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ВВЕДЕННЯ 
Вся інформація, представлена в цьому звіті керівництва Акціонерного товариства «Альтбанк» (далі – 
«Банк») підготовлена відповідно до вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкції про порядок 
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК 

1. Найменування та місцезнаходження, розмір статутного капіталу
Детальна інформація про найменування та місцезнаходження Банку, розмір статутного капіталу та 
акціонерів Банку розкрита в фінансовій звітності Банку за 2019 рік в Примітці 1 «Загальна інформація 
про діяльність у 2019 році» та Примітці 19 «Статутний капітал, емісійний дохід, резерви та інші фонди». 

2. Інформація про органи управління, посадових осіб та акціонерів
Органами Банку є Правління, Наглядова рада та Загальні збори акціонерів Банку. 

Правління 

Правління є виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління. Правління Банку підзвітне 
Наглядовій раді Банку. 

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною 
діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та 
Наглядової ради. Правління має право затверджувати будь-які внутрішні положення, якими 
регулюється діяльність Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів 
акціонерів та Наглядової ради.  

Склад Правління Банку станом на 31 грудня 2019 є наступним: 

1. Голова Правління - Волох Ігор Олегович (заступив на посаду 10.08.2016);
2. Заступник Голови Правління - Бойко Олександр Борисович (з 03.05.2018);
3. Член Правління, Операційний директор - Воробйова Надія Леонідівна (з 08.08.2016);
4. Член Правління, Директор з правових питань - Сорока Арсен Васильович (з 08.08.2016).

Протягом 2019 року склад Правління не змінювався. 

В 2019 року було проведено 62 засідання Правління, на яких розглядалися питання, зокрема, щодо 
затвердження внутрішніх нормативних документів, затвердження переліку пов’язаних із Банком осіб, 
затвердження правил банківського обслуговування, тарифів. 

Наглядова рада 

Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів 
та акціонерів Банку. 

До виключної компетенції Наглядової ради, зокрема, належать такі функції: затвердження Стратегії 
розвитку Банку, бюджету Банку, Бізнес-плану розвитку Банку; визначення і затвердження стратегії та 
політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних 
розмірів, контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; забезпечення 
функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю; контроль за 
усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та 
управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього 
аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту. 

Більш детальна інформація щодо функцій та обов’язків Наглядової ради викладена в Статуті Банку, який 
розміщено на вебсайті Банку за посиланням https://altbank.ua/. 
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Відповідно до Статуту Банку члени Наглядової ради обираються на строк до наступних річних Загальних 
зборів акціонерів. 

Склад Наглядової ради станом на 31 грудня 2019 року є наступним: 

1. Голова Наглядової ради - Горбачов Віктор Михайлович (незалежний член); 
2. Член Наглядової ради - Кораблін Сергій Олександрович (незалежний член); 
3. Член Наглядової ради - Коноваленко Надія Костянтинівна (незалежний член); 
4. Член Наглядової ради - Рицький Сергій Володимирович (представник акціонера Дегоди А.С.);  
5. Член Наглядової ради - Саналатій Віктор Іванович (незалежний член).  

Протягом 2019 року склад Наглядової ради не змінювався. Комітети Наглядової ради в 2019 році не 
створювалися. 

В 2019 році було проведено 22 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися, зокрема питання, щодо 
затвердження внутрішніх нормативних документів, в тому числі з питань управління ризиками, про 
розгляд звітів підпорядкованих підрозділів контролю, результати діяльності Банку.  

Загальні збори акціонерів 

Загальні збори акціонерів (далі – Збори) є вищим органом управління Банку. Збори можуть вирішувати 
будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради. У 
разі, якщо Наглядова рада ухвалює рішення про винесення на розгляд Зборів будь-якого питання, яке 
віднесено до виключної компетенції Наглядової ради, Збори мають право розглянути таке питання та 
прийняти рішення щодо нього. 

Більш детальна інформація щодо виключної компетенції Зборів, прав та обов’язків акціонерів викладена 
в Статуті Банку, який розміщено на вебсайті Банку за посиланням https://altbank.ua/. 

В 2019 році були проведені річні Збори, на яких розглядалися питання, зокрема, щодо припинення 
повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження річного звіту 
Банку за 2018 рік, у тому числі річної фінансової звітності, звіту Наглядової ради Банку та заходів за 
результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку та висновків зовнішнього аудиту, а також 
позачергові Збори, на яких розглядалися питання, зокрема, щодо визначення основних напрямів 
діяльності Банку, збільшення статутного капіталу.  

3. Управління ризиками 
З метою сприяння фінансової стійкості Банку, підвищення вартості його власного капіталу, уникнення 
конфлікту інтересів на всіх рівнях та забезпечення досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін, в 
Банку діє система управління ризиками. Під системою управління ризиків розуміється система, яка 
містить сукупність належним чином задокументованих і затверджених політик, методик і процедур 
управління ризиками, які визначають порядок дій, спрямованих на здійснення систематичного процесу 
виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль та пом‘якшення всіх суттєвих 
ризиків Банку з метою визначення величини капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, 
притаманних його діяльності.  

В своїй діяльності Банк керується основними принципами управління ризиками, які спрямовані на 
забезпечення стійкого розвитку Банку в рамках реалізації стратегії розвитку. Система управління 
ризиками базується на стандартах та інструментах, рекомендованих Базельським комітетом з 
банківського нагляду.  

Банк дотримується наступних основних принципів щодо системи управління ризиками: 

− ефективність – забезпечення об’єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів щодо 
управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та 
інформаційних систем щодо управління ризиками Банку; 

− своєчасність – забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, 
моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення усіх видів ризиків на всіх організаційних 
рівнях; 

− структурованість – чіткий розподіл функцій, обов’язків і повноважень з управління ризиками 
між усіма структурними підрозділами та працівниками Банку, та їх відповідальність згідно з 
таким розподілом; 
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− розмежування обов’язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій Банку) – 
уникнення ситуації, за якої одна особа здійснює операції Банку та виконує функції контролю, 
тобто відповідає за повний контроль над функцією та/чи видом діяльності Банку; 

− усебічність та комплексність – охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх організаційних 
рівнях та у всіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків; 

− пропорційність – відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Банку, його 
системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком; 

− незалежність – свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання 
підрозділом з управління ризиками та підрозділом контролю за дотриманням норм (комплаєнс) 
своїх функцій; 

− конфіденційність – обмеження доступу до інформації, яка має бути захищеною від 
несанкціонованого ознайомлення; 

− прозорість – оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю 
ризику. 

Організаційна структура управління ризиками базується на розподілі обов’язків між підрозділами Банку 
з використанням принципу «трьох ліній захисту»: 

− перша лінія захисту організована на рівні бізнес-підрозділів та підрозділів підтримки діяльності 
Банку, що є власниками всіх ризиків, що виникають у сфері їх відповідальності, вони 
відповідають за виявлення та оцінювання ризиків, ужиття управлінських заходів та звітування 
щодо таких ризиків. 

− друга лінія захисту організована на рівні підрозділів з управління ризиками (Центр з управління 
ризиками) та підрозділу комплаєнс (Відділ за дотримання норм (комплаєнс)). 

− третя лінія захисту на рівні Відділу внутрішнього аудиту, який здійснює перевірку та оцінку 
ефективності функціонування системи управління ризиками. 

Загальний контроль за реалізацією управління ризиками в Банку здійснює Наглядова рада Банку, 
реалізацію системи управління ризиками здійснює Правління Банку. Для поточного управління 
ризиками створюються постійно діючі комітети: Комітет з питань управління активами та пасивами та 
Кредитний комітет.  

Одним із ключових компонентів системи управління ризиками є визначення величини ризик-апетиту, 
толерантності до ризику та лімітів ризику, які є кількісними параметрами вимірювання ризику. 
Величина ризик-апетиту визначається як окремо за кожним видом ризику, так і за всіма видами ризиків 
сукупно.  

Найбільш часто вживаними методами управління ризиками в Банку є наступні: 

− уникнення ризику – свідоме рішення не наражатися на певний вид ризику; 
− пом‘якшення ризику – комплекс заходів, спрямованих на зменшення ймовірності виникнення 

ризику та/або зменшення впливу ризику на результати діяльності Банку; 
− прийняття ризику– покриття наявних або потенційних збитків за рахунок власних ресурсів; 
− перенесення ризику – перенесення ризику на інших суб’єктів, яке проводиться за допомогою 

хеджування, страхування та диверсифікації; 
− хеджування – має місце в тих випадках, коли захід, застосований для зменшення ризику втрат, 

одночасно призводить до неможливості отримання додаткового доходу у випадку виникнення 
сприятливої ситуації протягом періоду дії хеджування; 

− страхування – передбачає попередню виплату страхового внеску, або премії, з метою уникнення 
або зменшення обсягів збитків через отримання страхових виплат за настання страхового 
випадку; 

− диверсифікація – полягає у вкладенні коштів у різні активи замість концентрації вкладень лише 
в одному або кількох з можливих інструментів або сферах (галузях); 

− лімітування – встановлення обмежень на обсяги та характер операцій. 
Банк на постійній основі, не рідше одного разу на рік переглядає Стратегію управління ризиками та 
капіталом, перелік суттєвих ризиків, встановлених значень ризик-апетитів, лімітів ризику та 
толерантності до ризику в залежності від зовнішніх та внутрішніх умов та з метою їх відповідності 
Стратегії розвитку Банку.  
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Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Банку протягом року: 

Внутрішні: невеликий розмір капіталу; обмежені можливості відкриття прямих коррахунків у банках-
нерезидентах що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу за міжнародною шкалою. 

Зовнішні: політична та економічна нестабільність; часті зміни в законодавстві щодо регулювання 
діяльності банків; 

Основні види ризиків та оцінка їх суттєвості викладені в фінансовій звітності Банку за 2019 рік в 
Примітці 33 «Політика управління ризиками». 

4. Інформація про розвиток Банку
У звітному році Банк збалансовано розвивав активні операції, розробив та впровадив власні інтегровані 
системи дистанційного обслуговування з рядом унікальних функцій, продовжував розвиток 
безконтактних банківських продуктів на базі міжнародних платіжних систем. Це сприяло залученню 
нових клієнтів протягом 2019 року. 

Розмір кредитного портфеля на кінець 2019 року 
становив 277 млн.грн. та складався переважно з 
кредитів, наданих корпоративним клієнтам.  

В рамках корпоративного управління Правління та 
Наглядова рада Банку регулярно відстежують 
тенденції на внутрішніх і зовнішніх ринках та 
існуючу економічну ситуацію. Дотримання 
оптимальної структури балансу та рівня 
високоліквідних активів були пріоритетними для 
менеджменту Банку у 2019 році. При реалізації 
Стратегії розвитку та Бізнес-плану розвитку Банку, 
увага приділялась забезпеченню диверсифікації 
ризиків та їх прийнятному рівню, а не тільки 
кількісним показникам.  

Враховуючи міжнародний досвід щодо організації системи управління ризиками Банк приймає на себе 
тільки такий рівень ризику за яким Банк залишатиметься надійним, зможе стабільно працювати за всіма 
факторами та показниками та буде здатен протистояти кризам та економічним спадам (навіть 
надзвичайним). 

У 2019 році спостерігалося зростання ресурсної бази за 
рахунок коштів клієнтів та збільшення розміру капіталу 
Банку за рахунок фінансового результату 2019 року.  

На кінець звітного періоду обсяг коштів, залучених у 
клієнтів (фізичних та юридичних осіб), становив 
1 070 млн. грн. Зростання обсягу коштів на 144% у 
річному вимірі обумовлено переважно приростом 
залишків на як рахунках корпоративних клієнтів так і 
на рахунках фізичних осіб. 

В 2019 році Рейтингове агентство «Кредит – рейтинг» 
підтверджувало рейтинг Банку на рівні uaAА- прогноз – 
стабільний. 

У наступні роки планується зростання бізнесу, водночас з ефективним управлінням капіталом та 
ризиками. У Бізнес-плані розвитку Банку головний акцент зроблено на підвищення стандартів 
управління ризиками та покриття ризиків, дотримання збільшених вимог до капіталу та підтримання 
достатнього рівня ліквідності. 
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Помірна стабілізація на фінансовому ринку дає можливість розглядати сценарій збільшення присутності 
Банку в сегменті корпоративного кредитування. При цьому, з урахуванням негативних тенденцій в 
розвитку промисловості в цілому, зберігаються пріоритетні галузі відповідно до базової стратегії 
розвитку Банку. Не враховуючи значного зниження доходності низько ризикованих активів (депозитних 
сертифікатів Національного банку України та ОВДП), їх питома вага в активах буде збережена на 
достатньо високому рівні, як частина стратегії по підтримці значного запасу ліквідності. Пріоритетною 
залишається задача створення технологічного HUB для надання розширеного функціоналу та сервісів 
для корпоративних клієнтів. 

У 2020 році менеджмент Банку приділятиме підвищену увагу проблемам поточних регуляторних вимог, 
політичних ризиків, зростаючій діджиталізації та відповідним змінам у конкурентному середовищі. 

В основі довгострокової стратегії розвитку Банку залишаються дистанційні рішення, тобто 
впровадження комплексу послуг юридичним та фізичним особам за допомогою систем дистанційного 
обслуговування та безготівкові розрахунки. Реалізація такої стратегії, в першу чергу, передбачає 
продовження роботи над розробкою високотехнологічної банківської ІТ-платформи, що дозволяє 
надавати сучасні банківські послуги та сервіси для інноваційно-орієнтованих клієнтських груп.  

Успіх Банку базується на кількох факторах. А саме: Банк вибудовує довгострокові відносини з надійними 
клієнтами, дотримуючись при цьому виваженої кредитної політики. Водночас поєднання такої політики 
із досвідом довгострокової співпраці з клієнтами дозволили банку уникнути надмірних витрат на 
покриття кредитних ризиків. У звітному році Банк продовжував підвищувати ефективність своїх 
процесів, дотримувався розумної політики витрат та впроваджував передові технології та онлайн-
сервіси. 

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

1. Місія, цілі та завдання Банку
Місія Банку: сприяння розвитку бізнесу клієнтів шляхом надання високотехнологічних банківських 
послуг, розвиток на цій основі прибуткового банківського бізнесу, що забезпечує захист і постійний 
приріст вкладених у нього коштів акціонерів. 

Цінності Банку: 

− відповідальність та повага до Закону; 
− надійність, відкритість, порядність; 
− професійність та націленість на результат. 

Стратегічна ціль Банку досягти позиції сучасного, універсального, конкурентоспроможного та 
значущого банку України. Це передбачає створення структури, адаптивної та стійкої до швидких змін 
зовнішнього середовища, уважної та інноваційної до потреб клієнтів, обережної та розумно 
консервативної в повсякденній діяльності. 

В основі довгострокової стратегії розвитку Банку є надання сучасних банківських послуг та сервісів для 
інноваційно-орієнтованих клієнтських груп за допомогою систем дистанційного обслуговування. 

Така стратегія, разом із мінімально необхідною кількістю персоналу та відсутністю інвестицій у 
класичну мережу банківських відділень, забезпечує постійне підвищення ефективності діяльності по 
мірі збільшення кількості трансакцій. Консервативний підхід, як до вартості залучення ресурсів, так і до 
оцінки потенційних позичальників, з одночасним збереженням високих показників достатності 
капіталу, забезпечують високу стійкість Банку при будь-якому розвитку економічної та політичної 
ситуації. 

Пріоритетні задачі: 

− підвищення рентабельності діяльності; 
− орієнтація на продовження розвитку дистанційних банківських сервісів та безготівкових 

операції. Зміщення акценту в бік дистанційних сервісів, забезпечить більш гнучку та ефективну 
взаємодію з клієнтами, а також зниження операційних витрат; 

− підвищення операційної ефективності, збільшення долі непроцентного прибутку за рахунок 
розвитку послуг з використанням каналів дистанційного обслуговування, що допомагає 
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зменшити витрати на виконання банківських операцій із одночасним поліпшенням якості 
обслуговування; 

− технологізація і стандартизація дистанційних банківських сервісів; 
− дотримання помірковано-консервативної політики прийняття ризиків; 
− збереження оптимальної кількості штату та організаційної структури згідно з вимогами 

високотехнологічного підходу; 
− для обслуговування клієнтів Банку у стратегічно привабливих регіонах відкриття нових 

сервісних центрів; 
− зростання конкурентоспроможності Банку, через можливість генерувати нові потоки доходів за 

рахунок впровадження інноваційних продуктів та високої якості обслуговування клієнтів. 
Виконання Стратегії розвитку та Бізнес-плану розвитку забезпечить чітку координацію всіх дій Банку, 
єдність внутрішніх цілей, дає змогу вибрати найраціональніші шляхи розвитку, створює передумови для 
стратегічного та поточного контролю, управління структурою банківських ресурсів, сприяє підвищенню 
готовності до раптових і навіть шокових змін ринкової ситуації. 

2. Кодекс корпоративного управління
Працівники Банку дотримуються Принципів (кодексу) корпоративного управління. Принципи (кодекс) 
корпоративного управління розміщено на вебсайті Банку за посиланням https://altbank.ua/about-altbank. 

3. Інформація про цінні папери та власників істотної участі
Статутний капітал Банку становить 227 777 777 гривень 20 копійок. Статутний капітал Банку поділено 
на 1 138 888 889 простих іменних акцій Банку, які існують в бездокументарній формі (далі – Акції Банку). 
Номінальна вартість однієї Акції Банку становить 0,20 гривень.  

Всі акції є голосуючими. Акції, за якими право голосу обмежено, або права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі, – відсутні. 

У Банка відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів, в тому числі необхідність отримання від 
власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. 

Власниками істотної участі (10 і більше відсотків статутного капіталу Банку) є Дегода Андрій 
Сергійович, Артюх Сергій Костянтинович, Стольніков Леонід Олімпійович, Волох Ігор Олегович. Всі 
власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам. За 2019 рік змін у складі 
власників істотної участі не відбувалось. Детальна інформація про долю та склад власників істотної 
участі розкрита в фінансовій звітності Банку за 2019 рік в Примітці 1 «Загальна інформація про 
діяльність у 2019 році». 

Розподіл кількості акцій: 

Власник цінних паперів Кількість акцій простих іменних (шт.) 

Дегода Андрій Сергійович 280079503 

Стольніков Леонід Олімпійович 280079503 

Артюх Сергій Костянтинович 280079503 

Волох Ігор Олегович 228586020 

Шуптар Олег Володимирович 70064360 

Протягом 2019 року: 

− не відбувалось зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 

− відсутні особи, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій; 

− Банк не здійснював викуп власних акцій; 

https://altbank.ua/about-altbank
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− відсутні договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 
контроль над емітентом; 

− за наявною у Банка інформацією акціонери Банку не укладали корпоративні договори. 

4. Склад Наглядової ради та Правління 
Склад Наглядової ради та Правління детально наведений в пункті 2 розділу «Загальна інформація про 
Банк» Звіту керівництва.  

Протягом 2019 року факти порушення членами Наглядової ради та Правління Банку внутрішніх правил, 
що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг, відсутні. Також, у 2019 році 
до членів Наглядової ради та Правління Банку не застосовувались заходи впливу органами державної 
влади. 

Інформацію про розмір винагороди членів Наглядової ради та Правління Банку за звітний рік розкрито в 
фінансовій звітності Банку за 2019 рік в Примітці 30 «Операції з пов’язаними сторонами». 

5. Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Банку  
Інформацію щодо створеної системи управління ризиками в Банку висвітлено в фінансовій звітності 
Банку за 2019 рік в Примітці 33 «Політика управління ризиками» та в Звіті керівництва в пункті 3 
розділу «Загальна інформація про Банк». 

6. Аудит 
В структурі Банку створено Відділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього 
контролю та здійснює перевірки діяльності Банку (його підрозділів). Відділ внутрішнього аудиту 
здійснює свою діяльність керуючись вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність», 
нормативно-правових актів Національного банку України та Міжнародних стандартів професійної 
практики внутрішнього аудиту. 

В 2019 році Відділ внутрішнього аудиту здійснював свою діяльність на підставі Плану роботи відділу 
внутрішнього аудиту АТ «АЛЬТБАНК» на 2019 рік, затвердженого Наглядовою радою Банку. План роботи 
відділу внутрішнього аудиту виконано в повному обсязі. Позапланових перевірок не проводилось. Звіти 
за результатами аудиторських перевірок доводились до відома Наглядової ради, Правління Банку, 
керівників підрозділів, що перевірялися. Відділом внутрішнього аудиту контролювався стан виконання 
рекомендацій та усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами аудиту. Відділ 
внутрішнього аудиту щоквартально звітував про результати своєї діяльності Наглядовій раді Банку. 

Протягом року у Банку відсутні випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання 
функцій внутрішнього аудитора. 

На підставі оприлюдненого Порядку проведення конкурсу та критеріїв відбору суб`єктів аудиторської 
діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ “АЛЬТБАНК”, Наглядова 
рада, розглянувши конкурсні пропозиції, прийняла рішення визначити аудитором для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності банку за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, аудиторську 
фірму ТОВ Аудиторська компанія “Кроу Україна”. 

Загальний стаж діяльності аудиторської компанії “Кроу Україна” в Україні становить 15 років, вона 
другий рік поспіль надає аудиторські послуги АТ “АЛЬТБАНК”.  

Ротація зовнішніх аудиторів Банку протягом останніх п’яти років наступна: 

2018-2019 аудиторська компанія “Кроу Україна”; 

2015-2017 ТОВ аудиторська фірма “РСМ Україна”. 

AК “Кроу Україна” - член міжнародної аудиторської мережі Crowe Global, 8-ої в світі за величиною, яка 
складається з 250 незалежних фірм, що надають аудиторські та консультаційні послуги у 130 країнах 
світу. 

