 1 486 1 198
За операціями на валютному ринку 1 006 33
За операціями з цінними паперами для клієнтів 235 -
Гарантії надані та позабалансові операції 2 133
Кредитне обслуговування - 14
Інші 117 22
Усього комісійних доходів 2 846 1 400
КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ
Комісійні витрати за операціями з банками (117) (292)
Депозитарні послуги (35) (33)
Розрахунково-касові операції (19) (10)
Інші (12) (11)
Усього комісійних витрат (183) (346)

Примітка 22 Інші доходи

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Дохід від оперативного лізингу (оренди), суборенди 2 617 6 316
Дохід від вибуття необоротних активів 1 494 1 787
Дохід від уступки та прощення боргу 558 -
Штрафі, пені, що отримані банком - 520
Інші операційні доходи 93 887
Усього операційних доходів 4 762 9 510

Примітка 23 Адміністративні та інші витрати

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Витрати на утримання персоналу (13 349) (15 149)
Витрати на оперативний лізинг (оренду) (4 286) (4 910)
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів,
телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (3 842) (5 240)

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів (1 323) (2 114)
Обслуговування операцій за платіжними картками (1 009) (820)
Юридичні та консультаційні послуги (142) (5 872)
Витрати на охорону (497) (1 051)
Інші витрати (2 252) (2 105)
Усього адміністративних та інших операційних витрат (26 700) (37 261)

Примітка 24 Податок на прибуток

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Зміна відстроченого податку на прибуток, пов`язана з виникненням чи
списанням тимчасових різниць 8 807 -

Усього відшкодування з податку на прибуток 8 807 -

Відповідно до норм податкового законодавства України у звітному періоді не відбувалися зміни ставок податку на
прибуток, ставка становить 18%.
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Нижче наведені податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених
податкових зобов'язань за 2016 рік.

У тисячах гривень Залишок на
початок періоду

Визнані у
прибутках/збитках

Залишок на
кінець періоду

Податковий вплив тимчасових різниць - 8 807 8 807
Перенесені податкові збитки на майбутні періоди - 8 807 8 807
Чистий відстрочений податковий актив - 8 807 8 807
Визнаний відстрочений податковий актив - 8 807 8 807

Примітка 25 Прибуток (збиток) на одну просту акцію

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Прибуток за рік 1 499 (19 491)
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук, примітка 17) 700 644 700 644
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (копійок) 0.21 (2.78)

Примітка 26 Управління фінансовими ризиками

Структура управління ризиками. Відповідальність за управління ризиками Банку розподілено між такими
органами: Спостережна Рада, Правління, Комітет з питань управління активами та пасивами (КУАП), Кредитний
комітет, Центр контролю ризиків, Центр фінансової аналітики та звітності та Відділ внутрішнього аудиту.

Спостережна Рада відповідає за визначення загальних підходів і вимог до управління ризиками й затвердження
стратегії та принципів управління ризиками.

Правління несе загальну відповідальність за політику, процедури та управління ризиками Банку та делегує окремі
функції управління ризиками різним органам, що приймають рішення, і виконавчим органам у рамках структури
управління ризиками Банку. Правління ухвалює процедури, які визначають цілі та методологію управління
ризиками Банку, організаційну структуру та ієрархію звітування підрозділів Банку.

Комітет з питань управління активами та пасивами відповідає за ринковий ризик і ризик ліквідності та
визначає рівень ризику, прийнятний з урахуванням цілей Банку.

Кредитний комітет. Кредитний комітет бере участь у прийнятті рішень щодо управління проблемними
кредитами і розглядає питання реструктуризації, списання та/або реалізації таких кредитів.

Центр контролю ризиків. Центр контролю ризиків відповідає за впровадження та здійснення процедур із метою
забезпечення процесу незалежного контролю ризиків, а також для розробки та впровадження
коригувальних/пом’якшувальних заходів.

Центру фінансової аналітики та звітності. Центр фінансової аналітики та звітності складає управлінську
фінансову звітність на регулярній основі для керівництва Банку та внутрішніх користувачів, займається
складанням стратегічного фінансового та операційного бюджетів та контролю за їх виконанням, здійснює аналіз
ключових показників операційної діяльності Банку.