Аудиторська компанія є представником мережі з бездоганною репутацією, яка демонструє найвищі 
стандарти якості роботи та надання високопрофесійних послуг. Протягом року до АК “Кроу Україна” не 
було застосовано стягнень Аудиторською палатою України, та відсутні факти подання недостовірної 
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звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, рекомендації щодо 
аудиторського висновку не надавались. 

Аудиторські послуги Банку у 2019 році надавала тільки АК “Кроу Україна”, а саме: аудит річної 
фінансової звітності, оцінка стійкості Банку, огляд проміжної фінансової інформації. 

В Банку створено та функціонує система внутрішнього контролю, яка функціонує на підставі Політики 
внутрішнього контролю та Положення про систему внутрішнього контролю, охоплює усі організаційні 
рівні Банку. Банком здійснюється постійний моніторинг ефективності функціонування системи 
внутрішнього контролю, результати якого доводяться до Правління та Наглядової ради Банку. 

7. Операції з пов’язаними особами
Інформація про операції з пов’язаними особами розкрита в фінансовій звітності Банку за 2019 рік в 
Примітці 30 «Операції з пов’язаними сторонами». Звіт щодо операцій з пов’язаними із банком особами 
розглянутий Наглядовою радою Банку. Всі операції з пов’язаними особами здійснювались на 
стандартних (поточних ринкових) умовах. 

8. Інформація про вчинення значних правочинів
Протягом 2019 року Банком було здійснено 232 значних правочини з придбання депозитних 
сертифікатів Національного Банку України на загальну суму 42 345 млн. грн. 

9. Захист прав споживачів
В Банку розроблені внутрішні нормативні документи, що описують процес реєстрації вхідної 
кореспонденції, в тому числі звернень (скарг) щодо надання банківських послуг, розгляду та надання 
відповіді заявнику, який, зокрема, викладений в Інструкції з діловодства. Банк неухильно дотримується 
вимог законодавства в сфері надання послуг споживачам, в тому числі щодо порядку та строків розгляду 
звернень (запитів, скарг, пропозицій тощо). 

Голова Правління Банку є уповноваженим розглядати скарги. У 2019 році до Банку не надходило скарг 
стосовно надання фінансових послуг. 

Інформацію про наявність позовів до суду наведено в фінансовій звітності Банку за 2019 рік в 
Примітці 18 «Умовні та контрактні зобов'язання». 

10. Опис економічного середовища
Опис зовнішнього середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність, розкрито в фінансовій звітності 
Банку за 2019 рік в Примітці 2 «Операційне середовище». 

11. Діяльність Банку
11.1 Основні результати 
На кінець 2019 року чисті активи Банку становили 
1 359 млн.грн. Зростання обсягу чистих активів на 
676 млн.грн. за рік або на 99% обумовлено в основному 
зростанням кредитного портфеля та високоліквідних 
цінних паперів.  

Розмір кредитного портфеля на кінець 2019 року 
становив 277 млн.грн. За рік відбулося чисте зростання 
кредитного портфеля на 136 млн.грн., або на 96%. 
Протягом року приріст кредитного портфеля в 
національній валюті становив 40 млн.грн. Зростання 
кредитів, наданих корпоративним клієнтам, сягнуло 
132 млн.грн., а кредитів роздрібному бізнесу – 4 млн.грн.  

У 2019 році відбулося зростання ресурсної бази за 
рахунок коштів клієнтів. На кінець звітного періоду 
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обсяг коштів, залучених у клієнтів (фізичних та юридичних осіб), становив 1 070 млн.грн. Зростання 
коштів (на 144% у річному вимірі) відбулося переважно за рахунок приросту залишків на рахунках як 
корпоративного так і роздрібного бізнесу, що свідчить про високий рівень довіри клієнтів до Банку.  

Розмір балансового капіталу Банку на звітну дату 
становив 242 млн.грн., або 18% від сумарної валюти 
балансу Банку, збільшившись протягом 2019 року на 
8,6 млн.грн. завдяки прибутковій діяльності. Рівень 
адекватності капіталу на кінець року становив 50,21% 
(при встановленому НБУ нормативному значенні на 
рівні 10%), що свідчить про високий ступінь фінансової 
стійкості Банку.  

Рентабельність активів дорівнює 3,6%, рентабельність 
капіталу – 1,2%. Порівняно з попереднім роком 
відбулося зростання чистого процентного та 
комісійного доходу. Зростання чистого процентного 
доходу на 17,8 млн.грн. обумовлено такими причинами: 
збільшення процентних доходів від кредитування 
корпоративних клієнтів та приватних осіб та 

розміщення коштів у високоліквідні цінні папери, оптимізація процентних витрат за коштами клієнтів, 
переважно за рахунок виваженої політики щодо управління відсотковими ставками. Чистий комісійний 
дохід склав 24,6 млн.грн. (2018 р.: 21,8 млн.грн.). 

Витрати на персонал та інші операційні витрати склали 75,1 млн.грн. (2018 р.:- 57,5 млн.грн.), з них 
витрати на персонал складають 45,7 млн.грн. (2018 р.: 33 млн.грн.). 

11.2 Ключові фінансові ресурси 
Залучені кошти 

Нашим цільовим сегментом є компанії та співробітники бізнесу у великих містах, які мають найбільшу 
концентрацію підприємств сегменту ІТ, телекомунікацій, дистрибуції техніки та обладнання, аграрного 
сектору, медицини, сфери надання консультаційних послуг. 

Продуктові лінійки для суб’єктів корпоративного бізнесу формуються в залежності від специфіки 
діяльності кожного клієнта. При розробці продуктових пропозицій пріоритет надається доступності та 
прийнятному рівню рентабельності. Для фізичних осіб Банк пропонує карткові продукти, 
автокредитування та кредитування нерухомості. У 2019 році Банк впровадив овердрафт для фізичних 
осіб. 

Основними напрямами діяльності є: 

− обслуговування платіжних сервісів у режимі 24/7; 
− мінімізація паперового документообігу в межах широкого використання електронного 

цифрового підпису, з метою мінімізації відвідування клієнтами корпоративних центрів Банку; 
− кредитні продукти Банку спрямовані на підтримку операційної, а не інвестиційної діяльності 

компаній; 
− зарплатні проекти, які є невід’ємною частиною комплексного обслуговування корпоративних 

клієнтів, при цьому клієнтам запропоновані безкоштовні спеціалізовані мобільні додатки для 
зручного дистанційного обслуговування. Мобільний додаток – це сервіс, за допомогою якого 
можна керувати власними рахунками, здійснювати платежі та перекази коштів за допомогою 
смартфону, що дає змогу контролювати стан власних рахунків та здійснювати банківські 
операції без відвідування установи Банку в режимі 24/7. Банк активно працює над розширенням 
функціоналу мобільних додатків; 

− в рамках бізнес-моделі планується збільшення ресурсної бази, складовими якої є кошти на 
поточних , ощадних та депозитних рахунках клієнтів. 

Детальну інформацію про послуги, що пропонуються Банком можна отримати на вебсайті Банку за 
посиланням https://altbank.ua/. 

Склад та структуру залучених Банком коштів розкрито в фінансовій звітності Банку за 2019 рік в 
Примітці 15 «Кошти банків» та в Примітці 16 «Кошти клієнтів».  

https://altbank.ua/


AKL\IOHEPHE TOBAPHCTBO «A11bTEAHK» 

PIYHHM <l>IHAHCOBHH 3BIT 3A 2019 PIK I 3BIT KEPIBHHL\TBA 

oaHK 36epira€ CTaTyc yHiBepcaJibHOro oaHKy, 11.\0 A03BOJIH€ fiOBHiCTIO 3aAOBOJibHHTl1 fiOTpe611 KJii€HTiB y 
6aHKiBChKHX nocnyrax, niATp11My10•rn np11 l.\hOMY AOCTaTHiii piBeHb peHTa6enhHOCTi onepal.\iH. CepeA 

KOHKypeHTHHX nepeBar EaHKY € iHHOBal.\iHHiCTh, WBHAKiCTh np11HHHTTH piweHh, norn116neHe 3HaHHH noTpe6 

l.\iJibOBOfO cerMeHTy, Hl13bKOBapTiCTHa onepal.\iHHa MOAeJib. 

Kanima.11 

P03Mip CTaTyTHOfO Ta perynHTHBHOro KaniTany Ha HaCTynHi pOKH nnaHy€TbCH B p 03M ipax, BCTaHOBJieHHX 

IHCTPYKL\i€10 npo nopHAOK peryn10BaHHH AiHJibHOCTi 6aHKiB B YKpai'Hi, 3aTBepA)l{eH010 nocTaHOBOIO npaBniHHH 

Hal.\iOHaJibHoro 6aHKY YKpalHH BiA 28 cepnHH 2001 poKy NQ 368 (3i 3MiHaM11). 

o i3HeC-nJiaHOM oaHKY nepet16atieHa MO)KJIHBiCTb, y BHfiaAKY He06Xi,llHOCTi, 36iJibWeHHH peryJIHTHBHOfO 
KaniTaJIY 3a paxyHOK 36iJibWeHHH CTaTYTHOfO KaniTaJiy y 2020 pOL\i, Ta niABHll.\eHHH np116yTKOBOCTi oaHKy, B 

TOMY <i11cni 3a paxyHoK orrTHMi3al.\il orrepal.\iHH11x BHTpaT. 

EaHK 3,lliHCHIO€ ynpaBJiiHHH KaniTaJIOM 3 MeTOIO peani3al.\il l.\iJieH ITOCTaBJieH HX aKL\iOHepaMH. r no6aJibHe 

ynpasniHHH KaniTanoM Ta 3a6e3netieHHH BHKOHaHHH CTpaTeritiHHX 3aAati 3AiHCHIO€TbCH HarJIHAOBOIO paAOIO 

EaHKy. 

CTpaTeri<iHOIO 3aAa<ie10 yrrpaBniHHH KarriTaJIOM € 3a6e3rre<ieHHH BHKOHaHHH BHMor Hal.\iOHaJibHOro 6aHKY 
YKpai'H11 11.\0flO po3Mipy perynHTHBHoro KarriTany EaHKa, HOpMaTHBiB at1eKBaTHOCTi KarriTany, Ta BHCOKHX 

ITOKa3Hl1KiB peHTa6eJibHOCTi. 

.aeTaJibHa iHcl>OpMal.\iH npo CKJia,ll BJiaCHOfO KarriTany HaBe,lleHa B <l>iHaHCOBiH 3BiTHOCTi oaHKY 3a 2019 piK Y 

3BiTi rrpo 3MiHH y BJiaCHOMY KarriTaJii Ta B np11MiTL\i 32 «YrrpaBJiiHHH KaITiTaJIOM». 

11.3 Po3BHTOK Mepemi Batticy 

CTaHOM Ha 01 citiHH 2020 poKy EaHK Ma€ 1 3ape€CTpoBaHe BiAAineHHH. 

npornroM 2020 POKY rrnaHy€TbCH BiAKPHTTH cepBiCHoro l.\eHTPY y M. J1bBiB. 

oaHK He Ma€ ITOTpe611 y p03WHpeHHi perioHaJibHOl Mepe)l{j Bi,llAiJieHb oaHKy, BpaXOBYIO<iH KOHL\eHTpal.\ilO Ha 

AHCTaHL\iHHHX KaHanax caMoo6cnyroByBaHHH KJii€HTiB. 

11.4 flepCOHaJI 

noniTHKa 3 ynpaBJiiHHH nepcoHaJIOM y 2019 POL\i 6yAyBaJiaCb BiAfiOBiAHO AO CTpaTeritiHoro 3aBAaHHH EaHKY 
11.\0AO BITpOBaA)l{eHHH HOBiTHiX rri,llXOAiB AO ynpaBJiiHHH 6i3HeCOM, aHaJii3y Ta BAOCKOHaneHHH iCHy!O<iHX 

rrpOL\eciB j3 opi€HTal.\i€!0 Ha e<f>eKTHBHiCTb KOMyHiKal.\ii', OITTl1Mi3al.\il0 "IHCeJibHOCTi Ta HKiCTb MeHe,ll)l{MeHTY 

oaHKy. 

CTaHOM Ha 31rpy,llHH2019 poKy B EaHKY rrpal.\IOBano 75 oci6. 

npiop11TeTHl1M HarrpHMKOM y HaB<iaHHi rrpal.\iBHHKiB 3an11wa10TbCH TpeHiHrn Ta p03B l1Ba!Otii 3aXO,lll1. EaHK 

niKJIY€TbCH npo 6e3rreKy, oxopoHy rrpal.\i, 3AOPOB'H, COL\iaJihHHH 3aXHCT, HaB<iaHHH Ta p03Bl1TOK CBOlX 
npal.\iBHHKiB, ,llOTpHMaHHH npaB JIIO,lll1Hl1, CTa6iJibHY BHITJiaTy 3apo6iTHOl rrnaTH. 

11.5 MaTepiaJILHo-Texttitrna 6a3a BaHKY 

.anH BeAeHHH CBO€l AiHJibHOCTi EaHK BHKOp11CTOBy€ opeHAOBaHi rrpHMill.\eHHH. 

EaHK B AOCTaTHbOMY o6rn3i Ma€ BJiaCHy o<f>iCHy TeXHiKy Ta 6aHKiBCbKe 06nat1HaHHH (y TOMY <i11cni crrel.\iaJihHi 

TeXHitiHi 3aco611 CHCTeMH 6e3neK11). MopaJibHO 3aCTapine o6naAHaHHH ITO MO)KJIHBOCTi rrpoAa€TbCH Ta 
3aMiHIO€TbCH Ha 6iJibW cytiaCHe. noCTyrroBe OHOBJieHHH MaTepiaJibHO-TeXHitiHOl 6a311 EaHKY rrepet16atieHO 

oi3HeC-ITJiaHOM oaHKy. 

25 6epe3HH 2 
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AKUIOHEPHETOBAPl1CTBO«AflbT6AHK» 

Pll..JHHM <DIHAHCOBHM 3BIT 3A 2019 PIK J <DIHAHCOBA 3BITHICTb 

3BIT IlPO <l>IHAHCOBHM CTAH 
Ha31rpyAHH2019poKy 
(y muc.R'lax zpueeHb) 

AKTl1Bl1 

fpowoBi KOWTH Ta Ix eKBiBaJJeHTH 
KornTH B 6aHKax 
KpeAHTH KJJi€HTaM 
IHBeCTH'-lii' B 1..1iHHi nanep11 
IHBeCTHl..liiiHa HepyxoMiCTb 
,l\e6iTopcbKa 3a6oproBaHiCTb ll.IOAO noTo•rnoro 

noAaTKY Ha np116yTOK 
BiACTpo'IeHHH noAaTKOBHH aKTHB 
OcHOBHi 3aco611 Ta aKTHBH 3 npasa Kop11CTyBaHHH 
HeMaTep~JJbHiaKTHBH 

IHwi aKTHBH 
Bcboro aKTneie 

3060B'.H3AHH.H 

KornTH 6aHKiB 
KOWTH KJli€HTiB 
3o6oB'H3aHHH 3 opeHAH 
IHwi 3o6os'H3aHHH 
01..1iHO'IHi 306os'H3aHHH 

Bcboro 3o6oe'H3aHb 

KAnITAn 

CTaTyTHHH KaniTaJJ 
EMiciiiHHH AOXiA Ta iHWHH AOXiA 3a onepa1..1iHMH 3 

aK1..1ioHepaM11 
Pe3epBHi Ta iHwi cpOHAH 6aHKY 
Pe3eps11 nepeo1..1iHKH 
Hepo3nOAiJJeHHH np116yToK/ (HaKon11'IeHHH 

Aepi l.IHT) 
Bcboro KaniTaJiy 

Bcboro KaniTaJiy Ta 306oe'H3aHb 

IlpnMiTKa 

7 
8 
9 
10 
11 

28 
12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 

19 

19 
20 

fOJIOBHHH 6yxraJITep 

13MaHJIOBa 1.,lJ,. 

25 6epe3HH 2020 poKy 

31 rpyAHH 
2019 poKy 

954 329 
9 465 

277 371 
12 259 
1115 

1333 

7 078 
80 819 
14 317 

1272 
1359 358 

6139 
1070 176 

34436 
6 643 

163 

1117557 

227 778 

41 

1559 
129 

12 294 

241801 

1359 358 

np11MiTKH, HaAaHi Ha CTOpiHKaX 19-111, € HeBiA'€MHOIO '!aCTHHOl-0 L1i€l cpiHaHCOBOl 3BiTHOCTi 

31 rpyAHH 
2018 poKy 

452 296 
7 379 

141301 
24 550 
1289 

1 333 

8 956 
26109 

7 753 
12 614 

683 580 

5 850 
439 267 

5138 
125 

450 380 

205 000 

41 

449 
46 

27 664 

233 200 

683 580 
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AKUIOHEPHETOBAPHCTBO«ARbTSAHK» 

PIYHHH <t>IHAHCOBHH 3BIT 3A 2019 PIK I <t>IHAHCOBA 38ITHICTb 

3BIT IlPO IlPHliYTKH I 36HTKH TA IHIIII CYKYilHI .a;oxo.a;H 
3a piK, HKHH 3aKiHqHBCH 31rpy~HH2019 poKy 
(y mucR11ax zpueeHb) 

CTpOl.(eHTHiAOXOAH 
CTpol.(eHTHi BHTpaTH 

11HCTHH npoQeHTHHH ,ll,OXi,ll, 
KoMiciHHi AOXOAH 
KoMiciiiHi BHTpaTH 

lJHCTHH KOMiCiHHHH ,ll,OXi,ll, 
YHCTHH np116yToK BiA onepa1.1ii1 3 iHo3eMHOIO saJIIOTOIO 
YHCTHH np116yToK BiA onepa1.1iH 3 noxiAHHM H cj>iHaHCOBHMH 

iHCTpyMeHTaMH 
lJHCTHH np116yTOK BiA npo,ll,a>Ky cj>iHaHCOBHX iHCTpyMeHTiB, HKi 

o6Ji iKOBYIOTbCH 3a cnpaBe,ll,JIHBOIO BapTiCTIO '1epe3 iHWHH 
cyKynHHH ,ll,OXi,ll, 

BHTpaTH no Kpe,ll,HTHHX 36HTKax 
IHwi JJ.OXOJJ.H 

11HCTHH onepaQiHHHH ,ll,OXi,ll, 
8HTpaTH Ha nepcoHaJI 
AMopTH3al.(iH Ta 3Hel.(iHeHHH 
Pe3yJibTaT Bi,ll, nepeol.(iHKH iHBeCTHl.(iHHol HepyxoMOCTi 
IHwi BHTpaTH 
Bcboro onepa1.1iHHHX BHTpaT 

Ilpu6yroK ,ll,O onoµ;aTKyBaHHSI 

11HCTHH npu6yroK 3a piK 
IlpH6yTOK na aKQilO 
Cepe,ll,Hb03Ba>KeHa KiJibKiCTb npocTHX aKl.(iH B o6iry (THCH'I wTyK) 
6a3HCHHH Ta po36aBJieHHH np116yTOK Ha aKl.(i lO, B KoniHKax 
lnwi cyKynni AOXO,ll,H 
CTaTTi, HKi B no,ll,aJibWOMY He 6y,ll,yTb peKJiarncj>iKOBaHi ,ll,O CKJia,ll,y 

np116yTKiB a6o 36HTKiB: 
CTaTTi, HKi B no,ll,aJibWOMY MO>KYTb 6yTH peKJiaCHcj>iKOBaHi ,ll,O CKJiaAy 

np116yTKiB a6o 36HTKiB: 
3MiHa cnpaBe,ll,JIHBOi' BapTOCTi iHBeCTHl.(iH, 1.1.10 01.( iHIOIOTbCH 3a 

cnpase,ll,JIHBOIO sapTiCTIO '1epe3 iHWHH cyKynHHH ,ll,OXi,ll, 
BnnHB 3MiHH cnpaseJJ.JIHBol sapTOCTi Ha Bi,ll,cTpo•1eHHH no,ll,aToK Ha 

np116yTOK 
PeaJii30BaHi JJ.OXOJl.H 3a onepal.(iHMH 3 l.(iHHHMH nanepaMH, HKi 

01.(iHIOIOTbCH 3a cnpaBe,ll,JIHBOIO BapTiCTIO '!epe3 iHWHH cyKynHHH 
AOXi,ll,, peKJiarnpiKOBaHi ,ll,O 3BiTy npo piHaHCOBi pe3yJibTaTH 

lnwi cyKynni JJ.OXOJJ.H 
Bcboro cyKynnux AOXOJJ.iB 3a piK 

JlpH
MiTKa 

21 

22 
24 

23 
25 

26 

27 

28 

roJIOBHHH 6yxraJITep 

13MaHJIOBa I.~. 

25 6epe3H 25 6epe3HH 2020 poKy 

2019 piK 

71 745 
(22 530) 
49215 
32 418 
(7 771) 
24647 

5 795 
501 

46 

(2) 
5 301 

85 503 
(45 743) 

(5 215) 
(174) 

(23 993) 
(75 125) 

10 378 
(1 860) 

8 518 

1138 889 
0,75 

132 

(18) 

(31) 

83 
8 601 

2018 piK 

53 939 
(6 196) 
47743 
27 841 
(6 005) 
21836 

1186 

9 155 
343 

80 263 
(32 971) 

(2 154) 
(46) 

(2 2 316) 
(57 487) 

22 776 
(3 805) 
18 971 

1138 889 
1,67 

(239) 

43 

(196) 
18 775 
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AKUIOHEPHETOBAPHCTBO«AnbTEAHK» 

PIYHHM ¢1HAHCOBHi13BIT3A 2019 PIK I ¢1HAHCOBA 3BITHICTb 

3BIT IlPO 3MIHM Y BJIACHOMY KAOIT Alli 
3a piK, .RKHH 3aKiHqHBC.ff 31 rpy,ll,H.ff 2019 poKy 
(y muc.R'lax zpueeH&} 

Hepo3n. 
npu6y-

TOK I 
CTaTyT- EMicHi- Pe3epeu Pe3epe (HaKOOU-

HUH HUH Ta iHwi nepe- 'leHUH Bcboro 
KaniTaJI AOXiA <iiOHAU OQiHKU Ae<iiiQUT) KaniTany 

31 rpyAHH 2017 poKy 205 000 27 445 242 (18 262) 214 425 

Y11cT11H rrp116yToK 3a piK 18 971 18 971 

IHwi cyKyrrHi AOXOAH 3a piK (196) (196) 

Bcboro cyKynnux AOXOAiB 
(196) 18971 18 775 

3a piK 

BiApaxyaaHHH AO 
449 (449) 

pe3epBHOro cj>OHAY 

nepeHeCeHHH AOXOAY BiA 
(27 404) 27 404 

orrepa1..1iH 3 aK1..1ioHepaMH 

31 rpyAHH 2018 poKy 205 000 41 449 46 27 664 233 200 

Po3ITOAin rrpw6yTKy 
22 778 1110 (23 888) 

MHHynwx poKiB 

YwcTHH rrp116yToK 3a piK 8 518 8 518 

IHwi cyKyrrHi AOXOAH 3a 
83 83 

piK 

Bcboro cyKynHux AOXOAiB 
83 8 518 8 601 

3a piK 

31rpyAHH2019 poKy 227 778 41 1559 129 12 294 241801 

3aTaepA>KeHo AO awrryCKy KepiBHHl..ITBOM AK1..1ioHepHoro ToeapwcTBa «AnbTEAHK» Ta rriAITHCaHo BiA i:ioro 

fOJIOBHUH 6yxraJITep 

13MaHJIOBa I.~. 

25 6epe3HH 2020 poKy 

CTpHMiTKH, HaAaHi Ha CTOpiHKaX 19-111, € HeBiA'€MHOIO 'laCTHHOIO L1i€i' cj>iHaHCOBOI 3BiTHOCTi 
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AKQIOHEPHETOBAPHCTBO«AnbTEAHK» 

PIYHHH <DIHAHCOBHH 3BIT 3A 2019 PIK I <DIHAHCOBA 3BITHICTb 

3BIT UPO PYX f POIIIOBMX KOIIITIB 
3a piK, .HKHH 3aKiH'IHBC.H 31 rpy~H.H 2019 poKy 
(y muc.fl"IDX zpueeHb) 

rPOWOBI KOWTH Bit! onEPA!JIHHOI t!l5-lnbHOCTI 
Opo~eHTHi AOX0,£\11, 1.1\0 OTp11MaHi 
Opo~eHTHi B11TpaTl1, 1.1\0 CITJia'"!eHi 
KoMicii1Hi AOX0.£\11, 1.1\0 0Tp11MaHi 
KoMicii1Hi B11TpaT11, 1.1\0 crrna'"!eHi 
Pe3yJibTaT BiA rrpoAa>Ky <jliHaHcos11x iHcTpyMeHTiB, HKi 

o6JiiKOBYIOTbCH 3a crrpaBeAJI11BOIO BapTiCTIO qepe3 iHWl1H 
CYKYllHl1H AOXiA 

Pe3yJibTaT orr epa~ii1 3 <jliHaHcos11M11 rroxiAH11M11 iHCTpyMeHTaM11 
Pe3ynbTaT orrepa~iH 3 iHo3eMHOIO san10To10 
IHwi rpowosi rroTOKl1 BiA orrepa~iHHoi AiHJibHOCTi 
811rrJ1aT11 Ha yTp11MaHHH rrepCOHaJiy, CITJia'"leHi 
AAMiHiCTpaT11BHi Ta iHwi B11TpaT11, crrna'"!eHi 

Pyx rpOWOBHX KOWTiB Bi,ll; onepaQiHHOl ,ll;iHJibHOCTi ,ll;O 3MiH B 
onel!aQiHHHX aKTHBax Ta 306oB'H33HHHX 
3MIHH 8 OOEPAQIHHHX AKTHBAX TA 30E08'5l3AHH5IX: 
Y11cTi 3M iHl1 KOWTiB B 6aHKax 
Y11cTi 3MiH11 iHBecT11~iH y ~iHHi narrep11 
Y11cTi 3MiH11 KpeAHTiB 
Y11cTi 3MiH11 iHw11x aKTHBiB 
Y11cTi 3MiHl1 KOWTiB 6aHKiB 
Y11cTi 3MiH11 KOWTiB KJii€HTiB 
Y11cTi 3MiH11 iHw11x 3o6os'H3aHb 

lJHCTi rpowosi KOWTH, (BHKOpHCTani)/ OTpHMaHi Bi,ll; 
onel!aQiHHOl ,ll;iHJibHOCTi 
rPOWOBI KOWTH Bit! IHBECTH~IHHOI t!l5-lnbHOCTI 
Y11cTi 3MiH11 B aKTHBax, yTp11MyBaH11x AJIH npoAa>Ky 
Y11cTi 3MiHl1 BiA orrepa~iH 3 OCHOBHl1Ml1 3aco6aM11 
0p11,£\6aHHH HeMaTepiaJibHl1X aKTl1BiB 

lJHCTi rpowosi KOWTH, (BHKOpHCTaHi)/ OTpHMaHi Bi,ll; 
iHBeCTHQiHHOl ,ll;iHJibHOCTi 
lJHCTi r~OUJOBi KOUJTH, OT~HMaHi Bi,ll; ~iHaHCOBOl 8iHJibHOCTi 
BllJI11B 3MiH o6MiHHOro Kypcy Ha rpowoBi KOWT11 
Y11cTi 3MiHl1 q~oWOBl1X KOlllTiB Ta ix eKBiBaJieHTiB 
fpOlllOBi KOWTl1 Ta ix eKBiBaJieHTl1 Ha llO'"laTOK nepiOAY 
fl!owosi KOWTH Ta Ix eKBiBaJieHTH ua KineQb nel!iOAl:'. 

Il~HMiTKH 2019 ~iK 2018 ~iK 

71439 54 350 
(20 682) (5 954) 

32 261 27 791 
(7 771) (6 005) 

46 

501 
7 203 1 723 
5 330 6 936 

(45 374) (32 370) 
(23 435) (22 163) 

19 518 24 308 

(1 517) (1 599) 
11951 39 757 

(135 048) (57 045) 
11439 (11 927) 

288 4008 
640 299 129 838 

(219) (1 822) 

546 711 125 518 

720 
(23 292) (17231) 

(7 896) (5 049) 

(31188) (21560) 

(13 600) (856) 
501923 103 102 
452 084 348 982 

7 954 007 452 084 

3aTBep,£\>KeHO AO B11nycKy KepiBHl1~TBOM AK~ioHepHoro TOBap11CTBa «AnbTEAHK» Ta niAll11CaHO BiA i1oro 
iMeHi: 

fOJIOBHHH 6yxraJITep 

13MaHJIOBa I.A. 

25 6epe3HH 2020 poKy 

0p11MiTKl1, Ha,£\aHi Ha CTOpiHKaX 19-111, € HeBiA'EMHOIO '"!aCTl1HOIO ~j€) <jliHaHCOBOi 3BiTHOCTi 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
1. Загальна інформація про діяльність у 2019 році
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» (далі – «Банк») розташоване за адресом: Україна, 03037, місто 
Київ, вулиця Вузівська, будинок № 5. 

Банк у своїй діяльності керується Законами України «Про банки та банківську діяльність», «Про 
акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншим чинним 
законодавством України, а також нормативно-правовими актами Національного банку України та інших 
органів виконавчої влади. 

Акціонери Банку. Станом на кінець дня 31 грудня 2019 року загальна пряма участь фізичних осіб в 
капіталі Банку розподілена наступним чином:  

31 грудня 

 2019 року 

31 грудня 
2018 року 

п. Артюх С.К. 24,59 % 24,59% 

п. Дегода А.C. 24,59 % 24,59% 

п. Стольніков Л.О. 24,59 % 24,59% 

п. Волох І.О. 20,07 % 20,07% 

п. Шуптар О.В. 6,16 % 6,16% 

Всього 100,00% 100,00% 

Частка керівництва в акціях Банку складає 20,07% і належить Голові Правління п. Волоху І.О. 

Організаційна структура Банку. На 31 грудня 2019 року банк має 1 відділення (31 грудня 2018 року – 
1 відділення). Станом на 31 грудня 2019 року кількість працівників Банку становить 75 осіб 
(31 грудня 2018 року – 68 осіб). 

Ліцензії та дозволи Банку. На підставі ліцензії Національного банку України № 106 від 19 листопада 
2018 року Банк надає повний спектр банківських послуг. 

Відповідно до чинного законодавства і на підставі відповідних ліцензій Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, Банк може здійснювати депозитарну діяльність депозитарної установи, 
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування та професійну діяльність на 
фондовому ринку з торгівлі цінними паперами: брокерську діяльність та дилерську діяльність. 

Основною діяльністю Банку є надання банківських послуг юридичним і фізичним особам. 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 
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2. Операційне середовище 
Протягом року економічне зростання було повільним. Зниження інтенсивності військового конфлікту на 
сході країни, очищення банківської системи та поліпшення економічних очікувань сприяли поступовому 
відновленню припливу депозитів у національній валюті в банківську систему, який підсилювався 
пожвавленням економічної активності та підвищенням як реальних, так і номінальних доходів 
населення. 

Стійке поліпшення макроекономічної ситуації в Україні впродовж 2019 року дало змогу Національному 
банку продовжувати заходи з лібералізації валютного ринку. Загалом за 2019 рік пом’якшено або 
скасовано близько 40 обмежень для валютних операцій бізнесу, банків, іноземних інвесторів та 
населення. Одним з ключових рішень стало скасування обов’язкового продажу частини валютних 
надходжень.  

Слід відзначити прийнятні показники платіжного балансу. Умови торгівлі для України поліпшилися 
через зниження цін на природній газ за одночасного зростання цін на залізну руду та зернові на світових 
ринках. Крім цього, збільшилися надходження з оплати праці з-за кордону, знизилися обсяги репатріації 
дивідендів, підвищився інтерес міжнародних інвесторів до українських державних облігацій. Ці фактори 
компенсували відплив валюти, зумовлений іншими чинниками, зокрема значними обсягами погашень 
державного боргу. 

Попри загальне високе боргове навантаження на державні фінанси, міжнародні резерви України зросли 
на 22% і станом на 01 січня 2020 року сягнули 25,3 млрд дол. США.  

Споживча інфляція сповільнилася з 9,8% у 2018 році до 4,1% у 2019 році. Жорстка монетарна політика 
залишалася вагомим чинником, що стримував фундаментальний тиск на ціни, зокрема через канал 
обмінного курсу. Найбільше це відобразилося у цінах на непродовольчі товари, що мають високу частку 
імпорту в собівартості.  

Завдяки стійкому зниженню інфляційного тиску Національний банк України п’ять разів знижував 
облікову ставку з 18% до 13,5% на кінець року. Цьому сприяла жорстка монетарна політика 
Національного банку. Зокрема, вона стала однією з причин зміцнення курсу гривні.  

На даний момент основним економічним ризиком залишається необхідність прискорення темпу 
реалізації структурних реформ, високі обсяги погашення зовнішніх боргів у наступних роках, інтенсивна 
трудова міграція. До ризиків зовнішнього походження слід віднести: ескалація військового конфлікту та 
нові торговельні обмеження з боку Росії, посилення торговельних війн та підвищення турбулентності на 
глобальних фінансових ринках. 
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3. Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформації 
3.1 Нові стандарти, роз’яснення та поправки до чинних стандартів і роз’яснень 

Банк застосовує нижченаведені переглянуті МСФЗ, які вступили в силу для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 

У 2019 також були вперше застосовані деякі інші поправки до стандартів і роз'яснення, які не вплинули 
на фінансову звітність Банку. Банк не застосовував достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які 
були випущені, але ще не вступили в силу. 

У цій фінансовій звітності Банк вперше застосував МСФЗ 16 «Оренда». Характер і вплив змін, 
обумовлених застосуванням даного стандарту фінансової звітності, описані нижче. 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ (IFRS) 16 замінює МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в 
угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР (SIC) 27 
«Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди ». Стандарт встановлює принципи 
визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали 
більшість договорів оренди в балансі. 

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з 
МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи 
класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.  

Банк вперше застосував МСФЗ (IFRS) 16 1 січня 2019 року з використанням повного ретроспективного 
методу застосування. При переході на стандарт Банк вирішив використовувати спрощення практичного 
характеру, що дозволяє не проводити повторний аналіз того, чи є договір в цілому або його окремі 
компоненти договором оренди на 1 січня 2019 р. Натомість Банк на дату першого застосування 
застосував стандарт тільки до договорів, які раніше були ідентифіковані як договори оренди із 
застосуванням МСФЗ (IAS) 17 і Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4. Банк також вирішив використовувати 
звільнення від визнання для договорів оренди, термін оренди за якими на дату початку оренди 
становить не більше 12 місяців і які не містять опціону на покупку (короткострокова оренда), а також 
для договорів оренди, в яких базовий актив має низьку вартість ( оренда активів з низькою вартістю). 

Застосування МСФЗ (IFRS) 16 мало наступний вплив: станом на 1 січня 2019 року сума активів з права 
користування становила 10 129 тисяч гривень та представлена у звіті про фінансовий стан в статті 
"Основні засоби та активи з права користування". Також було визнано орендні зобов’язання в сумі 
10 129 тисяч гривень.  

Нижче представлена звірка між сумою потенційних зобов‘язань за договорами операційної оренди, 
розкритими згідно МСБО 17 станом на 31 грудня 2018 року, та сумою зобов‘язань за договорами оренди 
станом на 1 січня 2019 року: 

Потенційні зобов’язання за договорами операційної оренди станом на 31 грудня 
2018, розкриті у фінансовій звітності за 2018 рік 

3 787 

Виключення щодо визнання:  

- договори оренди, за якими базовий актив є малоцінним  (47) 

- інші договори оренди, за якими не визначаються зобов‘язання з оренди 

та активи з права користування* 

(400) 

Сума зобов’язань, дисконтована за додатковою ставкою запозичення станом 

на 1 січня 2019 

5 506 

Сума зобов’язань, дисконтована за додатковою ставкою запозичення за договором не 
включеним до потенційних зобов’язань станом на 31 грудня 2018, 

1 283 

Зобов’язання за договорами оренди, визнані станом на 1 січня 2019року 10 129 

*до переліку віднесені: договори оренди об’єктів, які є неідентифікованими або неконтрольованими 
орендарем; 
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Роз'яснення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» 

Роз'яснення розглядає порядок обліку податків на прибуток в умовах існування невизначеності щодо 
податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО 12 «Податки на прибуток». Роз'яснення не 
застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСБО 12, а також не 
містить вимог щодо відсотків та штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. 
Зокрема, роз'яснення пояснює такі питання: 

- чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо; 

- допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами; 

- як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 
невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку; 

- як організація розглядає зміни фактів і обставин. 

Банк визначає, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з одним або 
декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями, і використовує підхід, який дозволяє з 
більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності. 

При застосуванні роз'яснення Банк проаналізував, чи є у нього будь-які невизначені податкові 
трактування. Банк прийшов до висновку, що прийняття податковими органами податкових трактувань, 
що застосовуються ним, є ймовірним. Дане роз'яснення не вплинуло на фінансову звітність Банку. 

Поправки МСФЗ 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним 
відшкодуванням» 

Згідно МСФЗ 9 борговий інструмент може оцінюватися за справедливою вартістю або за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключно 
платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу» 
(критерій «грошових потоків») і інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що 
дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що фінансовий актив відповідає 
критерію «грошових потоків» незалежно від того, що деяка подія або обставина призводить до 
дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона виплачує чи отримує 
обґрунтоване відшкодування за дострокове розірвання договору. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку. 

Поправки до МСБО 19 - «Внесення змін до програми, скорочення програми або погашення 
зобов'язань за програмою" 

Поправки до МСБО 19 розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до програми, 
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду. 
Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змін до програми, скорочення програми або погашення 
зобов'язань за програмою відбувається протягом річного звітного періоду, організація повинна 
визначити вартість послуг поточного періоду стосовно решти періоду після внесення змін до програми, 
її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень, 
використаних для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що 
відображають винагороди, запропонованої за програмою, і активи програми після даної події. 
Організація також повинна визначити чисту величину відсотків стосовно решти періоду після внесення 
змін до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, з використанням 
чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що відображають винагороди, 
запропоновані за програмою, і активи програми після даної події, а також ставки дисконтування, 
використаної для переоцінки цього чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку. 
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Поправки до МСБО 28 - «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні 
підприємства» 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна застосовувати МСФЗ 9 до довгострокових вкладень в 
асоційовану організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод пайової участі, але 
які, по суті, складають частину чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство 
(довгострокові вкладення). Дане роз'яснення є важливим, оскільки воно має на увазі, що до таких 
довгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків в МСФЗ 9. 

У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ 9 організація не бере до уваги збитки, 
понесені асоційованою організацією або спільним підприємством, або збитки від знецінення чистих 
інвестицій, визнані в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне 
підприємство, що виникають внаслідок застосування МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані організації та 
спільні підприємства». 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 рр. 

МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесів» 

У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є спільною 
операцією, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, 
включаючи переоцінку раніше визнаних часток участі в активах та зобов'язаннях спільної операції за 
справедливою вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю раніше визнану частку участі в 
спільних операціях. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку. 

МСФЗ 11 «Спільне підприємництво» 

Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний 
контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей термін визначено в 
МСФЗ 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках визнані раніше частки участі в даній спільної 
операції не переоцінюються. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку. 

МСБО 12 «Податки на прибуток» 

Поправки роз'яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов'язані з минулими 
операціями чи подіями, які генерували прибуток що розподіляється, ніж з розподілами між власниками. 
Отже, організація повинна визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в складі прибутку чи збитку, 
іншого сукупного доходу або власного капіталу в залежності від того, де організація первинно визнала 
такі минулі операції або події. 

При першому застосуванні даних поправок організація повинна застосовувати їх до податкових 
наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату початку самого раннього порівняльного періоду або після 
цієї дати. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку. 

МСБО 23 «Витрати за запозиченнями» 

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати позики, отримані спеціально для 
придбання кваліфікованого активу, в складі позик на загальні цілі, коли завершені практично всі роботи, 
необхідні для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. 

Організація повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на дату 
початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, або після цієї 
дати. 

Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку. 
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4. Основні положення облікової політики 
Основа подання фінансової звітності.  

Дана фінансова звітність Банку була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі - «МСФЗ»). 

Іноземні валюти 

Дана фінансова звітність представлена в українській гривні, валюті основного економічного середовища, 
в якому веде свою операційну діяльність Банк (функціональній валюті). Монетарні активи та 
зобов’язання, виражені у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Банку (іноземних 
валютах), перераховуються в українську гривню за відповідними офіційними курсами обміну валют, які 
діють на звітну дату. 

Балансові активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються у звіті про фінансовий стан за 
офіційним курсом, що діяв на дату їх виникнення, та переоцінюються за курсом на звітну дату. Доходи та 
витрати в іноземній валюті відображаються за офіційним курсом, що діяв на дату їх виникнення, а не на 
дату розрахунків, а при застосуванні касового методу – за курсом розрахунку. Усі отримані прибутки та 
збитки, які виникають у результаті такого перерахування, включаються до складу чистого 
прибутку/(збитку) від операцій з іноземною валютою. 

Курси обміну валют. Офіційні курси обміну валют, які використані для підготовки цієї фінансової 
звітності, наведені нижче. 

Найменування валюти На 31 грудня 2019 року На 31 грудня 2018 року 

Долар США (USD) 23,686 27,688 

Євро (EUR) 26,422 31,714 

Чистий процентний дохід 

Процентні доходи та витрати за всіма фінансовими інструментами, за винятком тих, що класифікуються 
як утримувані для торгівлі, або ті, що оцінюються або призначені для обліку за FVTPL, відображаються у 
складі «Чистий процентний дохід» як «Процентні доходи» та «Процентні витрати» у прибутку або збитку 
з використанням методу ефективної процентної ставки. Відсотки за фінансовими інструментами, які 
оцінюються за FVTPL, включаються до складу справедливої вартості за період. 

Ефективна процентна ставка (далі - EIR) - це ставка, яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові 
потоки фінансового інструменту протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту або, якщо 
доречно, більш короткий період, до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового 
зобов’язання. Майбутні грошові потоки оцінюються з урахуванням всіх умов договору. 

Розрахунок EIR включає всі комісії та збори, що сплачені або отримані між сторонами контракту, які є 
додатковими та безпосередньо відносяться до конкретної кредитної угоди, трансакційних витрат та всіх 
інших премій або дисконтів. Для фінансових активів, які оцінюються за FVTPL операційні витрати 
визнаються у прибутку або збитку при первісному визнанні. 

Процентні доходи/процентні витрати розраховуються шляхом застосування EIR до валової балансової 
вартості кредитно не знецінених фінансових активів (тобто за амортизованою вартістю фінансового 
активу до коригування на будь-які очікувані кредитні збитки), або до амортизованої вартості 
фінансових зобов'язань. Для кредитно-знецінених фінансових активів процентний дохід розраховується 
шляхом застосування EIR до чистої амортизованої вартості кредитно-знецінених фінансових активів 
(тобто загальної балансової вартості, за вирахуванням резерву на очікувані кредитні збитки (далі - 
ECL)). Для фінансових активів, отриманих або придбаних кредитно-знеціненими (POCI), EIR відображає 
ECL при визначенні майбутніх грошових потоків, які, як очікується, будуть отримані від фінансового 
активу. 