Банк наражається на кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, а останній включає процентний,
валютний та цінові ризики. Впродовж 2015 року та першої половині 2016 років Банк не здійснював активної
діяльності, що в суттєвій мірі знижувало всі рівні ризику. З другої половини 2016 року основними активними
операціями були вкладення в безризикові цінні папери, а саме депозитні сертифікати Національного Банку
України та державні облігації Міністерства фінансів України, які є короткостроковими та високоліквідними.

Кредитний ризик. З огляду на відсутність активного кредитування, зусилля Банку спрямовані на посилену роботу
щодо погашення проблемної кредитної і іншої заборгованості.

Валютний ризик. Валютний ризик трактується як ризик збитків, внаслідок негативної зміни курсів валют.
Фінансовий стан і грошові потоки Банку підлягають впливу коливань курсів обміну валют у випадку наявності
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відкритих валютних позицій. Розмір відкритих валютних позицій розраховується як різниця між вимогами та
зобов’язаннями Банка по кожній валюті на звітну дату, з врахуванням балансових та позабалансових статей.

Таблиця 26.1. Аналіз валютного ризику

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік

монетарні
активи

монетарні
зобов'язання

чиста
позиція

монетарні
активи

монетарні
зобов'язання

чиста
позиція

Долари США 33 376 32 935 441 8 677 15 135 (6 458)
Євро 485 470 15 463 481 (18)
Інші 7 464 (457) 14 423 (409)
Гривня 353 288 241 602 111 686 54 544 148 767 (94 223)
Усього 387 156 275 471 111 685 63 698 164 806 (101 108)

Нижче представлено аналіз чутливості Банку до курсових коливань основної валюти - долар США по відношенню
до гривні.

Таблиця 26.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що
встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
вплив на

прибуток/
збиток

вплив на
власний

капітал, %

вплив на
прибуток/

збиток

вплив на
власний

капітал, %
Зміцнення долара США на 15% (2015 рік-50%) 66 0.05 (3 229) (2.46)
Послаблення долара США на 15% (2015 рік-50%) (66) (0.05) 3 229 2.46

Процентний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок
несприятливих змін процентних ставок. Банк піддається ризику в зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів
ринкової відсоткової ставки на його фінансовий стан і потоки грошових коштів. Такі коливання можуть збільшити
рівень відсоткової маржі, але в випадку раптових змін відсоткових ставок відсоткова маржа може знижуватись і
приводити до виникнення збитків. Управління процентним ризиком полягає в забезпечення оптимальної
структури чутливих до змін процентних ставок активів та пасивів.

Таблиця 26.3. Загальний аналіз процентного ризику

У тисячах гривень
На вимогу
і менше 1

місяця
Від 1 до 6

місяців
Від 6 до 12

місяців
Більше

року

Фінансові
інструменти,

що не
знаходяться

під
процентним

ризиком

Усього

2016 рік
Усього фінансових активів 373 365 507 - - 13 284 387 156
Усього фінансових зобов'язань 268 203 - 816 1 359 5 093 275 471

Чистий розрив за процентними
ставками на 31 грудня 2016 року 105 162 507 (816) (1 359) 8 191 111 685

2015 рік
Усього фінансових активів 42 019 275 17 772 2 673 959 63 698
Усього фінансових зобов'язань 34 558 33 006 - 97 083 159 164 806

Чистий розрив за процентними
ставками на 31 грудня 2015 року 7 461 (32 731) 17 772 (94 410) 800 (101 108)

Оцінка процентного ризику здійснюється за допомогою підходу «доходи під ризиком» шляхом накладання
припущення про характер зміни кривої процентних ставок на фактичну структуру розривів у строках переоцінки
процентних активів та зобов’язань та розрахунку відповідного впливу на чисту процентну маржу протягом року.
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У тисячах гривень
На вимогу і

менше 1
місяця

Від 1 до 6
місяців

Від 6 до 12
місяців Усього

2016 рік
Чутливість фінансових активів 3 578 4 - 3 582
Чутливість фінансових зобов'язань 2 570 - 3 2 573
Чутливість річного процентного доходу на
31 грудня 2016 року 1 008 4 (3) 1 009

2015 рік
Чутливість фінансових активів 403 2 67 472
Чутливість фінансових зобов'язань 331 275 - 606
Чутливість річного процентного доходу на
31 грудня 2015 року 72 (273) 67 (134)

Таблиця 26.4. Моніторинг середньозважених відсоткових ставок за фінансовими інструментами