Чистий комісійний дохід 

Комісійні доходи та витрати включають комісії, крім тих, які є невід'ємною частиною EIR (дивись вище). 
Комісії, включені в цю частини звіту Банку про прибутки і збитки, включають серед іншого, комісії за 
обслуговування позики, невикористані комісії, пов’язані з зобов’язаннями щодо надання кредитів, коли 
малоймовірно, що таке зобов’язання призведе до конкретного кредитування. 

Комісійні витрати щодо послуг, враховуються в міру отримання послуг. 
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Визначення справедливої вартості 

Для того, щоб показати, як було визначено їх справедливу вартість, фінансові інструменти 
класифікуються на основі ієрархії методів оцінювання, як наведено нижче: 

- Фінансові інструменти 1-го рівня – ті, де вхідні дані, які використовуються для оцінки це ціни 
котирування (не скориговані) на активних ринках на ідентичні активи або зобов’язання, до яких 
Банк може мати доступ на дату оцінки. Банк розглядає ринки як активні, лише якщо є достатня 
торгова діяльність щодо обсягу та ліквідності однакових активів або зобов'язань та коли на дату 
балансу є наявні обов'язкові та дієві цінові котирування. 

- Фінансові інструменти 2-го рівня - ті, де істотні вхідні дані, які використовуються для оцінки, 
отримуються з ринкових даних, що безпосередньо або опосередковано спостерігаються 
протягом усього періоду життя інструменту. Такі вхідні дані включають котирувані ціни на 
аналогічні активи чи зобов'язання на активних ринках, ціни на ідентичні інструменти на 
неактивних ринках та спостерігаємі вхідні дані, відмінні від котируваних цін, такі як процентні 
ставки та криві прибутковості, припущення волатильності та кредитний спред. Крім того, 
можуть знадобитися коригування пов’язані зі станом чи місцезнаходженням активу або ступеня, 
в якому інструмент, який використовується для порівняння, схожий з оцінюваним інструментом. 
Однак якщо такі коригування базуються на неспостерігаємих вхідних даних, суттєвих для 
оцінювання, Банк класифікує такі інструменти як рівень 3. 

- Фінансові інструменти 3-го рівня - ті, де окремі або всі вхідні дані, суттєві для оцінювання в 
цілому, включають неспостарігаємі дані. 

Банк періодично переглядає свої методи оцінки, включаючи прийняті методології та калібрування 
моделей. Однак базові моделі можуть не повністю врахувати всі фактори, що стосуються оцінки 
фінансових інструментів Банку, таких як кредитний ризик контрагента (CVA), власний кредитний ризик 
(DVA) та / або собівартість фінансування (FVA). Тому Банк застосовує різні методи оцінки кредитного 
ризику, пов'язаного з його фінансовими інструментами, оціненими за справедливою вартістю, які 
включають підхід на основі портфеля, який оцінює очікуваний чистий вплив на одного контрагента 
протягом усього періоду життя окремих активів, щоб відобразити кредитний ризик окремих 
контрагентів для незабезпечених фінансових інструментів. Банк оцінює вартість власного кредитного 
ризику за спостерігаємими ринковими даними, такими як вторинні ціни на власні боргові інструменти, 
кредитний спред на кредитні свопи та вартість запозичення.  

Банк оцінює до якого рівня відноситься фінансовий інструмент в кожному звітному періоді за 
принципом "інструмент за інструментом" та, за необхідності, перекласифіковує інструменти, 
ґрунтуючись на фактах, що мають місце на кінець звітного періоду. 
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Фінансові інструменти - початкове визнання 

Дата визнання 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання, крім кредитів клієнтам та коштів клієнтів, спочатку 
визнаються на дату укладення угоди, тобто дату, на яку Банк стає стороною за договором, який визначає 
умови відповідного інструменту. Сюди відносяться угоди на стандартних умовах: покупка або продаж 
фінансових активів, умови яких вимагають поставки активів протягом проміжку часу, який зазвичай 
встановлюється нормативними актами або традиційно застосовується на ринку. Кредити клієнтам 
визнаються в момент, коли кошти переводяться на рахунки клієнтів. Банк визнає кошти клієнтів, коли 
дані кошти переводяться на рахунок Банку. 

Первісна оцінка фінансових інструментів 

Класифікація фінансових інструментів при первісному визнанні залежить від договірних умов і бізнес-
моделі, яка використовується для управління інструментами, дивись «Оцінка бізнес-моделі» та «Тест 
характеристик передбачених договором грошових потоків (тест SPPI)». Фінансові інструменти первісно 
оцінюються за справедливою вартістю, включаючи або виключаючи витрати на операцію, крім випадків, 
коли фінансові активи та фінансові зобов'язання оцінюються за FVTPL. Торгова дебіторська 
заборгованість оцінюється за ціною угоди. Якщо справедлива вартість фінансових інструментів після 
первісного визнання відрізняється від ціни угоди, Банк враховує прибуток або збиток першого дня, як 
описано нижче. 

Прибуток або збиток «першого дня» 

Якщо ціна угоди відрізняється від справедливої вартості фінансового інструменту при первісному 
визнанні та справедлива вартість ґрунтується на моделі оцінки, при якій використовуються тільки 
спостережувані ринкові дані, Банк визнає різницю між ціною угоди та справедливою вартістю у складі 
«Чистого доходу від торгових операцій». У тих випадках, коли справедлива вартість ґрунтується на 
моделі оцінки, при якій деякі дані є неспостережуваними, різниця між ціною угоди і справедливою 
вартістю переноситься на майбутні періоди і визнається в прибутку чи збитку, тільки тоді коли такі дані 
стають спостережуваними або коли відбувається припинення визнання інструменту. 

Категорії оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань 

Банк класифікує всі свої фінансові активи на підставі бізнес-моделі, яка використовується для 
управління активами, та договірних умов активів як оцінювані за: 

− амортизованою вартістю, дивись «Кошти в банках, кредити клієнтам, фінансові інвестиції, які 
оцінюються за амортизованою вартістю»; 

− справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVTOCI), дивись «Боргові інструменти, які 
оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід» та «Інструменти капіталу, 
які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід»; та 

− справедливою вартістю через прибуток або збиток (FVTPL). 

Банк класифікує і оцінює похідні інструменти та інструменти, призначені для торгівлі, за FVTPL, дивись 
«Похідні інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» та 
«Фінансові активи або фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі». Банк може на власний розсуд 
класифікувати фінансові інструменти як оцінювані за FVTPL, якщо така класифікація дозволить усунути 
або значно зменшити непослідовність підходів до оцінки та визнання, дивись «Фінансові активи та 
фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток». 
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Фінансові активи і фінансові зобов'язання 

Кошти в банках, кредити клієнтам, фінансові інвестиції, які оцінюються за амортизованою 
вартістю 

Банк оцінює кошти банків, кредити та позики клієнтам та інші фінансові інвестиції за амортизованою 
вартістю, тільки якщо виконуються обидві наступні умови: 

− фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових 
активів для отримання передбачених договором грошових потоків; 

− договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових 
потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену 
частину основної суми боргу. 

Більш докладно дані умови розглядаються нижче. 

• Оцінка бізнес-моделі 

Банк визначає бізнес-модель на рівні, який найкраще відображає, яким чином здійснюється управління 
об'єднаними в групи фінансовими активами для досягнення певної мети бізнесу. 

Бізнес-модель Банку оцінюється не на рівні окремих інструментів, а на більш високому рівні агрегування 
портфелів та заснована на спостережуваних факторах, таких як: 

− яким чином оцінюється результативність бізнес-моделі та прибутковість фінансових активів, які 
утримуються в рамках цієї бізнес-моделі, та яким чином ця інформація повідомляється 
ключовому управлінському персоналу організації; 

− ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (та на прибутковість фінансових 
активів, утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі) та, зокрема, спосіб управління даними 
ризиками; та 

− очікувана частота, обсяг і терміни продажів також є важливими аспектами при оцінці бізнес-
моделі Банку. 

Оцінка бізнес-моделі заснована на сценаріях, виникнення яких обґрунтовано очікується, без урахування 
«найгіршого» або «стресового» сценаріїв. Якщо грошові потоки після первісного визнання реалізовані 
способом, відмінним від очікувань Банку, Банк не змінює класифікацію фінансових активів, що 
залишилися та утримуваних в рамках даної бізнес-моделі, але в подальшому приймає таку інформацію 
до уваги при оцінці недавно створених або недавно придбаних фінансових активів. 

• Тест характеристик передбачених договором грошових потоків (тест SPPI) 

В рамках другого етапу процесу класифікації Банк оцінює договірні умови фінансового активу, щоб 
визначити, чи є передбачені договором грошові потоки по активу виключно платежами в рахунок 
основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу (далі - тест SPPI). 

Для цілей даного тесту «основна сума боргу» являє собою справедливу вартість фінансового активу при 
первісному визнанні, та вона може змінюватися протягом строку дії даного фінансового активу 
(наприклад, якщо мають місце виплати в рахунок погашення основної суми боргу або амортизація 
премії/дисконту). 

Найбільш значними елементами відсотків в рамках кредитного договору зазвичай є відшкодування за 
часову вартість грошей та відшкодування за кредитний ризик. Для проведення тесту SPPI Банк 
застосовує судження та аналізує доречні фактори, наприклад, в якій валюті виражений фінансовий 
актив, та період, на який встановлена процентна ставка. 

В той же час договірні умови, які здійснюють більш ніж занадто малий вплив на схильність до ризиків 
або волатильність передбачених договором грошових потоків, не пов'язаних з базовим кредитним 
договором, не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потоків, які є виключно 
платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу. У 
таких випадках фінансовий актив необхідно оцінювати за FVTPL. 

Похідні інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

Похідний інструмент - це фінансовий інструмент або інший договір, який володіє всіма трьома 
наступними характеристиками: 
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− його вартість змінюється в результаті зміни певної відсоткової ставки, ціни фінансового 
інструменту, ціни товару, валютного курсу, індексу цін чи ставок, кредитного рейтингу або 
кредитного індексу або іншої змінної (так званої «базової»), за умови, що зазначена змінна - 
якщо це нефінансова змінна - не є специфічною для будь-якої зі сторін за договором; 

− для його придбання не потрібно початкових чистих інвестицій або потрібна мінімальна 
початкова чиста інвестиція в порівнянні з іншими видами договорів, які, за очікуванням, мають 
подібну реакцію на зміни ринкових факторів; 

− розрахунки по ньому будуть здійснені на деяку дату в майбутньому. 

До похідних інструментів відносяться процентні свопи, ф'ючерсні договори, свопи кредитного дефолту, 
валютні свопи, форвардні валютні договори та опціони на відсоткові ставки, іноземні валюти та 
інструменти капіталу. Похідні інструменти обліковуються за справедливою вартістю та відображаються 
як активи, якщо їх справедлива вартість позитивна, або як зобов'язання, якщо їх справедлива вартість 
негативна. Повністю забезпечені похідні інструменти, погашення яких регулярно здійснюється на нетто-
основі грошовими коштами, визнаються тільки в обсязі залишків, непогашених до початку наступного 
робочого дня. Зміни справедливої вартості похідних інструментів включаються до складу «Чистого 
доходу від торгових операцій», за винятком випадків, коли застосовується облік хеджування.  

Протягом 2019 року Банк здійснював операції з похідними фінансовими інструментами, доходи та 
витрати від операцій із зазначеними інструментами відображаються у звіті про фінансові результати як 
чистий прибуток/(збиток) від похідних фінансових інструментів. У 2018 році операцій з похідними 
інструментами не було. 

Фінансові активи або фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі 

Банк класифікує фінансові активи або фінансові зобов'язання як призначені для торгівлі, якщо вони 
були придбані або випущені, головним чином, з метою отримання короткострокового прибутку за 
допомогою торгової діяльності або є частиною портфеля фінансових інструментів, які управляються як 
єдина група, та недавня практика свідчить про те, що операції з ними відбувалися з метою отримання 
короткострокового прибутку. Фінансові активи і фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, 
оцінюються за справедливою вартістю і відображаються в звіті про фінансовий стан. Зміни справедливої 
вартості визнаються у складі «Чистого доходу від торгових операцій». Процентні та дивідендні доходи 
або витрати визнаються в якості «Чистого доходу від торгових операцій» в момент, передбачений 
умовами договору, або коли право на їх отримання встановлено. 

Дана класифікація включає боргові цінні папери, інструменти капіталу, короткі позиції та кредити 
клієнтам, які були придбані, головним чином, з метою продажу або зворотної покупки в найближчому 
майбутньому. 

Протягом 2019 та 2018 років Банк не класифікував фінансові активи або фінансові зобов'язання як 
призначені для торгівлі. 

Боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

Банк оцінює боргові інструменти за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVTOCI), якщо 
виконуються обидві наступні умови: 

− інструмент утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання 
передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів; 

− договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання грошових потоків, які є виключно 
платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми 
боргу (тобто дотримуються критерії тесту SPPI). 

Боргові інструменти, які оцінюються за FVTOCI, в послідуючому оцінюються за справедливою вартістю, а 
прибуток або збиток, що виникають в результаті зміни справедливої вартості, визнаються в складі 
іншого сукупного доходу. Процентний дохід та прибуток або збитки від зміни валютних курсів 
визнаються в прибутку чи збитку таким же чином, як і у випадку фінансових активів, які оцінюються за 
амортизованою вартістю. Спосіб розрахунку ECL за борговими інструментами, які оцінюються за FVTOCI, 
дивись в «Боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід». 
Якщо Банк володіє більше ніж однієї інвестицією в один і той же цінний папір, вважається, що їх вибуття 
буде здійснюватися за принципом «першим надійшов - першим проданий». При припиненні визнання 
накопичені прибуток або збиток, раніше визнані в складі іншого сукупного доходу, рекласифікуються зі 
складу іншого сукупного доходу в прибуток або збиток. 
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Інструменти капіталу, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

Іноді Банк при первісному визнанні деяких інвестицій в інструменти капіталу приймає рішення, без 
права його подальшої скасування, класифікувати їх як інструменти капіталу, які оцінюються за FVTOCI, 
якщо вони відповідають визначенню інструмента капіталу згідно з МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: 
подання» та не призначені для торгівлі. Рішення про таку класифікацію приймається по кожному 
інструменту окремо. 

Прибутки та збитки за такими інструментам капіталу ніколи не рекласифікуються в прибуток або 
збиток. Дивіденди визнаються в прибутку або збитку в якості іншого операційного доходу, коли право 
на отримання дивідендів встановлено, крім випадків, коли Банк отримує вигоду від таких надходжень в 
якості відшкодування частини первісної вартості такого інструменту. У такому випадку прибуток 
визнається в складі іншого сукупного доходу. Інструменти капіталу, які оцінюються за FVTOCI, не 
підлягають оцінці на предмет знецінення. 

Випущені боргові інструменти та інші позикові кошти 

Після первісного визнання випущені боргові інструменти та інші позикові кошти в послідуючому 
оцінюються за амортизованою вартістю. Амортизована вартість розраховується з урахуванням всіх 
дисконтів або премій від випуску коштів та витрат по угоді, які є невід'ємною частиною EIR. Складовий 
фінансовий інструмент, який містить як борговий, так і дольовий компонент, розділяється на дату 
випуску. 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

До даної категорії оцінки відносяться фінансові активи та фінансові зобов'язання, які не призначені для 
торгівлі та які при первісному визнанні були класифіковані таким чином на розсуд керівництва або в 
обов'язковому порядку повинні оцінюватися за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 9. При 
первісному визнанні керівництво може по власний розсуд класифікувати інструмент як оцінюваний за 
FVTPL, тільки якщо виконується один з наступних критеріїв. Рішення про таку класифікації приймається 
по кожному інструменту окремо: 

− це усуває або значно зменшує непослідовність підходів, яка інакше виникла б внаслідок 
використання різних баз оцінки активів або зобов'язань або визнання пов'язаних з ними 
прибутків та збитків; 

або 

− зобов'язання є частиною групи фінансових зобов'язань, управління якою та оцінка результатів 
здійснюються на основі справедливої вартості відповідно до документально оформленої 
стратегії управління ризиками або інвестиційною стратегією; 

або 

− зобов'язання містять один або більше вбудованих похідних інструментів, за винятком випадків, 
коли вони не викликають значної зміни грошових потоків в порівнянні з тими, які в іншому 
випадку були б потрібні за договором, або очевидно, на основі мінімального аналізу або без 
нього, при первісному розгляді аналогічного інструменту, що відділення вбудованого (их) 
похідного (их) інструменту (ів) заборонено. 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання, які оцінюються за FVTPL, враховуються в звіті про 
фінансовий стан за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості відображаються у складі 
прибутку або збитку, за винятком змін справедливої вартості фінансових зобов'язань, класифікованих 
на розсуд Банку як оцінювані за FVTPL, які обумовлені зміною власного кредитного ризику Банку. Такі 
зміни справедливої вартості визнаються в якості «Резерву власного кредитного ризику» в складі іншого 
сукупного доходу та не підлягають рекласифікації в прибуток або збиток. Відсотки, сплачені або 
отримані по інструментах, класифікованих на розсуд Банку як оцінювані за FVTPL обліковуються як 
процентні витрати або процентні доходи відповідно з використанням EIR з урахуванням всіх 
дисконтів/премій та відповідних витрат на операцію, які є невід'ємною частиною інструменту. Відсотки, 
отримані за активами, які в обов'язковому порядку оцінюються за FVTPL, враховуються з 
використанням передбаченої договором процентної ставки, дивись «Чистий процентний дохід». 
Дивіденди, отримані від інвестицій в інструменти капіталу, які оцінюються за FVTPL, відображаються у 
звіті про прибутки та збитки як інші операційні доходи, коли право на їх отримання встановлено. 
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Протягом 2019 та 2018 років Банк не мав фінансових активів та фінансових зобов’язань, які оцінюються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові гарантії та невикористана частина зобов'язання надати позику 

Банк випускає фінансові гарантії та зобов'язання з надання позик. 

Фінансові гарантії спочатку визнаються у фінансовій звітності (за статтею «Забезпечення зобов'язання») 
за справедливою вартістю, в сумі отриманої винагороди. Після первісного визнання Банк оцінює своє 
зобов'язання по кожній гарантії за найбільшою із величин: первісно визнаної суми за вирахуванням 
накопиченої амортизації, визнаної у звіті про прибутки і збитки, і оціночного резерву під ECL, як описано 
в Примітці 33. 

Отримані винагороди визнаються в прибутку чи збитку в якості «Чистих комісійних доходів» на лінійній 
основі протягом терміну дії гарантії. 

Невикористані зобов'язання з надання позик є договірними зобов'язаннями, за умовами яких протягом 
терміну дії зобов'язання Банк зобов'язаний надати клієнту позику на обумовлених заздалегідь умовах. 
Стосовно таких зобов'язань застосовуються вимоги до оцінки ECL якщо Банк не має юридичного права 
відкликати таке зобов’язання. 

Договірна номінальна вартість фінансових гарантій та невикористаних зобов'язань з надання позик, 
якщо їх умови передбачають надання позики на ринкових умовах, не відображається в звіті про 
фінансовий стан. Інформація про номінальну вартість таких інструментів, а також відповідних ECL 
розкрита в Примітці 33. 

Банк іноді випускає зобов'язання з надання позик за процентними ставками, нижчими від ринкових. 
Такі зобов'язання в послідуючому оцінюються за найбільшою із величин: з суми оціночного резерву під 
ECL (дивись «Огляд принципів оцінки очікуваних кредитних збитків» нижче та Примітку 33 (дивись 
«Кредитний ризик: Оцінка знецінення») або первісно визнаної суми за вирахуванням, коли це доречно, 
накопиченої суми доходу. 
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Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань 

Припинення визнання у зв'язку з істотною модифікацією умов інструменту 

Банк припиняє визнання фінансового активу, наприклад, кредиту, наданого клієнту, якщо умови 
договору переглядаються таким чином, що по суті він стає новим кредитом, а різниця визнається в 
якості прибутку або збитку від припинення визнання до того, як визнано збиток від знецінення. При 
первісному визнанні кредити відносяться до Стадії 1 для цілей оцінки ECL, крім випадків, коли 
створений кредит вважається POCI активом. 

При оцінці того, чи слід припиняти визнання кредиту клієнту, Банк, крім іншого, розглядає наступні 
фактори: 

− зміна валюти кредиту; 

− додавання компонента капіталу; 

− зміна контрагента; 

− чи призводить модифікація до того, що інструмент більше не відповідає критеріям тесту SPPI. 

Якщо модифікація не призводить до значної зміни грошових потоків, модифікація не призводить до 
припинення визнання. На основі зміни грошових потоків, дисконтованих за первісною EIR, Банк визнає 
прибуток або збиток від модифікації до того, як визнано збиток від знецінення. 

Припинення визнання, не пов'язане з істотною модифікацією 

• Фінансові активи 

Банк припиняє визнання фінансового активу (або, де це доречно, частини фінансового активу або 
частини групи аналогічних фінансових активів), коли закінчився термін дії передбачених договором 
прав на отримання грошових потоків від цього фінансового активу. Банк також припиняє визнання 
фінансового активу, якщо він передав цей фінансовий актив і дана передача відповідає вимогам для 
припинення визнання. 

Банк передав фінансовий актив в тому і тільки в тому випадку, якщо він: 

− передав передбачені договором права на одержання грошових потоків від цього фінансового 
активу; 

або 

− зберіг передбачені договором права на одержання грошових потоків від фінансового активу, але 
взяв на себе обов'язок виплачувати ці грошові потоки без істотних затримок третій стороні в 
рамках «транзитної» угоди. 