У відсотках

2016 рік 2015 рік

гривня
долари

США, євро,
інші

гривня долари США,
євро, інші

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 13.10 - - -
Цінні папери, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток 14.99 9.86 - -

Кошти в інших банках 20.22 - 23.00 -
Кредити клієнтів - - 20.30 15.70
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 22.33 - 20.87 6.60
Кошти клієнтів 5.10 0.56 15.76 0.96
Поточні рахунки 5.10 0.22 7.37 1.02
Строкові кошти 8.44 1.26 16.96 0.96

Банк контролює також географічну концентрацію активів та зобов’язань у відповідності з країною походження
контрагентів. Банк оцінює географічний ризик як низький.

Станом на 31 грудня 2016 року на нерезидентів інших країн припадає 16 860 тисяч гривень або 6.2% від
зобов’язань, усі активи були розташовані в Україні.

Станом на 31 грудня 2015 року на нерезидентів інших країн припадає 12 635 тисяч гривень або 7.7% від
зобов’язань, усі активи були розташовані в Україні.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та
капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при
цьому неприйнятних втрат. Банк приділяє велику увагу управління ризиком ліквідності, бо даний ризик є одним з
ключових ризиків для кожного банку.

Всі угоди, які вливають на стан ліквідності, враховуються при оцінці ризику ліквідності. Банк постійно аналізує
структуру пасивів та активів за строками та обсягами, та дотримується економічних нормативів ліквідності,
встановлених Національного Банком України
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Таблиця 26.5 Аналіз фінансових зобов'язань за строком погашення за 2016 рік

У тисячах гривень
На вимогу
і менше 1

місяця
Від 1 до 3

місяців
Від 3 до 12

місяців
Від 1 до 5

років
Понад 5

років Усього

Кошти банків - - - - - -
Кошти клієнтів: 268 207 7 846 129 1 341 270 530

кошти фізичних осіб 131 702 4 831 28 - 132 565
кошти юридичних осіб 136 505 3 15 101 1 341 137 965

Інші фінансові зобов'язання 143 - 4 950 - - 5 093
Усього потенційних майбутніх
виплат за фінансовими
зобов'язаннями

268 350 7 5 796 129 1 341 275 623

Таблиця 26.6 Аналіз фінансових зобов'язань за строком погашення за 2015 рік

У тисячах гривень На вимогу і
менше 1

місяця

Від 1 до 3
місяців

Від 3 до 12
місяців

Від 1 до 5
років

Понад 5
років

Усього

Кошти банків 4 486 2 750 12 604 91 087 - 110 927
Кошти клієнтів: 32 110 1 251 33 100 544 8 912 75 917

кошти фізичних осіб 9 361 - 2 30 - 9 393
кошти юридичних осіб 22 749 1 251 33 098 514 8 912 66 524

Інші фінансові зобов'язання 159 - - - - 159
Усього потенційних майбутніх
виплат за фінансовими
зобов'язаннями

36 755 4 001 45 704 91 631 8 912 187 003

Таблиця 26.7 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків
погашення за 2016 рік

У тисячах гривень

На
вимогу і
менше 1

місяця

Від 1 до
3

місяців
Від 3 до

12 місяців
Від 1 до
5 років

Понад
5 років Усього

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 341 448 - - - - 341 448
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України 2 573 - - - - 2 573

Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток
або збиток

29 344 9 498 - - 29 851

Кошти в інших банках - - - - - -
Кредити клієнтів - - - - - -
Цінні папери в портфелі банку на
продаж - - - - 11 11

Інші фінансові активи 53 13 220 - - - 13 273
Усього фінансових активів 373 418 13 229 498 - 11 387 156
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків - - - - - -
Кошти клієнтів 268 202 - 817 27 1 332 270 378
Інші фінансові зобов'язання 143 - 4 950 - - 5 093
Усього фінансових зобов'язань 268 345 - 5 767 27 1 332 275 471
Чистий розрив ліквідності на 31 грудня 105 073 13 229 (5 269) (27) (1 321) 111 685
Сукупний розрив ліквідності на 31 грудня 105 073 118 302 113 033 113 006 111 685 -
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Таблиця 26.8 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків
погашення за 2015 рік

У тисячах гривень На вимогу і
менше 1

місяця

Від 1 до 3
місяців

Від 3 до 12
місяців

Від 1 до 5
років

Понад
5 років

Усього

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 267 - - - - 6 267
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України