Транзитні угоди являють собою угоди, в рамках яких Банк зберігає передбачені договором права на 
одержання грошових потоків від фінансового активу («первісний актив»), але приймає на себе 
передбачений договором обов'язок виплачувати ці грошові потоки одній або декільком іншим 
організаціям («кінцеві одержувачі»), і при цьому виконуються всі три наступні умови: 

− Банк не зобов'язаний виплачувати кінцевим одержувачам будь-які суми, якщо він не отримає 
еквівалентних сум за первісним активом, за винятком короткострокового розміщення коштів з 
правом повного відшкодування розміщеної суми плюс нараховані відсотки за ринковими 
ставками; 

− Банк не може продавати або передавати первісний актив в заставу, крім як кінцевим 
одержувачам як забезпечення; 

− Банк зобов'язаний перераховувати всі грошові потоки, що збираються ним в інтересах кінцевих 
одержувачів, без істотних затримок. Крім того, Банк не має права реінвестувати такі грошові 
потоки, за винятком інвестицій в грошові кошти або еквіваленти грошових коштів, в тому числі 
відсотки, зароблені від такої інвестиції, в межах періоду з дати збору грошових потоків до дати 
необхідного їх перерахування кінцевим одержувачам. 
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Передача фінансових активів відповідає вимогам для припинення визнання, якщо: 

− Банк передав практично всі ризики і вигоди, пов'язані з активом; 

або 

− Банк не передав і не зберіг практично всі ризики і вигоди, пов'язані з активом, але передав 
контроль над цим активом. 

Банк вважає, що він передав контроль над активом в тому і тільки в тому випадку, якщо приймаюча 
сторона має практичну можливість продати переданий їй актив цілком незалежній третій стороні та 
може використати цю можливість в односторонньому порядку без необхідності накладання додаткових 
обмежень на таку передачу. 

Якщо Банк не передав та не зберіг практично всі ризики та вигоди, пов'язані з активом, але зберіг 
контроль над переданим активом, то Банк продовжує визнання даного фінансового активу в обсязі своєї 
подальшої участі. В даному випадку Банк також визнає пов'язане з активом зобов'язання. Переданий 
актив і пов'язане з ним зобов'язання оцінюються на основі, що відображає ті права та обов'язки, які Банк 
зберіг. 

Подальша участь, яке приймає форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшою з 
наступних двох величин: первісної балансової вартості активу або максимальної суми відшкодування, 
яку Банк може бути зобов'язаний виплатити. 

Якщо подальша участь приймає форму випущеного або придбаного опціону (або і того та іншого) щодо 
переданого активу, то обсяг подальшої участі оцінюється в тій сумі, яку Банк може бути зобов'язаний 
виплатити в разі зворотної купівлі. У разі випущеного пут-опціону щодо активу, що оцінюється за 
справедливою вартістю, обсяг подальшої участі організації обмежується меншою з наступних двох 
величин: справедливої вартості переданого активу і ціни виконання даного опціону. 

• Фінансові зобов'язання 

Банк припиняє визнання фінансового зобов'язання, коли передбачений договором обов'язок виконаний, 
анульований або припинений після закінчення терміну. Коли існуюче фінансове зобов'язання 
замінюється на інше з тим же кредитором, але з істотно відмінними умовами, або якщо умови наявного 
зобов'язання істотно модифікуються, то така заміна або модифікація враховуються як припинення 
визнання первісного зобов'язання та визнання нового зобов'язання. Різниця між балансовою вартістю 
первісного фінансового зобов'язання та сумою виплаченого відшкодування визнається у складі 
прибутку або збитку. 
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Знецінення фінансових активів  

Огляд принципів оцінки очікуваних кредитних збитків 

Банк визнає резерв під ECL за всіма кредитами та іншими борговими фінансовими інструментами, які не 
оцінюються за FVTPL, а також зобов'язаннями з надання позик та договорами фінансової гарантії, які в 
даному розділі всі разом іменуються «фінансовими інструментами». Згідно МСФЗ 9 у відношенні 
інструментів капіталу вимоги, що стосуються знецінення, не застосовуються. 

Резерв під ECL оцінюється в сумі кредитних збитків, які, як очікується, виникнуть протягом терміну дії 
активу (очікувані кредитні збитки за весь термін), якщо кредитний ризик по даному фінансовому активу 
значно збільшився з моменту первісного визнання, в іншому випадку резерв під збитки буде 
оцінюватися в сумі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам, як зазначено в Примітці 4, 
дивись «Розрахунок очікуваних кредитних збитків». Політика Банку, що стосується визначення того, чи 
мало місце значне збільшення кредитного ризику, описана в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: 
Значне збільшення кредитного ризику»). 

12-місячні ECL - це частина ECL за весь термін, що представляє собою ECL, які виникають внаслідок 
дефолтів за фінансовим інструментом, можливих протягом 12 місяців після звітної дати. 

ECL за весь термін та 12-місячні ECL розраховуються або на індивідуальній основі, або на груповій основі, 
в залежності від характеру базового портфеля фінансових інструментів. Політика Банку, що стосується 
об'єднання фінансових активів в групи для цілей оцінки на груповій основі, описана в Примітці 33 
(дивись «Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій 
основі»). 

Банк встановив політику здійснення оцінки на кінець кожного звітного періоду щодо того, чи мало місце 
значне збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом з моменту первісного визнання, 
шляхом урахування зміни ризику настання дефолту протягом строку дії фінансового інструменту. Більш 
детально дана політика описана в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Значне збільшення 
кредитного ризику»). 

На підставі описаного вище процесу Банк групує надані ним кредити в такий спосіб: 

− Стадія 1: При первісному визнанні кредиту Банк визнає резерв під знецінення в сумі, що 
дорівнює 12-місячним ECL. До Стадії 1 також відносяться кредити та поновлювальні кредитні 
угоди, кредитний ризик за якими зменшився до такого ступеня, що вони були переведені із 
Стадії 2. 

− Стадія 2: Якщо кредитний ризик по кредиту значно збільшився з моменту первісного 
визнання, Банк визнає резерв під знецінення в сумі, що дорівнює ECL за весь термін. До Стадії 2 
також відносяться кредити та поновлювальні кредитні угоди, кредитний ризик за якими 
зменшився до такого ступеня, що вони були переведені із Стадії 3. 

− Стадія 3: Кредити, які є кредитно-знеціненими (як описано в Примітці 33 (дивись 
«Кредитний ризик: Визначення дефолту та покращення»). Банк визнає резерв під знецінення в 
сумі, що дорівнює ECL за весь термін. 

− POCI:  Придбані або створені кредитно-знецінені (POCI) фінансові активи - це активи, за 
якими було кредитне знецінення на момент первісного визнання. При первісному визнанні POCI 
фінансові активи обліковуються за справедливою вартістю, та в подальшому процентний дохід 
по ним визнається на основі EIR, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. Резерв під ECL 
визнається або припиняє визнаватися тільки в тому обсязі, в якому відбулася зміна суми 
очікуваних кредитних збитків. 

Якщо Банк не має обґрунтованих очікувань щодо відшкодування фінансового активу в повному обсязі 
або його частини, то необхідно зменшити валову балансову вартість цього фінансового активу. Таке 
зменшення розглядається як (часткове) припинення визнання фінансового активу. 

Розрахунок очікуваних кредитних збитків 

Банк розраховує ECL на основі чотирьох сценаріїв, зважених з урахуванням ймовірності, для оцінки 
очікуваних недоотримань грошових коштів, які дисконтуються з використанням EIR або її приблизного 
значення. Недоотримання грошових коштів - це різниця між грошовими потоками, що належать 
організації відповідно до договору, та грошовими потоками, які організація очікує отримати. 
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Механіка розрахунку ECL описана нижче, а основними елементами є такі: 

− Імовірність 
дефолту (PD) 

Імовірність дефолту (далі - PD) представляє собою розрахункову оцінку 
ймовірності дефолту протягом заданого часового проміжку. Дефолт може 
відбутися тільки в певний момент часу протягом періоду, який аналізується, 
якщо визнання активу не було припинено та він як і раніше є частиною 
портфеля. Поняття PD більш детально розглядається в Примітці 33 (дивись 
«Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та 
процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»). 

− Експозиція 
під ризиком 
дефолту 
(EAD) 

Експозиція під ризиком дефолту (далі - EAD) представляє собою розрахункову 
оцінку величини, схильною до дефолту на будь-яку дату в майбутньому, з 
урахуванням очікуваних змін цієї величини після звітної дати, включаючи 
виплати основної суми боргу та відсотків, які передбачені договором або іншим 
чином, погашення виданих позик та відсотки, нараховані в результаті 
прострочення платежів. Поняття EAD більш детально розглядається в Примітці 
33 (дивись «Кредитний ризик: Величина, схильна до ризику дефолту (EAD)»). 

− Рівень втрат 
при дефолті 
(LGD) 

Рівень втрат при дефолті (LGD) представляють собою розрахункову оцінку
 збитків, що виникають у разі настання дефолту в певний момент часу. 
LGD розраховуються як різниця між передбаченими договором грошовими 
потоками і тими грошовими потоками, які кредитор очікує отримати, в тому 
числі в результаті реалізації забезпечення. Даний показник зазвичай 
виражається у відсотках по відношенню до EAD. Поняття LGD більш детально 
розглядається в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Рівень втрат при 
дефолті (LGD)»). 

При оцінці ECL Банк розглядає чотири сценарії: базовий, оптимістичний, помірно песимістичний 
(песимістичний 1) та вкрай песимістичний (песимістичний 2). Для кожного з них встановлюються свої 
показники PD, EAD та LGD, як зазначено в Примітці 4, дивись «Кредитні карти та інші поновлювані 
механізми кредитування». У випадку доцільності, оцінка множинних сценаріїв також враховує спосіб, за 
допомогою якого очікується відшкодування кредитів, щодо яких стався дефолт, в тому числі ймовірність 
того, що відбудеться поліпшення кредитної якості, а також вартість забезпечення та суму, яка може бути 
отримана в результаті продажу активу. 

За винятком кредитних карт та інших поновлюваних механізмів кредитування, порядок обліку яких 
наведено окремо в Примітці 4, дивись «Кредитні карти та інші поновлювані механізми кредитування», 
максимальний період, для якого розраховуються очікувані кредитні збитки, - це передбачений 
договором термін дії фінансового інструменту, якщо Банк не має юридичного права відкликати цей 
інструмент раніше. 

Збитки від знецінення та їх відшкодування враховуються та інформація про них подається окремо від 
прибутку або збитків від модифікації, які відображаються як коригування валової балансової вартості 
фінансових активів. 

Оціночне зобов'язання під ECL в разі зобов'язань з надання позик оцінюється, як описано в Примітці 33. 
Оцінка ECL (включаючи ECL по невикористаній частині зобов'язання надати позику) поновлюваних 
механізмів кредитування, таких як кредитні карти, описується в Примітці 4, дивись «Кредитні карти та 
інші поновлювані механізми кредитування». 
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Принципи оцінки ECL описані нижче: 

Стадія 1: 12-місячні ECL розраховуються як частина ECL за весь термін, яка представляє ECL, що 
виникають внаслідок дефолтів за фінансовим інструментом, можливих протягом 12 
місяців після звітної дати. Банк розраховує 12-місячні ECL виходячи з очікувань щодо 
настання дефолту протягом 12 місяців після звітної дати. Даний показник ймовірності 
дефолту протягом 12 місяців застосовується по відношенню до EAD та множиться на 
очікуваний показник LGD, а потім дисконтується з використанням приблизного 
значення початкової EIR. Такі розрахунки проводяться для кожного з чотирьох 
сценаріїв, зазначених вище. 

Стадія 2: Якщо кредитний ризик за позикою значно збільшився з моменту первісного визнання, 
Банк визнає резерв під знецінення в сумі, що дорівнює ECL за весь термін. Принципи 
розрахунку аналогічні тим, які вказані вище, включаючи можливість використання 
множинних сценаріїв, за винятком того, що PD та LGD розраховуються протягом усього 
терміну дії інструмента. Очікувані суми недоотримання коштів дисконтуються з 
використанням приблизного значення первісної EIR. 

Стадія 3: Відносно позик, які є кредитно-знеціненими (як зазначено в Примітці 33 (дивись 
«Кредитний ризик: Визначення дефолту та покращення»)), Банк визнає резерв під 
знецінення в сумі, що дорівнює ECL за весь термін. Метод розрахунку аналогічний 
методу, що використовується для активів Стадії 2, а PD встановлюється на рівні 100. 

POCI Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи - це активи, за якими було 
кредитне знецінення на момент первісного визнання. У разі таких активів Банк визнає 
в якості оціночного резерву під збитки тільки накопичені з моменту первісного 
визнання зміни ECL за весь термін на основі чотирьох сценаріїв, зважених з 
урахуванням ймовірності, дисконтовані з використанням EIR, скоригованої з 
урахуванням кредитного ризику. 

Зобов'язання 
з надання 
позики  

При оцінці ECL за весь термін у відношенні до невикористаної частини зобов'язання з 
надання позик Банк враховує частину зобов'язання, яка, як очікується, буде 
використана протягом очікуваного терміну дії та за якою Банк не має юридичного 
права відкликати цей інструмент раніше. Згодом ECL розраховуються в сумі 
теперішньої вартості очікуваних недоотримань грошових коштів в разі виконання 
зобов'язання з надання позик на підставі чотирьох сценаріїв, зважених з урахуванням 
ймовірності. Очікувана сума недоотримання грошових коштів дисконтується з 
використанням приблизного значення очікуваної EIR за позикою. 

У разі кредитних карт та поновлюваних механізмів кредитування, які містять як 
компонент позики, так і компонент невикористаної частини зобов'язання з надання 
позик, ECL розраховуються та представляються разом з позикою. У разі зобов'язань з 
надання позик ECL визнаються за статтею «Оціночні зобов'язання». 

Фінансові 
гарантії 

Зобов'язання Банку по кожній гарантії оцінюється за найбільшою величиною з первісно 
визнаної суми за вирахуванням накопиченої амортизації, визнаної у звіті про прибутки 
та збитки, і суми оцінного резерву під ECL. Для цих цілей Банк оцінює ECL на основі 
теперішньої вартості очікуваних виплат, які відшкодовують власнику інструменту 
кредитні збитки, які він несе. Недоотримання коштів дисконтуються з використанням 
процентної ставки, скоригованої з урахуванням ризику, притаманного відповідному 
інструменту. Розрахунки проводяться з використанням чотирьох сценаріїв, зважених з 
урахуванням ймовірності. ECL за договорами фінансової гарантії визнаються за статтею 
«Оціночні зобов'язання». 

Боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

ECL за борговими інструментами, які оцінюються за FVTOCI, не зменшують балансову вартість цих 
фінансових активів в звіті про фінансовий стан, які продовжують оцінюватися за справедливою 
вартістю. Замість цього, сума, яка дорівнює оціночному резерву під очікувані збитки, який був би 
створений при оцінці активу за справедливою вартістю, визнається у складі OCI в якості накопиченої 
суми знецінення з визнанням відповідних сум в складі прибутків або збитків. Накопичена сума збитків, 
визнаних у складі OCI, рекласифікується в прибуток або збиток при припиненні визнання активу. 
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Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи 

У разі POCI фінансових активів Банк визнає в якості оціночного резерву під збитки тільки накопичені з 
моменту первісного визнання зміни ECL за весь термін. 

Кредитні карти та інші поновлювані механізми кредитування 

Банк пропонує своїм клієнтам наступні поновлювальні механізми кредитування:  

− овердрафти та кредитні карти фізичним особам, які Банк може відкликати та / або за якими він 
може зменшити ліміти; 

− овердрафти та відновлювальні кредитні угоди Корпоративним клієнтам на умовах відкличності, 
тобто договори з клієнтами закріплюють право Банку на відмову щодо видачі нових траншів у 
разі настання певних обставин, пов’язаних з невиконанням Боржником умов договору.  

Для безвідкличних зобов’язань з надання кредиту Банк не обмежує схильність до ризику кредитних 
збитків договірним строком для подачі повідомлення, і замість цього розраховує ECL протягом періоду, 
який відображає очікування Банку щодо поведінки клієнта, ймовірності дефолту та майбутніх заходів по 
зменшенню кредитного ризику, що може передбачати зменшення або закриття лімітів. 

Регулярна оцінка того, чи мало місце значне збільшення кредитного ризику, по відношенню до 
відновлюваних механізмам кредитування аналогічна оцінці, яка проводиться щодо інших продуктів 
кредитування. Вона заснована на змінах внутрішнього кредитного ризику клієнта, як описано в 
Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес 
оцінки ймовірності дефолту (PD)»), але при цьому більша увага приділяється якісним факторам, 
наприклад, змін у використанні кредиту. 

Ставка, яка використовується для дисконтування ECL по кредитних картах, заснована на середній 
ефективній процентній ставці, яка буде застосовуватися протягом періоду схильності до ризиків. Така 
оцінка враховує те, що багато кредитів виплачуються в повному обсязі щомісяця, і, отже, відсоток по них 
не нараховується. 

Розрахунок ECL, включаючи оцінку очікуваного періоду, протягом якого існує схильність до кредитного 
ризику, та ставки дисконтування, здійснюється (як описано в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: 
Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»)) на груповій основі по 
роздрібних позиках. Оцінка на груповій основі здійснюється окремо для портфелів фінансових 
інструментів, які володіють аналогічними характеристиками кредитного ризику. 

Прогнозна інформація 

В своїх моделях визначення ECL Банк використовує широкий спектр прогнозної інформації в якості 
вихідних економічних даних, наприклад: 

− зростання ВВП; 

− рівень безробіття; 

− базові ставки Національного банку; 

− індекси цін на житло. 

Вихідні дані та моделі, що використовуються при розрахунку ECL, не завжди відображають всі 
характеристики ринку на дату подання фінансової звітності. Щоб відобразити це, іноді здійснюються 
якісні коригування або накладення в якості тимчасових коригувань, якщо такі відмінності є суттєвими. 
Більш детальна інформація про зазначені вихідні данні та аналіз чутливості представлені в Примітці 33 
(дивись «Кредитний ризик: Аналіз вихідних даних моделі очікуваних кредитних збитків в разі 
множинних економічних сценаріїв»). 
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Оцінка забезпечення 

Для зниження кредитних ризиків за фінансовими активами Банк прагне використовувати забезпечення, 
де це можливо. Забезпечення приймає різні форми, такі як грошові кошти, цінні папери, гарантії, 
нерухомість, дебіторська заборгованість, запаси, інші нефінансові активи та механізми підвищення 
кредитної якості, наприклад, угоди про неттинг. Забезпечення, крім випадків, коли на нього було 
звернено стягнення, не відображається в звіті про фінансовий стан Банку. Однак справедлива вартість 
забезпечення враховується при визначенні ECL. Як правило, вона оцінюється принаймні при укладенні 
договору та переоцінюється щорічно. Однак деякі види забезпечення, наприклад, товари в обігу, що 
належать до заставних вимог, оцінюються щоквартально. 

Більш детальна інформація про вплив різних засобів підвищення кредитної якості Банку представлена в 
Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Забезпечення та інші механізми підвищення кредитної якості»). 

Наскільки це можливо, Банк використовує дані активного ринку для оцінки фінансових активів, 
утримуваних в якості забезпечення. Інші фінансові активи, щодо яких відсутня легко доступна ринкова 
вартість, оцінюються з використанням моделей. Нефінансові види забезпечення, наприклад, 
нерухомість, оцінюються на основі даних, наданих третіми сторонами, наприклад, іпотечними 
брокерами, або на основі індексу цін на житло. 

Звернення стягнення на забезпечення 

Облікова політика полягає у визначенні того, чи можна використовувати активи, на які було звернено 
стягнення, для здійснення внутрішніх операцій або їх краще продати. Активи, визначені як корисні для 
використання у внутрішній діяльності, переводяться в відповідну категорію активів та оцінюються за 
найменшою величиною: з вартості вилученого активу або балансовою вартістю первісного активу, 
забезпеченого заставою. Активи, щодо яких приймається рішення про продаж, переводяться в категорію 
активів, призначених для продажу, та оцінюються за справедливою вартістю (у разі фінансових активів) 
або за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж (у разі нефінансових активів) на дату 
звернення стягнення у відповідності до політики Банку. 

У своїй звичайній діяльності Банку не здійснює фізичне вилучення нерухомості або інших активів в 
рамках роздрібного портфеля, а залучає зовнішніх агентів для відшкодування коштів по непогашеної 
заборгованості, як правило, за допомогою аукціонів. Будь-які надлишки коштів повертаються 
клієнтам/позичальникам. В результаті такої практики житлова нерухомість, отримана в рахунок 
стягнення боргу, не відображається в балансі. 

Протягом 2018 та 2019 років Банк не здійснював звернення стягнення на забезпечення. 

Списання 

Фінансові активи списуються або частково, або повністю, тільки тоді коли Банк більше не очікує 
відшкодування їх вартості. Якщо сума, що підлягає списанню, вище ніж величина накопиченого 
оціночного резерву під збитки, то різниця спочатку враховується як збільшення оціночного резерву, 
який потім застосовується до валової балансової вартості. Будь-які подальші відновлення відносяться на 
витрати по кредитних збитках. 