1 660 - - - - 1 660

Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток
або збиток

- - - - - -

Кошти в інших банках 34 037 - 17 443 - - 51 480
Кредити клієнтів 55 110 494 1 458 1 204 3 321
Цінні папери в портфелі банку на продаж - - - - 11 11
Інші фінансові активи 37 922 - - - 959
Усього фінансових активів 42 056 1 032 17 937 1 458 1 215 63 698
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 3 068 - - 88 291 - 91 359
Кошти клієнтів 31 490 6 33 000 27 8 765 73 288
Інші фінансові зобов'язання 159 - - - - 159
Усього фінансових зобов'язань 34 717 6 33 000 88 318 8 765 164 806
Чистий розрив ліквідності на 31 грудня 7 339 1 026 (15 063) (86 860) (7 550) (101 108)
Сукупний розрив ліквідності на 31 грудня 7 339 8 365 (6 698) (93 558) (101 108) -

Примітка 27 Управління капіталом

Банк здійснює управління капіталом з метою реалізації цілей, поставлених акціонерами. Управління капіталом
здійснюється також з метою виконання вимог Національного Банку України щодо розміру регулятивного капіталу
Банка, нормативів адекватності капіталу. Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, встановлені
наступні нормативи капіталу:
 регулятивний капітал. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, що отримав банківську ліцензію

до 11 липня 2014 року, має становити: 200 мільйонів гривень - до 11 липня 2017 року; 300 мільйонів гривень
- до 11 липня 2018 року; 400 мільйонів гривень - до 11 липня 2019 року; 450 мільйонів – до 11 липня 2020
року; 500 мільйонів гривень - до 11 липня 2024 року.

 норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу. Встановлюється для запобігання
надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на
кредиторів/вкладників банку. Нормативне значення цього нормативу для діючих банків має бути не менше
ніж 10 відсотків.

Нижче наведене значення регулятивного капіталу, яке станом на 31 грудня 2016 року розраховані згідно даних
фінансової звітності і правил розрахунку регулятивного капіталі у відповідності до вимог Національного банку
України щодо розрахунку регулятивного капіталу.

У тисячах гривень
(не здійснювався аудит, а підлягав аналізу достатності) 2016 рік 2015 рік

Основний капітал, у тому числі: 99 380 119 014
статутний капітал 126 116 126 116
емісійний дохід 41 41
резервні фонди - 4 457
збитки минулих років (22 240) (7 206)
нематеріальні активи (4 511) (4 394)
непокритий кредитний ризик (26) -

Додатковий капітал, у тому числі: 29 058 6 172
розрахунковий прибуток поточного року 28 908 6 172
прибутки минулих років 150 -

Відвернення (2) (2)
Усього регулятивного капіталу 128 436 125 184
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Примітка 28 Потенційні зобов’язання банку

Розгляд справ у суді. Станом на 31 грудня 2016 року в суді розглядаються 28 позовів Банку про стягнення
заборгованості на загальну суму 80 932 тисяч гривень. Також, станом на звітну дату судами розглядаються 2
позови на суму 8 789 тисяч гривень та 1 позов немайнового характеру, в яких відповідачем є Банк. Банком було
сформоване забезпечення в розмірі 9 тисяч гривень (примітка 16).

Зобов'язання оперативного лізингу (оренди). За невідмовною орендою або суборендою у звітному та
попередньому роках угод не укладалось.

Зобов’язання з кредитування. Структура зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, представлена наступним
чином:

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Гарантії видані 211 263
Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням 211 263

Усі зобов’язання представлені в гривні.

Примітка 29 Справедлива вартість

Таблиця 29.1. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою вартістю або первісною
вартістю (собівартістю).

У тисячах гривень
2016 рік 2015 рік

справедлива
вартість

балансова
вартість

справедлива
вартість

балансова
вартість

Грошові кошти та їх еквіваленти 341 448 341 448 6 267 6 267
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України 2 573 2 573 1 660 1 660

Кошти в інших банках - - 51 480 51 480
Кредити клієнтів - - 2 360 3 321
Цінні папери в портфелі банку на продаж - 11 - 11
Інші фінансові активи 13 273 13 273 959 959
Усього фінансових активів, що
обліковуються за амортизованою
вартістю та собівартістю

357 294 357 305 62 726 63 698

Кошти банків - - 91 359 91 359
Кошти клієнтів 269 515 270 378 70 861 73 288
Інші фінансові зобов’язання 5 093 5 093 159 159
Усього фінансових зобов’язань, що
обліковуються за амортизованою
вартістю та собівартістю

274 608 275 471 162 379 164 806

Всі активи та зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності,
класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел:

рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку ідентичних активів або зобов’язань (без будь-яких
коригувань);
рівень 2 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або опосередковано спостережуваними на ринку;
рівень 3 – Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на ринку.