Реструктуризовані та модифіковані позики 

Банк іноді надає поступки або переглядає початкові умови кредитних договорів у відповідь на фінансову 
скруту позичальника замість того, щоб вилучити або іншим чином стягнути забезпечення. Банк вважає 
позику реструктуризованою, якщо такі поступки або модифікації надаються в результаті наявних або 
очікуваних фінансових труднощів позичальника та на які Банк не погодився би в разі фінансової 
спроможності позичальника. До показників фінансової скрути відносяться порушення ковенантів або 
очікування значні побоювання бізнес- та/або ризик-підрозділів щодо погіршення фінансового стану 
Боржника. Реструктуризація позики може мати на увазі продовження договірних строків платежів та 
узгодження нових умов кредитування. Після перегляду умов договорів збитки від знецінення 
оцінюються за первісною EIR, тобто EIR, розрахованої до модифікації умов договору. Політика Банку 
передбачає постійний моніторинг реструктуризованих позик з метою аналізу ймовірності здійснення 
платежів в майбутньому. Рішення про припинення визнання та рекласификацію між Стадією 2 та 
Стадією 3 приймаються в кожному окремому випадку. Якщо в результаті таких процедур буде виявлено 
подію збитку по позиці, він буде розкриватися та управлятися як знецінений реструктуризований актив 
Стадії 3 до тих пір, поки заборгованість по ньому не буде виплачена або поки він не буде списаний. 
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У випадках, коли умови позики були переглянуті або модифіковані, але не відбувається припинення 
визнання, Банк проводить повторну оцінку того, чи мало місце значне збільшення кредитного ризику з 
моменту первісного визнання, як зазначено в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Значне 
збільшення кредитного ризику»). Банк також розглядає питання про те, чи слід відносити активи до 
Стадії 3. З моменту класифікації інструменту як реструктуризованого він залишається таким протягом 
як мінімум 24 місяців випробувального терміну. Щоб позика була рекласифікована з категорії 
реструктуризованих позик, необхідно дотримання клієнтом всіх зазначених нижче критеріїв: 

- виплати за всіма кредитами повинні проводитися своєчасно; 

- закінчився дворічний випробувальний період з моменту, коли реструктуризований актив не вважався 
проблемним; 

- протягом як мінімум половини випробувального періоду проводилися регулярні платежі більш ніж 
незначних сум основного боргу або відсотків; 

-у клієнта відсутні договори, прострочені більш ніж на 30 днів. 

Інформація про реструктуризовані активи розкрита в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Короткий 
огляд модифікованих та реструктуризованих позик»). 

Якщо модифікації є суттєвими, визнання позики припиняється, як зазначено в Примітці 4, дивись 
«Реструктуризовані та модифіковані позики». 

Грошові кошти та їх еквіваленти.  

Банк у складі Грошових коштів та їх еквівалентів для цілей складання звіту про фінансовий стан 
включає готівку у касі, залишки на кореспондентських та строкових депозитних рахунках у 
Національному банку України, в тому числі депозитні сертифікати Національного банку України, 
залишки на кореспондентських рахунках в інших банках за вирахуванням зменшення корисності у 
вигляді резервів, крім гарантійних депозитів та визнаного зменшення корисності у вигляді резервів під 
такі депозити. Грошове покриття у вигляді гарантійних депозитів, розміщених в інших банках розкриті в 
складі Коштів в банках. 

Кошти в банках.  

У процесі звичайної діяльності Банк надає кошти або розміщує депозити в інших банках на різні строки. 
Кошти, надані банкам або розміщені в інших банках, утримуються Банком в рамках бізнес-моделі, мета 
якої - утримування фінансових активів для отримання грошових потоків. Характеристики контрактних 
грошових потоків вказують на те, що вони є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і 
процентів на непогашену частину основної суми боргу. Кошти в банках з фіксованими термінами 
погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної 
ставки. Кошти в банках, які не мають фіксованих термінів погашення, обліковуються за амортизованою 
вартістю відповідно до очікуваних дат погашення таких активів. Кошти в банках, обліковуються за 
вирахуванням будь-якого резерву на покриття збитків від знецінення. 

Кредити клієнтам.  

Кредити клієнтам являють собою боргові фінансові активи, які не є похідними фінансовими 
інструментами, з фіксованими або такими, що можуть бути визначені, платежами. Кредити клієнтам 
утримуються Банком в рамках бізнес-моделі, мета якої - утримування фінансових активів для отримання 
грошових потоків. Продаж (відступлення права боргу за кредитами) відбувається лише з ціллю 
мінімізації потенційних кредитних збитків в результаті погіршення кредитної якості активів, що є 
невід’ємною частиною цієї бізнес-моделі. Характеристики контрактних грошових потоків вказують на 
те, що вони є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і процентів на непогашену частину 
основної суми боргу. Кредити клієнтам первісно визнаються за справедливою вартістю з урахуванням 
відповідних витрат на проведення операції, які безпосередньо стосуються придбання або створення 
таких фінансових активів. У випадку, коли справедлива вартість наданої компенсації відрізняється від 
справедливої вартості кредиту, наприклад, якщо кредит наданий за ставкою, нижчою за ринкову, 
різниця між справедливою вартістю наданої компенсації та справедливою вартістю кредиту визнається 
у звіті про прибутки і збитки та інші сукупні доходи. У подальшому кредити відображаються за 
амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки. Кредити клієнтам, 
відображаються за вирахуванням будь-якого резерву на покриття збитків від знецінення. 
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Основні засоби та нематеріальні активи.  

Основні засоби та нематеріальні активи відображаються за первісною історичною вартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та будь-якого знецінення.  

Історична вартість основних засобів складається з їх первісної вартості з урахуванням усіх витрат 
пов’язаних з придбанням, доставкою, монтажем і введенням в експлуатацію зазначених активів.  

Усі нематеріальні активи Банку мають кінцевий термін використання і включають переважно 
програмне забезпечення та ліцензії на право користування програмними продуктами.  

Сума амортизації нараховується на балансову вартість основних засобів та нематеріальних активів з 
метою поступового списання активів протягом очікуваного строку їх корисного використання. Вона 
розраховується з використанням прямолінійного методу за такими встановленими річними ставками: 

- 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 – до-10 років; норма амортизації до 10%; 

- амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці 
використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. 

В 2019 році строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядались, 
але не були змінені в порівнянні з минулим роком. 

Покращення орендованого майна амортизується протягом строку дії оренди або терміну корисного 
використання відповідного орендованого активу, в залежності від того, який з них коротший. Витрати 
на ремонт та відновлення активів нараховується у тому періоді, в якому вони понесені, та включаються 
до статті операційних витрат, якщо вини не підлягають капіталізації. 

Витрати на поліпшення об’єктів основних засобів, що призводять до збільшення первісно очікуваних 
вигід від їх використання, збільшують первісну або переоцінену вартість цих об’єктів. Витрати на 
ремонт та обслуговування основних засобів визнаються в періоді їх здійснення в складі витрат Банку. 

Об’єкт основних засобів та нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або коли більше 
не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання цього активу. 

Результат від реалізації основних засобів, який розраховується як різниця між сумою отриманих коштів і 
балансовою вартістю активів, визнається у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні доходи. 

Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів переглядається на кожну звітну дату з 
метою визначення можливого перевищення балансової вартості над вартістю відшкодування. Якщо 
балансова вартість активів перевищує очікувану вартість відшкодування, вона знижується до вартості 
відшкодування. 

Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості за вирахуванням витрат 
на продаж та вартості при використанні. Знецінення визнається у відповідному періоді та включається 
до статті операційних витрат.  

Інвестиційна нерухомість.  

Необоротні активи класифікуються як інвестиційна нерухомість, якщо вони є нерухомістю (землею, 
будівлею чи частиною будівлі або їх поєднанням), яка утримується Банком з метою: 

- отримання прибутку від зростання її ринкової вартості в довгостроковій перспективі;  

- отримання лізингових (орендних) платежів. 
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Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її в бухгалтерському 
обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що 
безпосередньо пов’язані з її придбанням. Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання 
об’єкта інвестиційної нерухомості відносяться на прибуток або збиток під час їх здійснення. 

Після первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості, подальшу його оцінку Банк здійснює за 
справедливою (переоціненою) вартістю з визнанням змін справедливої вартості в прибутку або збитку, 
без визнання амортизації та зменшення корисності.  

Податок на прибуток.  

Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства України, 
чинного або по суті чинного на кінець звітного періоду. Витрати (відшкодування) з податку на прибуток 
включають поточний і відстрочений податки і визнаються в прибутку чи збитку за рік, якщо тільки вони 
не повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або безпосередньо в капіталі в зв'язку з 
тим, що відносяться до операцій, що відображаються також в складі іншого сукупного доходу або 
безпосередньо в капіталі в тому ж або в будь-якому іншому звітному періоді. 

Поточний податок представляє собою суму, яка, як очікується, буде сплачена податковим органам 
(відшкодована за рахунок податкових органів) щодо оподаткованого прибутку або збитку за поточний 
та попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі бухгалтерських 
оцінок, якщо фінансова звітність ухвалюється до моменту подання відповідних податкових декларацій. 
Податки, крім податку на прибуток, відображаються в складі операційних витрат. 

Відстрочений податок на прибуток – це податок, який, як очікується, повинен бути сплачений або 
відшкодований за різницями між балансовою вартістю активів та зобов’язань у фінансовій звітності та 
відповідною податковою базою, яка використовується при розрахунках оподатковуваного прибутку та 
обліковується за методом балансових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання, як правило, 
визнаються по відношенню до всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи 
визнаються з урахуванням ймовірності отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за 
рахунок якого можуть бути реалізовані тимчасові різниці, які відносяться на витрати. Такі активи і 
зобов’язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають внаслідок первісного визнання інших 
активів та зобов’язань у рамках операції, яка не впливає на розмір податкового чи бухгалтерського 
прибутку. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та 
зменшується у тій мірі, в якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний 
прибуток, якого буде достатньо для повного або часткового відшкодування такого активу. 

Відстрочений податок визнається в звіті про прибутки і збитки та інші сукупні доходи, крім тих випадків 
коли він пов’язаний зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу, при цьому 
відстрочений податок також визнається у складі капіталу. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання з податку на прибуток взаємно 
заліковуються та відображаються згорнуто в звіті про фінансовий стан, коли: 

- Банк має юридично закріплене право погасити поточні податкові активи з податку на прибуток 
за рахунок поточних податкових зобов’язань; та 

- відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання з податку на прибуток 
відносяться до податку на прибуток, який стягується одним і тим самим податковим органом з 
одного і того самого податкового суб’єкта. 

Умовні активи.  

Не визнаються у звіті про фінансовий стан, але розкриваються у примітках до фінансової звітності у 
тому випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигод. 

Умовні зобов’язання.  

Не визнаються у звіті про фінансовий стан, але розкриваються у примітках до фінансової звітності, за 
виключенням випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів у результаті погашення є незначною. 
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Резерви за умовними зобов’язаннями.  

Визнаються, коли Банк має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у 
результаті минулих подій, і ймовірно, що для погашення цього зобов’язання потрібне використання 
ресурсів, які втілюють у собі певні економічні вигоди; причому розмір таких зобов’язань можна 
достовірно оцінити. Резерви за умовними зобов’язаннями, крім гарантій та зобов’язань з надання позик, 
оцінюються у відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», який вимагає 
застосування оцінки та суджень керівництва. 

Статутний капітал та емісійний дохід.  

Внески до статутного капіталу визнаються за первісною вартістю. Емісійний дохід виникає при 
перевищенні суми внесених коштів над номінальною вартістю випущених акцій. Прибутки та збитки від 
реалізації власних акцій відносяться до емісійного доходу. 

Дивіденди від простих акцій визнаються у складі капіталу як зменшення капіталу в тому періоді, в якому 
вони були оголошені. Згідно МСБО 10 «Події після звітного періоду» дивіденди, які були оголошені після 
дати балансу, вважаються подією після звітної дати та розкриваються відповідно. 

Резерви капіталу.  

Резерви, відображені у складі капіталу (інших сукупних доходів) у звіті про фінансовий стан Банку 
включають резерв переоцінки фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході. 

Витрати на персонал.  

Витрати на заробітну плату, внески до загальнодержавних соціальних фондів, оплачувані щорічні 
відпустки, виплати за листками непрацездатності, премії, а також негрошові винагороди нараховуються 
в тому році, у якому відповідні послуги надавалися працівниками. Банк згідно із законодавством України 
здійснює перерахування єдиного соціального внеску за такими загальнодержавними соціальними 
фондами: пенсійного, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та соціального 
страхування від нещасних випадків. 

Кошти, що перераховуються до загальнодержавних соціальних фондів, визнаються витратами Банку в 
міру їх здійснення. В складі витрат на утримання персоналу відображаються витрати на формування 
резервів на оплату відпусток та виплату премій. Банк не має жодних інших зобов’язань за виплатами 
після звільнення працівників або інших істотних виплат, які потребують нарахування. 

Звітність за операційними сегментами.  

Операційні сегменти – це підрозділи Банку, що виконують його комерційну діяльність (отримання 
доходів, несення витрат), звітність яких на регулярній основі аналізується особами, відповідальними за 
прийняття операційних рішень і по яким можлива окрема фінансова інформація. 

Особа, відповідальна за прийняття рішень – це особа або група осіб, що розподіляють ресурси Банку та 
оцінюють результати його діяльності. Функції особи, відповідальної за прийняття рішень виконує 
Правління Банку, яке аналізує внутрішні звіти з метою оцінки результатів діяльності та розподілу 
ресурсів Банку.  

Критерії, за якими визнано звітні сегменти. Звітний сегмент – відокремлюваний компонент, який 
займається постачанням окремого продукту або послуги (чи групи взаємозв’язаних продуктів чи 
послуг), зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, що притаманні іншим сегментам. 
Дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і міжсегментні продажі або трансфертні операції, 
становить 10 % (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних 
сегментів. 

Згідно з вищевказаним, операційними сегментами Банку є: 

послуги фізичним особам: бізнес-сегмент надає банківські послуги клієнтам – фізичним особам, в тому 
числі відкриття та ведення поточних та ощадних рахунків, депозитів, послуги по зберіганню цінностей, 
обслуговування кредитних карток, кредитування, тощо; 

послуги корпоративним клієнтам: бізнес-сегмент надає послуги по обслуговуванню поточних 
рахунків, депозитів, надання кредитного кредитування в різних формах, послуги купівлі-продажу 
іноземної валюти, тощо; 
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централізовані казначейські банківські операції: бізнес-сегмент що організовує фінансування Банку 
та управління ризиками шляхом залучення коштів на фінансових ринках, випуску цінних паперів, 
інвестування в ліквідні активи. 

Операції між сегментами виконуються на звичайних ринкових умовах. Ресурси перерозподіляються між 
сегментами, що викликає появу трансфертних витрат чи доходів сегменту (презентуються в 
операційному результаті). Інших вагомих перерозподілів між сегментами не існує. Активи та 
зобов´язання сегменту складають більшу частину валюти балансу та не виключають податкові наслідки. 
Капітал не закріплюється за сегментами за виключенням результатів сегменту поточного року та 
іншого сукупного доходу. 
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5. Істотні судження, розрахункові оцінки та припущення 

Підготовка фінансової звітності потребує використання керівництвом професійних суджень, оцінок та 
припущень, які впливають на відображені суми активів, зобов'язань та умовних зобов'язань на дату 
фінансової звітності, а також суми доходів та витрат за звітний період. Оцінки та пов'язані з ними 
припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які керівництво бере до уваги. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок та припущень. 

Судження, оцінки та базові припущення переглядаються на постійній основі. Перегляд оцінок в 
бухгалтерському обліку визнається в тому періоді, в якому ці оцінки були переглянуті та застосовуються 
у всіх наступних періодах. 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. Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк, 
здатний продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. 
Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати діяльність Банку. На думку 
керівництва, застосування припущення щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності капіталу, наміри акціонерів 
надавати підтримку Банку, а також історичний досвід, який свідчить, що короткострокові зобов’язання 
будуть рефінансовані у ході звичайної господарської діяльності. 

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.  

Відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, 
які відносяться на податкові витрати, у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання податкового 
прибутку, за рахунок якого можна реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на зменшення 
оподатковуваного прибутку. Оцінка такої вірогідності базується на прогнозі керівництва щодо 
майбутнього оподатковуваного прибутку та доповнюється суб’єктивними судженнями. 

Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Банк здійснює 
операції з пов’язаними особами. МСФЗ 9 вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому 
визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операції, для того щоб 
визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими цінами та ставками, 
використовують професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних 
фінансових інструментів та операцій з ними, у тому числі аналіз ефективної ставки та параметрів 
укладених угод. 

Збитки від знецінення фінансових активів. Оцінка збитків від знецінення згідно з МСФЗ 9, за всіма 
категоріями фінансових активів вимагає застосування судження, зокрема, при визначенні збитків від 
знецінення та оцінці значного збільшення кредитного ризику необхідно оцінити величину та терміни 
виникнення майбутніх грошових потоків та вартість забезпечення. Такі попередні оцінки залежать від 
ряду факторів, зміни в яких можуть привести до різних сум резервів під знецінення. 

Розрахунки ECL Банку є результатом складних моделей, що включають ряд базових припущень щодо 
вибору змінних вихідних даних та їх взаємозалежностей. До елементів моделей розрахунку ECL, які 
вважаються судженнями та розрахунковими оцінками, відносяться наступні: 

− система присвоєння внутрішнього кредитного рейтингу, яка використовується Банком; 

− критерії, які використовуються Банком для оцінки того, чи мало місце значне збільшення 
кредитного ризику, в результаті чого резерв під знецінення фінансових активів повинен 
оцінюватися в сумі, що дорівнює ECL за весь термін, та якісна оцінка; 

− об'єднання фінансових активів в групи, коли ECL по ним оцінюються на груповій основі; 

− розробка моделей розрахунку ECL, включаючи різні формули та вибір вихідних даних; 

− визначення взаємозв'язків між макроекономічними сценаріями та економічними даними, 
наприклад, рівнем безробіття та вартістю забезпечення, а також вплив на показники PD, EAD та 
LGD; 
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− вибір прогнозних макроекономічних сценаріїв та їх зважування з урахуванням ймовірності для 
отримання економічних вихідних даних для моделей оцінки ECL. 

Політика Банку передбачає регулярний перегляд моделей з урахуванням фактичних збитків та їх 
коригування в разі потреби. 

Визначення строків за договорами оренди  

Банк враховує усі наявні факти та обставини, які призводять до виникнення економічного стимулу для 
виконання опціону на продовження оренди або невиконання опціону на припинення оренди. Банк 
визначає загальний термін оренди від трьох до п’яти років, адже протягом саме цього періоду Банк має 
достатню впевненість у виконанні опціону на продовження терміну оренди до трьох або п’яти річного 
періоду, а також одночасно має достатню впевненість у використанні опціону на припинення більш 
тривалих термінів оренди після трьох або п’яти річного періоду. Винятком із визначення загального 
терміну оренди можуть бути випадки, за якими існують беззаперечні факти та обставини, які вказують 
на інакший запланований термін використання (наприклад, але не обмежуючись, заплановане 
дострокове розторгнення договору оренди або оренда ключових стратегічних приміщень, наприклад, 
головного офісу Банку). 
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6. Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності 
Нижче наводяться нові стандарти, поправки і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу 
на дату випуску фінансової звітності Банку. Банк має намір застосувати ці стандарти, поправки і 
роз'яснення, у разі необхідності, з дати їх вступу в силу. 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ 17 «Договори страхування», новий всеосяжний 
стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, 
подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ 4 "Страхові 
контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів договорів 
страхування (тобто страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме 
страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних 
запобіжних заходів і фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. 

МСФЗ 17 набуває чинності по відношенню до звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або 
після цієї дати, при цьому вимагається надати порівняльну інформацію. Даний стандарт не застосовний 
до Банку. 

Поправки до МСФЗ 3 - «Визначення бізнесу» 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесів», які змінили 
визначення терміна «бізнес» і повинні допомогти організаціям визначити, чи є придбана сукупність 
видів діяльності та активів бізнесом чи ні. Дані поправки уточнюють мінімальні вимоги до бізнесу, 
виключають оцінку того, чи здатні учасники ринку замінити будь-який відсутній елемент, додають 
керівництво, щоб допомогти організаціям оцінити, чи є придбаний процес значущим, звужують 
визначення бізнесу і віддачі, а також вводять необов'язковий тест на наявність концентрації 
справедливої вартості. Разом з поправками також були надані нові ілюстративні приклади. 

Оскільки дані поправки застосовуються перспективно щодо операцій чи інших подій, які відбуваються 
на дату їх первісного застосування або після неї, дані поправки не матимуть впливу на Банк на дату 
переходу. 

Поправки до МСБО 1 і МСБО 8 - «Визначення суттєвості» 

В жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 "Подання фінансової звітності» та 
МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» щоб узгодити визначення суттєвості 
в різних стандартах і роз'яснити деякі аспекти даного визначення. Згідно з новим визначенням 
«інформація є суттєвою, якщо можна обґрунтовано очікувати, що її пропуск, спотворення або 
маскування вплинуть на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, 
які приймаються ними на основі цієї фінансової звітності, що надає фінансову інформацію про конкретну 
організацію яка звітує». 

Очікується, що поправки до визначення суттєвості не матимуть значного впливу на фінансову звітність 
Банку. 
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7. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання звіту про фінансовий стан представлені таким 
чином: 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Готівкові кошти  16 631 28 997 

Кошти в Національному банку України  12 874 23 234 

Депозитні сертифікати Національного Банку України 851 089 325 495 

 880 594 377 726  

Кореспондентські рахунки в банках   

України 74 502 74 852 

інших країн 0 1 

 74 502 74 853 

За вирахуванням оціночного резерву під ECL/ збитків від знецінення  (767)  (283) 

Всього 954 329 452 296 

Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів представлені таким 
чином: 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Грошові кошти та їх еквіваленти  954 329 452 296 

Зменшення на суму нарахованих доходів  (1 089)  (495) 

Збільшення на суму резервів під знецінення грошових коштів та їх 
еквівалентів 767 283 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів  954 007 452 084 

Резерв під знецінення за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти» 

За готівковими коштами, коштами в Національному банку України та депозитними сертифікатами 
Національного Банку України протягом 2019 та 2018 років знецінення не визнавалось. 
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Кореспондентські рахунки 

У таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в 
залежності від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. 
Представлені величини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєння 
рівнів внутрішнього рейтингу Банку наведена в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Система 
присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, що 
стосується оцінки резервів під ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 33 (дивись 
«Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»): 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг 74 334 - - 74 334 

Стандартний рейтинг 168 - - 168 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного  - - - - 

Непрацюючі активи 
   

 

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 74 502 - - 74 502 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2018 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг 74 654 - - 74 654 

Стандартний рейтинг 127 - - 127 

Рейтинг нижче стандартного 9 - - 9 

Рейтинг значно нижче стандартного 62 - - 62 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - 1 - 1 

Всього 74 852 1 - 74 853 

У таблицях нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості за кореспондентськими 
рахунками: 

Кореспондентські рахунки Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 
року 74 852 1 - 74 853 

Нові створені або придбані активи 24 807 352  28 103 - 24 835 455  

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (24 798 973) (28 115) - (24 827 088) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці (8 729) 11 - (8 718) 

Станом на 31 грудня 2019 року 74 502 - - 74 502 
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Кореспондентські рахунки Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 
року 57 739 4 - 57 743 

Нові створені або придбані активи 17 113 - - 17 113 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) - (3) - (3) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 74 852 1 - 74 853 

У таблицях нижче представлений аналіз змін резервів під ECL за кореспондентськими рахунками: 

Кореспондентські рахунки Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року 282 1 - 283 

Нові створені або придбані активи 3 629 7 - 3 636 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (3 117) (8) - (3 125) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці (27) - - (27) 

Станом на 31 грудня 2019 року 767 - - 767 

 

Кореспондентські рахунки Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 5 216 4 - 5 220 

Нові створені або придбані активи - - - - 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (4 934) (3) - (4 937) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 282 1 - 283 
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Непогашені договірні суми за статтею Грошові кошти та їх еквіваленти, які були списані, але щодо яких 
як і раніше застосовувалися процедури по законному витребуванню належних коштів, дорівнювали 
нулю як на 31 грудня 2019 року так і на 31 грудня 2018 року. 