Методи та припущення, використані при визначенні справедливої вартості. Під час подання інформації про
справедливу вартість фінансових інструментів, Банком були використані наступні методи і зроблені припущення:

- справедлива вартість інструментів із фіксованою процентною ставкою, які не мають ринкових
котирувань, була розрахована на основі розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоків;

- інші активи і зобов’язання є короткостроковими і їх вартість приблизно дорівнює справедливій.
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Таблиця 29.2. Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки за 2016 рік

У тисячах гривень
Справедлива вартість за
різними моделями оцінки

Усього
справедлива

вартість

Усього
балансова

вартістьРівень І Рівень ІІ Рівень ІІІ
Активи, які оцінюються за
справедливою вартістю
Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток
або збиток

29 851 - - 29 851 29 851

Інвестиційна нерухомість - 3 998 - 3 998 3 998
Активи, справедлива вартість яких
розкривається
Грошові кошти та їх еквіваленти 341 448 - - 341 448 341 448
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України 2 573 - - 2 573 2 573

Цінні папери в портфелі банку на продаж - - - - 11
Інші фінансові активи - 13 273 - 13 273 13 273
Зобов’язання, справедлива вартість
яких розкривається -

Кошти клієнтів - 269 515 - 269 515 270 378
Інші фінансові зобов’язання - 5 093 - 5 093 5 093

Таблиця 29.3. Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки за 2015 рік

Примітка 30 Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки

Таблиця 30.1. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2016 рік

У тисячах гривень

Кредити та
дебіторська

заборгованість

Активи,
доступні

для
продажу

Фінансові активи за
справедливою вартістю з

відображенням
переоцінки як

прибутку/збитку

Усього

Грошові кошти та їх еквіваленти 341 448 - - 341 448
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України 2 573 - - 2 573

Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток
або збиток

- - 29 851 29 851

Цінні папери в портфелі банку на продаж - 11 - 11
Інші фінансові активи 13 273 - - 13 273
Усього фінансових активів 357 294 11 29 851 387 156

У тисячах гривень Справедлива вартість за різними
моделями оцінки

Усього
справедлива

вартість

Усього
балансова

вартістьРівень І Рівень ІІ Рівень ІІІ
Активи, які оцінюються за
справедливою вартістю - - - - -

Інвестиційна нерухомість - 205 391 - 205 391 205 391
Активи, справедлива вартість яких
розкривається
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 267 - - 6 267 6 267
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України 1 660 - - 1 660 1 660

Цінні папери в портфелі банку на продаж - - - - 11
Кошти в інших банках - 51 480 - 51 480 51 480
Кредити клієнтів - 2 360 - 2 360 3 321
Інші фінансові активи - 959 - 959 959
Зобов’язання, справедлива вартість
яких розкривається
Кошти банків - 91 359 - 91 359 91 359
Кошти клієнтів - 70 861 - 70 861 73 288
Інші фінансові зобов’язання - 159 - 159 159
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Таблиця 30.2. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2015 рік

У тисячах гривень Кредити та
дебіторська

заборгованість

Активи,
доступні

для
продажу

Фінансові активи за
справедливою вартістю з

відображенням переоцінки як
прибутку/збитку

Усього

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 267 - - 6 267
Кошти обов’язкових резервів
банку в Національному банку
України 1 660 - - 1 660
Кошти в інших банках 51 480 - - 51 480
Кредити клієнтів 3 321 - - 3 321
Цінні папери в портфелі банку
на продаж - 11

-
11

Інші фінансові активи 959 - - 959
Усього фінансових активів 63 687 11 - 63 698

Примітка 31 Операції з пов’язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль над іншою,
або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Інформацію про
акціонерів і власників істотної участі розкрито в примітці 1. Провідний управлінський персонал – персонал,
відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності Банку, зокрема Голова та члени
Спостережної ради, Голова Правління та члени Правління, Головний бухгалтер. Голова Правління є одним із
акціонерів Банку, тому залишки за операціями і доходи та витрати у таблицях 31.1 і 31.2 включені до колонки
«Провідний управлінський персонал».