8. Кошти в банках 
Кошти в банках представлені таким чином: 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Кошти в банках в забезпеченні 10 033  8 537  

Кошти в розрахунках за операціями з банками  54  33  

 10 087 8 570  

За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від знецінення (622)  (1 191) 

 9 465 7 379 

Кошти в банках оцінюються за амортизованою вартістю. 

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2019 року складає 10 013 тисяч 
гривень (на 31 грудня 2018 року - 8 517 тисяч гривень). 

Резерв під знецінення за статтею «Кошти в банках» 

Кошти в банках в забезпеченні 

У таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в 
залежності від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. 
Представлені величини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєння 
рівнів внутрішнього рейтингу Банку наведена в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Система 
присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, що 
стосується оцінки резервів під ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 33 (дивись 
«Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»). 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019  

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи     

Високий рейтинг 20 - - 20 

Стандартний рейтинг 10 013 - - 10 013 

Рейтинг нижче стандартного 54 - - 54 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи     

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 10 087 - - 10 087 
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Рівень внутрішнього рейтингу 
2018 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг 20 - - 20 

Стандартний рейтинг 8 550 - - 8 550 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 8 570 - - 8 570 

У таблицях нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості за коштами в банках в 
забезпеченні: 

Кошти в банках в забезпеченні Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 
року 8 537 - - 8 537 

Нові створені або придбані активи 103 003  - - 103 003  

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (101 188) - - (101 188) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці (319) - - (319) 

Станом на 31 грудня 2019 року 10 033 - - 10 033 

 

Кошти в банках в забезпеченні Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 
року 6 970 - - 6 970 

Нові створені або придбані активи 1 567 - - 1 567 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) - - - - 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 8 537 - - 8 537 
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL за коштами в банках в забезпеченні: 

Кошти в банках в забезпеченні Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року 1 175 - - 1 175 

Нові створені або придбані активи 12 582 - - 12 582 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (13 136) - - (13 136) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці (20) - - (20) 

Станом на 31 грудня 2019 року 601 - - 601 

 

Кошти в банках в забезпеченні Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 962 - - 962 

Нові створені або придбані активи - - - - 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) 213 - - 213 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 1 175 - - 1 175 

Станом на 31 грудня 2019 року непогашені договірні суми за коштами в банках в забезпеченні, які були 
списані протягом звітного періоду, але щодо яких як і раніше застосовувалися процедури по законному 
витребуванню належних коштів, дорівнювали нулю (31 грудня 2018 року- нуль). 
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Кошти в розрахунках за операціями з банками  

У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості за коштами в розрахунках за 
операціями з банками: 

Кошти в розрахунках за операціями з 
банками  Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 
року 33 - - 33 

Нові створені або придбані активи 1 339 - - 1 339 

Активи, визнання яких було припинено або 
які були погашені (виключаючи списання) (1 318) - - (1 318) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 54 - - 54 

 

Кошти в розрахунках за операціями з 
банками  Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 
року - - - - 

Нові створені або придбані активи 33 - - 33 

Активи, визнання яких було припинено або 
які були погашені (виключаючи списання) - - - - 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 33 - - 33 
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL за коштами в розрахунках за операціями з 
банками: 

Кошти в розрахунках за операціями з банками  Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року 16 - - 16 

Нові створені або придбані активи 153 - - 153 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (148) - - (148) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 21 - - 21 

 

Кошти в розрахунках за операціями з банками  Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року - - - - 

Нові створені або придбані активи - - - - 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) 16 - - 16 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 16 - - 16 

Станом на 31 грудня 2019 року непогашені договірні суми за коштами в розрахунках за операціями з 
банками, які були списані протягом звітного періоду, але щодо яких як і раніше застосовувалися 
процедури по законному витребуванню належних коштів, дорівнювали нулю (31 грудня 2018 року - 
нуль). 
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9. Кредити клієнтам 
Кредити клієнтам представлені таким чином: 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Кредити, що надані юридичним особам 274 725  142 595 

Іпотечні кредити фізичним особам 3 061 - 

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 2 693 2 134 

Автокредитування 355 - 

 280 834 144 729  

За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від знецінення  (3 463)  (3 428) 

 277 371 141 301 

Кредити клієнтам оцінюються за амортизованою вартістю.  

Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2019 року становив 49 283тисяч гривень 
(на 31 грудня 2018 року - 45 099 тисяч гривень). 

Резерв під знецінення за статтею «Кредити клієнтам» 

Кредити, що надані юридичним особам 

У таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежності 
від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Представлені 
величини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєння рівнів внутрішнього 
рейтингу Банку наведена в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішнього 
рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, що стосується оцінки резервів під 
ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Групування 
фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»). 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг 220 921 - - 220 921 

Стандартний рейтинг 24 685 - - 24 685 

Рейтинг нижче стандартного 322 - - 322 

Рейтинг значно нижче стандартного 28 797 - - 28 797 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 274 725 - - 274 725 
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Рівень внутрішнього рейтингу 
2018 

 
Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

 
Працюючі активи 

     
Високий рейтинг 77 264 - - 77 264 

 
Стандартний рейтинг 5 496 - - 5 496 

 
Рейтинг нижче стандартного 25 554 - - 25 554 

 
Рейтинг значно нижче стандартного 33 663 - - 33 663 

 
Непрацюючі активи 

     
Індивідуально знецінені - - 618 618 

 
Всього 141 977 - 618 142 595 

 
У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості стосовно кредитів, що надані 
юридичним особам: 

Кредити, що надані юридичним особам Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 року 141 977  - 618 142 595  

Нові створені або придбані активи 860 092 - 70 860 162 

Активи, визнання яких було припинено або 
які були погашені (виключаючи списання) (719 230) 

 
- (688) 

 
(719 918) 

 
Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці (8 114) - - (8 114) 

Станом на 31 грудня 2019 року 274 725 - - 274 725 

 

Кредити, що надані юридичним особам Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 року 86 926 - - 86 926 

Нові створені або придбані активи 56 162  - - 56 162  

Активи, визнання яких було припинено або 
які були погашені (виключаючи списання) - (493) - (493) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 (1 111) 1 111  - - 

Переведення в Стадію 3 - (618) 618 - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 141 977  - 618 142 595  
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно кредитів, що надані юридичним 
особам: 

Кредити, що надані юридичним особам Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року 2 371 - 618 2 989 

Нові створені або придбані активи 27 413 - 5 385 32 798 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (26 734) - (6 003) (32 737) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці (68) - - (68) 

Станом на 31 грудня 2019 року 2 982 - - 2 982 

 

Кредити, що надані юридичним особам Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року - - - - 

Нові створені або придбані активи 2 444  - - 2 444  

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) - (493) - (493) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 (73) 73 - - 

Переведення в Стадію 3 - (618) 618 - 

Вплив на ECL на кінець року в результаті 
переведення з однієї Стадії в іншу протягом року - 1 038  - 1 038  

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 2 371 - 618 2 989 

Протягом 2019 року та 2018 року не відбувалось списання непогашених договірних сум за фінансовими 
активами, стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню. У 2018 році Банк 
відступив право вимоги за безнадійною заборгованістю, списаною за рахунок резервів у минулих роках та 
отримав відшкодування в розмірі 327 тисяч гривень. Протягом 2019 року відбулось погашення безнадійної 
заборгованості списаної за рахунок резервів у минулих роках в сумі 26 тисяч гривень. У 2018 році погашення 
безнадійної заборгованості списаної за рахунок резервів у минулих роках не відбувалось. 

Збільшення оціночного резерву під ECL по портфелю обумовлено збільшенням загального розміру портфеля 
та переведеннями між стадіями в результаті збільшення кредитного ризику і погіршення економічних умов. 
Докладніший аналіз економічних чинників наведено в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Аналіз 
вихідних даних моделі очікуваних кредитних збитків в разі множинних економічних сценаріїв»). 
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Іпотечні кредити фізичним особам  

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019  

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи  
   

Високий рейтинг - - - - 

Стандартний рейтинг 3 061 - - 3 061 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи  
  

 

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 3 061 - - 3 061 

У таблицях нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості стосовно іпотечних кредитів, що 
надані фізичним особам: 

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 
року - - - - 

Нові створені або придбані активи 3 599 - - 3 599 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (538) - - (538) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року  3 061 - -  3 061 

У таблицях нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно іпотечних кредитів, що надані 
фізичним особам: 

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року - - - - 

Нові створені або придбані активи 454 - - 454 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (438) - - (438) 

Переведення в Стадію 1     

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 16 - - 16  
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Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 

У таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежності 
від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Представлені 
величини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєння рівнів внутрішнього 
рейтингу Банку наведена в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішнього 
рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, що стосується оцінки резервів під 
ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Групування 
фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»). 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи  
   

Високий рейтинг - - - - 

Стандартний рейтинг 2 671 - - 2 671 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи  
   

Індивідуально знецінені - 16 6 22 

Всього 2 671 16 6 2 693 

 

 2018 

Рівень внутрішнього рейтингу Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг 1 766 - - 1 766 

Стандартний рейтинг 69 - - 69 

Рейтинг нижче стандартного 299 - - 299 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 2 134 - - 2 134 
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У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості стосовно кредитів, що надані 
фізичним особам: 

Кредити, що надані фізичним особам 

 на поточні потреби Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 року 2 134 - - 2 134 

Нові створені або придбані активи 10 762  - - 10 762 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (10 203) - - (10 203) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 (22) 22 - - 

Переведення в Стадію 3 - (6) 6 - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 2 671 16 6 2 693 

 

Кредити, що надані фізичним особам 

 на поточні потреби Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 
року 211 - - 211 

Нові створені або придбані активи 1 923 - - 1 923 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) - - - - 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 2 134 - - 2 134 
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно кредитів, що надані фізичним особам: 

Кредити, що надані фізичним особам 

 на поточні потреби Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року 439 - - 439 

Нові створені або придбані активи 5 222 - - 5 222 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (5 203) - - (5 203) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 (22) 22 - - 

Переведення в Стадію 3 - (6) 6 - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 436 16 6 458 

 

Кредити, що надані фізичним особам 

 на поточні потреби Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 48 - - 48 

Нові створені або придбані активи 391 - - 391 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) - - - - 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 439 - - 439 

Станом на 31 грудня 2019 року непогашені договірні суми за фінансовими активами, які були списані 
протягом звітного періоду, але щодо яких як і раніше застосовувалися процедури по законному 
витребуванню належних коштів, дорівнювали нулю (2018 року - нуль). 

Протягом 2019 року не відбувалось списання непогашених договірних сум за фінансовими активами, 
стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню. У 2019 році погашення безнадійної 
заборгованості списаної за рахунок резервів у минулих роках не відбувалось, у 2018 році було погашено 
безнадійну заборгованість, списану за рахунок резервів у минулих роках, у сумі – 592 тисячі гривень. 
Протягом 2018 року Банк відступив право вимоги за безнадійною заборгованістю, списаною за рахунок 
резервів у минулих роках та отримав відшкодування в розмірі 5 673 тисячі гривень. 

Збільшення оціночного резерву під ECL по портфелю обумовлено збільшенням загального розміру портфеля 
та переведеннями між стадіями в результаті збільшення кредитного ризику і погіршення економічних умов. 
Докладніший аналіз економічних чинників наведено в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Аналіз 
вихідних даних моделі очікуваних кредитних збитків в разі множинних економічних сценаріїв»). 
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Автокредитування фізичних осіб 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019  

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи  
   

Високий рейтинг 355 - - 355 

Стандартний рейтинг - - - - 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи  
  

 

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 355 - - 355 

У таблицях нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості стосовно авто кредитів, що надані 
фізичним особам: 

Автокредитування Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 
року - - - - 

Нові створені або придбані активи 385  - - 385  

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (30) - - (30) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року  355 - - 355  

У таблицях нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно авто кредитів, що надані фізичним 
особам: 

Автокредитування Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року - - - - 

Нові створені або придбані активи 76 - - 76 

Активи, визнання яких було припинено або 
які були погашені (виключаючи списання) (69) - - (69) 

Переведення в Стадію 1     

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 7 - - 7  
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10. Інвестиції в цінні папери  
Нижче наведено аналіз балансової вартості інвестицій в цінні папери, які оцінюються за FVTOCI: 

 
31 грудня 

2019 року 

31 грудня 

2018 року 

Державні облігації номіновані в доларах США 12 248   13 875 

Акції підприємств 11 11 

Державні облігації номіновані в гривнях - 10 664 

Всього цінних паперів, що обліковуються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід 12 259 24 550 

Інвестиції в акції підприємств представлено наступним чином: 

 Вид діяльності 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Акції підприємств, у тому числі:  11 11 

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 - - 

Всього цінних паперів за мінусом резервів  11 11 

Банк на власний розсуд класифікував інвестиції в інструменти капіталу, які раніше класифікувалися як 
утримувані для продажу, як оцінювані за FVTOCI на тій підставі, що вони не призначені для торгівлі. 

11. Інвестиційна нерухомість 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду 1 289 1 335 

Зміни переоцінки до справедливої вартості  (174)  (46) 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на кінець 
періоду 1 115 1 289 

Станом як на кінець 2018 року, так і на кінець 2019 року у складі інвестиційної нерухомості 
обліковується один об’єкт нежитлової нерухомості.  

Банком було проведено переоцінку балансової вартості інвестиційної нерухомості на підставі висновку 
незалежного суб’єкта оціночної діяльності станом на 11 грудня 2019 року.  
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12. Основні засоби та активи з права користування 

 

Машини 
та облад-

нання 

Інші 
основні 

засоби 

Незавер-
шені 

капітальні 
вкладення в 

основні 
засоби 

Активи з права 
користування: 

Всього 
 

Будівлі 

Програм-
ний 

продукт Всього  

На 31 грудня 2017 
року:  3 563 1 173  5 478  - - - 10 214  

первісна вартість  7 396 3 951  5 478  - - - 16 825  

знос (3 833) (2 778)  -     (6 611) 

Надходження   3 639   94   17 251  - - - 20 984  

Вибуття   (1)  -   (3 734)    (3 735) 

Амортизаційні 
відрахування   (928)  (426)  -  - - - (1 354) 

На 31 грудня 2018 
року:   6 273   841   18 995  - - - 26 109  

первісна вартість  10 956 3 941 18 995 - - - 33 892  

знос (4 683) (3 100) - - - - (7 783) 

Ефект застосування 
МСФО 16    8 846 1 283 10 129 10 129  

Надходження   4 179   37 587   23 316  25 285 - 25 285 90 367  

Модифікація - - -  (33)  -   (33) (33) 

Вибуття   (98)  (5)  (41 766) - - - (41 869) 

Амортизаційні 
відрахування   (1 437)  (1 052)  -   (1 192)  (203)  (1 395) (3 884) 

На 31 грудня 2019 
року:   8 917   37 371   545  32 906 1 080 33 986 80 819  

первісна вартість   14 629   40 281   545  34 098 1 283 35 381 90 836  

знос  (5 712)  (2 910)  -   (1 192)  (203)  (1 395) (10 017) 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 4 162 тисяч гривень. 
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13. Нематеріальні активи 

 
Нематеріальні 

активи 

Незавершені 
капітальні 

вкладення в 
нематеріальні 

активи  Всього 

На 31 грудня 2017 року:  2 823  826   3 649  

первісна вартість  4 168  826   4 994  

знос (1 345)  -   (1 345) 

Надходження   5 873   5 049   10 922  

Вибуття   (146)  (5 872)  (6 018) 

Амортизаційні відрахування   (800)  -   (800) 

На 31 грудня 2018 року:   7 750   3   7 753  

первісна вартість   9 353   3   9 356  

знос  (1 603)  -   (1 603) 

Надходження   7 861   7 896   15 757  

Вибуття   -   (7 862)  (7 862) 

Амортизаційні відрахування   (1 331)  -   (1 331) 

На 31 грудня 2019 року:   14 280   37   14 317  

первісна вартість   16 989   37   17 026  

знос  (2 709)  -   (2 709) 

Первісна вартість повністю амортизованих нематеріальних активів становить 453 тисячі гривень. На звітну 
дату Банк не має самостійно створених нематеріальних активів. 
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14. Інші активи 
Інші активи представлені наступним чином: 

  
31 грудня 

2019 року 

31 грудня 

2018 року 

Інші фінансові активи   

Нараховані доходи за банківськими операціями  272   182  

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами  5   1  

  277  183 

За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від знецінення  (224)  (173) 

  53  10  

Інші нефінансові активи   

Витрати майбутніх періодів та розрахунки за податками і зборами  1 040   596  

Дебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за 
послуги   187   1 331  

Запаси матеріальних цінностей 1  10 744  

  1 228  12 671  

За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від знецінення  (9)  (67) 

  1 219   12 604  

Всього інших активів за вирахуванням резервів  1 272   12 614  

Резерв під знецінення за статтею «Інші активи» 

Інші фінансові активи 

У таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежності 
від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Представлені 
величини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєння рівнів внутрішнього 
рейтингу Банку наведена в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішнього 
рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, що стосується оцінки резервів під 
ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Групування 
фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»). 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019  

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг - - - - 

Стандартний рейтинг 96 - - 96 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - 181 181 

Всього 96 - 181 277 
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Рівень внутрішнього рейтингу 
 2018 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг - - - - 

Стандартний рейтинг 30 - - 30 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - 153 153 

Всього 30 - 153 183 

У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості стосовно інших фінансових активів: 

Інші фінансові активи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2019 
року 30 - 153 183 

Нові створені або придбані активи 96 - 86 182 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (26) - (15) (41) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 (4) - 4 - 

Списані суми - - (47) (47) 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 96 - 181 277 

 

Інші фінансові активи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 
року 71 - 109 180 

Нові створені або придбані активи 5 - - 5 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) - - - - 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 (46) - 46 - 

Списані суми - - (2) (2) 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 30 - 153 183 
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно інших фінансових активів: 

Інші фінансові активи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року 20 - 153 173 

Нові створені або придбані активи 44 - 86 130 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) (17) - (15) (32) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 (3) - 3 - 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - (47) (47) 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 44 - 180 224 

 

Інші фінансові активи Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 32 - 109 141 

Нові створені або придбані активи - - - - 

Активи, визнання яких було припинено або які 
були погашені (виключаючи списання) - - - - 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 (12) - 12 - 

Вплив на ECL на кінець року в результаті 
переведення з однієї Стадії в іншу протягом року - - 34 34 

Відшкодування збитків - - - - 

Списані суми - - (2) (2) 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 20 - 153 173 

Протягом 2019 року відбулось списання непогашених договірних сум за фінансовими активами, стосовно 
яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню в розмірі 47 тисяч гривень, у 2018 році – 2 
тисячі гривень. У 2019 році та у2018 році не відбувалось погашення безнадійної заборгованості, списаної за 
рахунок резервів у минулих роках.  

Інші нефінансові активи 

Для забезпечення безперебійної звичайної діяльності Банк здійснює закупівлю товарів та послуг з 
відстроченням постачання. За такою дебіторською заборгованістю Банк розраховує оціночний резерв під 
збитки від знецінення.  
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У таблиці нижче показано аналіз зміни резерву під знецінення нефінансової дебіторської заборгованості з 
придбання активів та послуг: 

  2019 рік 2018 рік 

Залишок на 1 січня   (67)  (86) 

Зміни резерву протягом періоду 58   19  

Залишок на 31 грудня  (9)  (67) 

Протягом 2019 року та 2018 року не відбувалось списання непогашених договірних сум за нефінансовими 
активами, стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню. У 2019 році та у 2018 
році не відбувалось погашення безнадійної заборгованості, списаної за рахунок резервів у минулих роках. 