З 15 червня 2016 компанія ABH Ukraine Limited не є материнською компанією Банку, тому до примітки включені
тільки доходи та витрати, що відносились до вказаного періоду.

Таблиця 31.1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами за 2016 рік

У тисячах гривень Найбільші учасники
(акціонери) банку

Провідний
управлінський

персонал

Інші пов’язані особи

Інші активи - - 24
Кошти клієнтів 82 109 12 234 113 715

контрактна ставка (%) - 1.5-6.0 8.5
Інші зобов’язання 3 850 1 100 -

Таблиця 31.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2016 рік

У тисячах гривень ABH Ukraine
Limited

Найбільші
учасники

(акціонери)
банку

Провідний
управлінський

персонал

Інші пов’язані
особи

Процентні доходи - - - 4 664
Процентні витрати (51) (791) (65) (7 773)
Комісійні доходи 1 2 4 337
Комісійні витрати - - - (3)
Результат від операцій з іноземною
валютою

- - - (5)

Інші операційні доходи 558 - - 65
Адміністративні та інші витрати - - (4 887) (1 440)

Таблиця 31.3. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами
протягом 2016 року

У тисячах гривень Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи
Кредити/депозити надані - 213 000
Кредити/ депозити погашені - (245 000)
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Таблиця 31.4 Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2015 року

У тисячах гривень Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи
Грошові кошти - 1 401
Кошти в інших банках (примітка 8) - 51 480

контрактна ставка (%) - 20–22.0
Інші активи 2 -
Кошти банків - 91 295

контрактна ставка (%) - 20-22.0
Кошти клієнтів 104 8 766

контрактна ставка (%) - 1.17

Таблиця 31.5 Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2015 рік

У тисячах гривень Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи
Процентні доходи - 8 623
Процентні витрати (1) (22 565)
Комісійні доходи - 2
Комісійні витрати - (8)
Інші операційні доходи - 924
Адміністративні та інші витрати (6 426) (93)

Таблиця 31.6. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами
протягом 2015 року

Таблиця 31.7. Виплати провідному управлінському персоналу

У тисячах гривень 2016 рік 2015 рік
Витрати Витрати

Поточні виплати працівникам (6 214) (6 083)
Виплати по закінченні трудової діяльності - (67)
Усього (6 214) (6 150)

Примітка 32 Події після дати балансу

Постановою Правління Національного банку №15 від 28 лютого 2017 року «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України» було спрощено процедуру проведення операцій
клієнтів банків з купівлі іноземної валюти, перерахування коштів за межі України на користь нерезидентів та
змінено порядок контролю з метою попередження ризикових валютних операцій на банківському ринку України.

З 3 січня 2017 року комерційні банки України мають здійснювати розрахунок розміру кредитного ризику згідно з
вимогами «Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими
операціями», затвердженого постановою Правління Національного банку №351 від 30 червня 2016 року.
Зазначене положення запроваджує вдосконалені підходи до оцінки очікуваних втрат від кредитного ризику та
ґрунтується на Базельських принципах банківського нагляду та сумісне із стандартом МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», який також вимагає оцінки очікуваних збитків за фінансовими інструментами та буде впроваджений
на міжнародному рівні із 1 січня 2018 року. Процес вдосконалення вимог щодо визначення розміру кредитного
ризику продовжувався протягом 1 кварталу 2017 року.

Ключовими середньостроковими ризиками залишаються можливість ескалації збройного конфлікту у деяких
районах Луганської та Донецької областей, низький темп структурних реформ, повільні темпи зростання економік
торговельних партнерів та затримки у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, у першу чергу з
Міжнародним валютним фондом.

Після дати балансу до дати затвердження цієї фінансової звітності, відповідно до Рішення позачергових
Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол №57 від 01 листопада 2016 року) про збільшення статутного
капіталу Банку шляхом приватного розміщення простих іменних акцій, була здійснена оплата акцій додаткової
емісії в сумі 78 884 тисяч гривень.

У тисячах гривень Провідний управлінський персонал Інші пов’язані особи
Кредити/депозити надані - 322 000
Кредити/ депозити погашені - 287 000
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