15. Кошти банків 
 31 грудня 

2019 року 
31 грудня 
2018 року 

Кореспондентські рахунки банків України 6 139 5 850 

Всього коштів банків 6 139 5 850 

16. Кошти клієнтів 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Юридичні особи:  606 634  215 694 

кошти на вимогу та поточні рахунки  558 091  212 645 

строкові кошти  48 543  2 950 

кошти за недіючими рахунками  -  99 

Фізичні особи:  463 542  223 573 

кошти на вимогу та поточні рахунки  402 663  160 054 

строкові кошти   60 877  62 055 

кошти за недіючими рахунками   2  1 464 

Всього коштів клієнтів 1 070 176  439 267 
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Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:  

 
31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

сума % сума % 

Фізичні особи – резиденти   433 875   40,5   168 167   38,3 

Переробна промисловість   205 268   19,2   36 564   8,3  

Оптова та роздрібна торгівля  198 184   18,5   81 038   18,5  

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність   96 004   9,0   30 072   6,8  

Будівництво   78 859   7,4   23 571   5,4  

Фізичні особи – нерезиденти   29 667   2,8   55 406   12,7  

Операції з нерухомим майном   9 174   0,9   2 551   0,6  

Інформація та телекомунікації   8 173   0,7   21 723   4,9  

Юридичні особи – нерезиденти   1 190   0,1   2 415   0,5  

Інші  9 782   0,9   17 760   4,0  

Всього коштів клієнтів  1 070 176  100,0  439 267   100,0  

Станом на 31 грудня 2019 року кошти клієнтів у розмірі 527 507 тисяч гривень (станом на 31 грудня 
2018 року – 195 473 тисяч гривень) отримані від п’яти юридичних і фізичних осіб. 

17. Інші зобов’язання 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Інші фінансові зобов’язання   

Забезпечення зобов'язання 7 28 

Кредиторська заборгованість за іншими фінансовими 
зобов’язаннями 162 150 

Всього інших фінансових зобов’язань 169 178 

Інші нефінансові зобов’язання   

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  2 085 1 716 

Кредиторська заборгованість з придбання активів та з оплати за 
послуги  1 903 1 952 

Доходи майбутніх періодів  1 791 883 

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими 
платежами крім податку на прибуток  695   409  

Всього інших нефінансових зобов’язань 6 474 4 960  

Всього інших зобов’язань 6 643 5 138  

18. Умовні та контрактні зобов'язання 
Для задоволення фінансових потреб клієнтів Банк приймає на себе різні безвідкличні договірні 
зобов'язання та умовні зобов'язання. До них відносяться фінансові гарантії та інші зобов'язання з 
надання позик. Незважаючи на те, що такі зобов'язання можуть не визнаватися в звіті про фінансовий 
стан, вони несуть кредитний ризик та, відповідно, є частиною загальної схильності Банку до ризиків. 



 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» 

РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК   |   ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

70 

Згідно з умовами гарантій Банк зобов'язаний здійснювати платежі від імені клієнтів у разі настання 
певних подій. Гарантії схильні до такого ж кредитного ризику, як і позики. Номінальна вартість таких 
договірних зобов'язань наведена в таблиці нижче: 

  31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Фінансові гарантії 27 410 3 748 

Інші зобов'язання з надання позик:   

Безумовно відкличні кредитні лінії 178 348 125 277  

Безвідкличні невикористані кредитні лінії 6 348 6 467  

 184 696 131 744 

За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від 
знецінення  (163) (125) 

Разом 211 943 135 367 

Збитки від знецінення за гарантіями та іншим договірним зобов'язанням 

Нижче представлений аналіз змін номінальної вартості та відповідних резервів під знецінення стосовно 
гарантій та інших договірних зобов'язань: 

Фінансові гарантії 

У таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежності 
від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Інформація про 
систему присвоєння рівнів внутрішнього рейтингу Банку наведена в Примітці 33 (дивись «Кредитний 
ризик: Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), 
а політика, що стосується оцінки резервів під ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в 
Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на 
груповій основі»). 

Схильність до кредитного ризику: 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг 27 410 - - 27 410 

Стандартний рейтинг - - - - 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 27 410 - - 27 410 
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Рівень внутрішнього рейтингу 
2018 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг - - - - 

Стандартний рейтинг 1 534 - - 1 534 

Рейтинг нижче стандартного 2 214 - - 2 214 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 3 748 - - 3 748 

У таблиці нижче представлений аналіз змін схильності до ризику: 

Фінансові гарантії Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Схильність до ризику на 1 січня 2019 року 3 748 - - 3 748 

Нові гарантії 32 943 - - 32 943 

Гарантії, визнання яких було припинено або 
термін яких закінчився (виключаючи списання) (6 017) - - (6 017) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці (3 264) - - (3 264) 

Станом на 31 грудня 2019 року 27 410 - - 27 410 

 

Фінансові гарантії Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Схильність до ризику на 1 січня 2018 року 4 376 - - 4 376 

Нові гарантії - - - - 

Гарантії, визнання яких було припинено або 
термін яких закінчився (виключаючи списання) (628) - - (628) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 3 748 - - 3 748 
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL: 

Фінансові гарантії Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року 2 - - 2 

Нові гарантії 1 522 - - 1 522 

Гарантії, визнання яких було припинено або 
термін яких закінчився (виключаючи списання) (1 483) - - (1 483) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці (28) - - (28) 

Станом на 31 грудня 2019 року 13 - - 13 

 

Фінансові гарантії Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 12 - - 12 

Нові гарантії - - - - 

Гарантії, визнання яких було припинено або 
термін яких закінчився (виключаючи списання) (10) - - (10) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 2 - - 2 
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Безвідкличні невикористані кредитні лінії 

У таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежності 
від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Інформація про 
систему присвоєння рівнів внутрішнього рейтингу Банку наведена в Примітці 33 (дивись «Кредитний 
ризик: Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), 
а політика, що стосується оцінки резервів під ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в 
Примітці 33 (дивись «Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на 
груповій основі»). 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2019 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг - - - - 

Стандартний рейтинг 6 348 - - 6 348 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 6 348 - - 6 348 

 

Рівень внутрішнього рейтингу 
2018 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Працюючі активи 
    

Високий рейтинг - - - - 

Стандартний рейтинг 6 467 - - 6 467 

Рейтинг нижче стандартного - - - - 

Рейтинг значно нижче стандартного - - - - 

Непрацюючі активи 
    

Індивідуально знецінені - - - - 

Всього 6 467 - - 6 467 



 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» 

РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК   |   ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

74 

У таблиці нижче представлений аналіз змін номінальної вартості інших зобов'язань з надання позик: 

Безвідкличні невикористані кредитні лінії Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Схильність до ризику на 1 січня 2019 року 6 467 - - 6 467 

Нові договори 10 979 - - 10 979 

Зобов'язання, визнання яких було припинено 
або термін яких закінчився (виключаючи 
списання) 

(11 098) - - (11 098) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 6 348 - - 6 348 

 

Безвідкличні невикористані кредитні лінії Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Схильність до ризику на 1 січня 2018 року - - - - 

Нові договори 6 467 - - 6 467 

Зобов'язання, визнання яких було припинено 
або термін яких закінчився (виключаючи 
списання) 

- - - - 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 6 467 - - 6 467 

У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно інших зобов'язань з надання 
позик: 

Безвідкличні невикористані кредитні лінії Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2019 року 123 - - 123 

Нові договори 1 565  - - 1 565  

Зобов'язання, визнання яких було припинено 
або термін яких закінчився (виключаючи 
списання) 

(1 538) - - (1 538) 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2019 року 150 - - 150 
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Безвідкличні невикористані кредитні лінії Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року - - - - 

Нові договори 123 - - 123 

Зобов'язання, визнання яких було припинено 
або термін яких закінчився (виключаючи 
списання) 

- - - - 

Переведення в Стадію 1 - - - - 

Переведення в Стадію 2 - - - - 

Переведення в Стадію 3 - - - - 

Списані суми - - - - 

Курсові різниці - - - - 

Станом на 31 грудня 2018 року 123 - - 123 

Розгляд справ у суді 

Станом на 31 грудня 2019 року розглядаються 2 позови Банку до контрагентів (Державна Фіскальна 
Служба) на загальну суму 1 513 тисяч гривень. Також станом на звітну дату судами розглядаються 8 
позовів немайнового характеру, в яких відповідачем/третьою особою є Банк.  

Зобов’язання за договорами операційної оренди 

Майбутні мінімальні орендні платежі за договорами операційної оренди, де Банк виступає орендарем, 
станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 років представлені наступним чином: 

  31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Майбутні мінімальні орендні платежі     

не більше 1 року 86  1 607  

більше 1 року але не більше 5 2 261  2 180  

більше 5 років 74 540  - 

Всього зобов'язань за договорами операційної оренди 76 887  3 787  
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19. Статутний капітал, емісійний дохід, резерви та інші фонди 
 31 грудня 

2019 року 
31 грудня 
2018 року 

Кількість простих акцій в обігу  1 138 888 889 1 138 888 889 

Зареєстрований та сплачений статутний капітал  227 778 205 000 

Всього статутного капіталу   227 778 205 000 

Емісійний дохід  41 41 

Резерви та інші фонди  1 559 449 

Всього статутного капіталу, емісійного доходу та резервного 
фонду  229 378 205 490 

Станом на кінець дня 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений статутний капітал був 
представлений 1 138 888 889 простими іменними акціями номінальною вартістю 0,18 гривень кожна.  

У другому кварталі 2019 року відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Банку 
(протокол № 61 від 22.04.2019) відбулося збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення 
номінальної вартості акцій Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини 
прибутку у розмірі 22 777 777,78 гривень, а саме: 

− частини прибутку за 2018 рік в розмірі 14 246 474,61 гривень; 

− частини прибутку за 2017 рік в розмірі 8 531 303,17 гривень. 

Номінальна вартість кожної акції Банку була підвищена на 02 (дві) копійки. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений статутний капітал був 
представлений 1 138 888 889 простими іменними акціями номінальною вартістю 0,20 гривень кожна.  

Акції на пред’явника та привілейовані акції Банком не випускались. 

Акції, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу, Банком не розміщувались. 

Прибуток Банку, який підлягає розподілу, обмежений сумою його резервів, інформація про які 
розкривається у фінансовій звітності згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку 
та звітності в банківських установах України. Резерви, які не підлягають розподілу, представлені 
резервним фондом, який створюється відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актів 
Національного банку України для покриття непередбачених збитків під невизначені ризики під час 
проведення банківських операцій. Резервний фонд Банку створюється за рішенням акціонерів в 
розмірах, передбачених законодавством за умови, що такі відрахування будуть становити не менше 5% 
чистого прибутку Банку. Даний резерв був створений у відповідності до Статуту Банку, який передбачає 
створення резерву для цих цілей. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2019 року емісійний дохід у сумі 41 тисяча гривень (2018 рік - 41 тисяча 
гривень), представляв собою перевищення сум отриманих внесків над номінальною вартістю 
випущених акцій. 

У 2019 році згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № 61 від 22.04.2019) 
до резервного фонду Банку було спрямовано:  

− частину нерозподіленого прибутку, накопиченого Банком протягом 2004-2011 років, в розмірі 
161 592,36 гривень (сто шістдесят одна тисяча п‘ятсот дев‘яносто дві гривні 36 копійок); 

− 5% прибутку за 2018 рік у розмірі 948 531,46 гривень (дев‘ятсот сорок вісім тисяч п‘ятсот 
тридцять одна гривня 46 копійок). 

Протягом 2019 та 2018 років Банк не сплачував акціонерам дивіденди. 
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20. Резерви переоцінки  

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Залишок на початок періоду  46 242 

Зміни результатів переоцінки боргових фінансових інструментів  132   (239) 

Податок на прибуток пов’язаний зі зміною переоцінки боргових 
фінансових інструментів  (18)  43  

Реалізовані доходи за операціями з цінними паперами, які 
оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 
рекласифіковані до звіту про фінансові результати 

 (31) - 

Залишок на кінець періоду  129  46  

21. Чистий процентний дохід 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ    

Депозитними сертифікатами, випущеними Національним банком 
України 30 342 19 350 

Кредитами клієнтів  30 075 20 411 

Інвестиційними цінними паперами за справедливою вартістю, з 
переоцінкою через інший сукупний дохід 6 552 5 575 

Коштами в інших банках 4 776 8 603 

Всього процентних доходів 71 745 53 939 

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ    

Коштами на вимогу фізичних осіб (8 383)  (1 186) 

Коштами на вимогу суб’єктів господарювання (7 181)  (2 916) 

Строковими коштами фізичних осіб  (4 036)  (1 425) 

Фінансовим лізингом (орендою)   (2 044) - 

Строковими коштами юридичних осіб  (858)  (648) 

Коштами на вимогу небанківських фінансових установ (28)  (21) 

Всього процентних витрат  (22 530)  (6 196) 

Чистий процентний дохід 49 215   47 743  
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22. Чистий комісійний дохід 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ   

За операціями на валютному ринку   16 524   15 013  

Розрахунково-касові операції  14 619   12 133  

Гарантії надані та позабалансові операції  747   194  

За операціями з цінними паперами для клієнтів   167   135  

Кредитне обслуговування   42   87  

Інші  319   279  

Всього комісійних доходів 32 418 27 841 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ   

Комісійні витрати за операціями з банками   (4 815)  (3 666) 

Розрахунково-касові операції  (2 798)  (2 230) 

Інші  (158)  (109) 

Всього комісійних витрат   (7 771)  (6 005) 

Чистий комісійний дохід 24 647 21 836  
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23. Витрати по кредитних збитках 
В таблиці нижче представлені витрати на ECL за фінансовими інструментами за рік, визнані у складі 
прибутку або збитку: 

 При-
мітка 

2019 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 (485) 1 - (484) 

Кошти в банках 8 569 - - 569 

Кредити клієнтам 9 (631) (16) 612 (35) 

Інвестиції в цінні папери 10 - - - - 

Інші активи 14 34 - (74) (40) 

Оціночні зобов’язання 18 (38) - - (38) 

Всього збиток від знецінення  (551) (15) 538 (28) 

Погашення безнадійної заборгованості, 
списаної за рахунок резервів у минулих 
роках 

 - - - 26  

Всього витрати по кредитних збитках  - - - (2)  

 

 При-
мітка 

2018 рік 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 4 934 3 - 4 937 

Кошти в банках 8 (229) - - (229) 

Кредити клієнтам 9 (2 762) - (618) (3 380) 

Інвестиції в цінні папери 10 - - - - 

Інші активи 14 19 - (32) (13) 

Інші зобов’язання  1 361 - - 1 361 

Оціночні зобов’язання 18 (113) - - (113) 

Всього збиток від знецінення  3 210 3 (650) 2 563 

Погашення безнадійної заборгованості, 
списаної за рахунок резервів у минулих 
роках 

 - - - 6 592  

Всього витрати по кредитних збитках  - - - 9 155  

Протягом 2019 року Банком було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих роках 
безнадійну заборгованість у сумі 26 тисячі гривень, у 2018 році – 592 тисячі гривень. 

У 2018 році Банк відступив право вимоги за безнадійною заборгованістю, списаною за рахунок резервів у 
минулих роках та отримав відшкодування в розмірі 6 000 тисяч гривень. 
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24. Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою 
Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою представлений таким чином: 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Торговельні операції, нетто  7 203   1 724  

Курсові різниці, нетто  (1 408)  (538) 

Всього чистого прибутку від операцій з іноземною валютою  5 795  1 186 

25. Інші доходи 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Кредиторська заборгованість, списана у дохід 5 281 225 

Інші операційні доходи 20 118 

Всього інших доходів 5 301 343 

26. Амортизація та знецінення  

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів (3 820) (2 154) 

Амортизація активів з права користування (1 395) - 

Всього амортизація та знецінення  (5 215)  (2 154) 
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27. Інші витрати 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, 
телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (9 923)  (6 755) 

Обслуговування операцій за платіжними картками (4 442)  (3 716) 

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (1 673)  (1 099) 

Витрати на оперативний лізинг (оренду) (1 634)  (4 794) 

Представницькі витрати (1 098)  (774) 

Консультаційно-інформаційні витрати (778) - 

Витрати на аудит (700)  (555) 

Витрати на маркетинг і рекламу  (499)  (940) 

Витрати на участь у конференціях і семінарах  (199)  (550) 

Витрати на охорону  (161)  (294) 

Членські внески  (234)  (215) 

Результат від продажу/ вибуття необоротних активів (77)  (128) 

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей (92) (37) 

Професійні послуги (90) (307) 

Інші витрати (2 393)  (2 152) 

Всього інших витрат   (23 993)  (22 316) 

До складу оренди приміщень включені витрати за договорами оренди, до яких застосовується 
спрощення щодо визнання за МСФЗ 16 в сумі 1 194 тисяч гривень та витрати, що відноситься до 
договорів оренди, що обліковується згідно з МСФЗ 16 в сумі 440 тисяч гривень. 
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28. Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток: 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Витрати з поточного податку на прибуток - - 

Зміна відстроченого податку на прибуток - - 

Зменшення /Виникнення тимчасових різниць  (1 860) (3 805) 

Всього (витрати) /відшкодування з податку на прибуток  (1 860) (3 805) 

Банк розраховує податок на прибуток на підставі даних податкового обліку, які ведуться та готуються 
відповідно до вимог податкового законодавства України, і які можуть відрізнятися від Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Банк зазнає впливу певних постійних податкових різниць внаслідок 
того, що певні витрати не оподатковуються, а також через режим звільнення певної категорії доходів від 
оподаткування. 

Відстрочені податки відображають чистий податковий вплив тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності та сумою, яка використовується для цілей 
оподатковування.  

Банк оцінив наявність оподатковуваного прибутку, за рахунок якого може використати тимчасову 
різницю, що підлягає вирахуванню протягом трьох років та визнав відстрочений податковий актив 
станом на 31 грудня 2019 року в розмірі 7 077 тисяча гривень (31 грудня 2018 року в розмірі 8 956 
тисяча гривень). Податкове законодавство, чинне станом на кінець 2018 року не обмежує строки 
реалізації невикористаних податкових збитків та джерел оподатковуваних прибутків, за рахунок яких 
Банк може робити вирахування при сторнуванні такої тимчасової різниці, але, враховуючи можливі 
зміни в податковому законодавстві Банк не розглядає більш тривалого періоду. 

Податковий кодекс України встановлює ставку податку на прибуток на рівні 18% для оподаткування 
доходів у 2019 та 2018 роках.  

Узгодження витрат з податку на прибуток та облікового прибутку за роки, які закінчилися 31 грудня 
2019 та 2018 років: 

 31 грудня 
2019 року 

31 грудня 
2018 року 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 10 378  22 776 

Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою 
оподаткування (1 868) (4 100) 

Коригування облікового прибутку:   

Податковий вплив постійних різниць (9) 30 

Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди 17 265 

Витрати з податку на прибуток (1 860) (3 805) 

Нижче наведені податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов'язань за 2019 рік: 
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 Залишок на 
початок періоду 

Визнані у 
прибутках 

/збитках 

Визнані у 
власному 

капіталі 

Залишок 
на кінець 

періоду 

Податковий вплив тимчасових різниць 8 956 (1 860) (18) 7 078  

Перенесені невикористані податкові 
збитки на майбутні періоди 8 956 (1 860) (18) 7 078  

Чистий відстрочений податковий актив  8 956 (1 860) (18) 7 078  

Визнаний відстрочений податковий 
актив  8 956 (1 860) (18) 7 078  

Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових 
зобов'язань за 2018 рік: 

 Залишок на 
початок періоду  

Визнані у 
прибутках 

/збитках 

Визнані у 
власному 

капіталі 

Залишок 
на кінець 

періоду 

Податковий вплив тимчасових різниць 12 718 (3 805) 43 8 956 

Перенесені невикористані податкові 
збитки на майбутні періоди 12 718 (3 805) 43 8 956 

Чистий відстрочений податковий актив  12 718 (3 805) 43 8 956 

Визнаний відстрочений податковий 
актив  12 718 (3 805) 43 8 956 
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29. Операційні сегменти 
Інформація по звітним сегментам Банку за 2019 рік наведена нижче. 

Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2019 рік: 

 Послуги 
фізичним 

особам 

Послуги 
корпоративним 

клієнтам 

Централізовані 
казначейські 

банківські 
операції Всього  

Активи звітного сегменту 21 313 321 911 1 016 134 1 359 358 

Зобов´язання звітного сегменту 485 813 625 605 6 139 1 117 557 

Капітальні інвестиції 4 621 14 781 11 810 31 212 

Амортизація (772) (2 470) (1 973) (5 215) 

Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2019 рік: 

  Послуги 
фізичним 

особам 

Послуги 
корпора-

тивним 
клієнтам 

Централі-
зовані 

казначейські 
банківські 

операції 
Вилу-
чення Всього  

Зовнішні доходи           

процентні доходи  679   29 191   41 875   -   71 745  

комісійні доходи   2 880   20 303   9 235   -   32 418  

Міжсегментні доходи  21 260   19 588   16 512   (57 360)  -  

Разом доходи  24 819   69 082   67 622   (57 360)  104 163  

Процентні витрати  (12 721)  (9 036)  (773)  -   (22 530) 

Витрати по кредитних збитках  (59)  (13)  70   -   (2) 

Комісійні витрати  (1 596)  (1 360)  (4 815)  -   (7 771) 

Результат від продажу фінансових 
інструментів, які обліковуються 
за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 

- -  46  -  46  

Результат від операцій з 
похідними фінансовими 
інструментами 

 -   -   501   -   501  

Чистий прибуток від операцій з 
іноземною валютою  858   2 744   2 193   -   5 795  

Інші доходи та інші витрати  (10 338)  (33 067)  (26 419)  -   (69 824) 

Міжсегментні витрати  (493)  (19 178)  (37 689)  57 360   -  

Витрати з податку на прибуток  (275)  (881)  (704)  -   (1 860) 

Інший сукупний дохід  -   -   83   -   83  

Разом сукупний дохід сегменту 
з урахуванням податків  195   8 291   115   -   8 601  
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Нижче наведена звірка сукупного доходу звітних сегментів з сукупним доходом Банку за 2019 рік: 

 
Разом по 

звітним 
сегментам Коригування 

Разом по 
Банку 

Зовнішні доходи       

процентні доходи  71 745  -  71 745  

комісійні доходи   32 418  -  32 418  

Міжсегментні доходи  -  -  -  

Разом доходи  104 163  -  104 163  

Процентні витрати  (22 530) -  (22 530) 

Витрати по кредитних збитках  (2)   (2) 

Комісійні витрати  (7 771) -  (7 771) 

Результат від продажу фінансових інструментів, які 
обліковуються за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 

 46    46  

Результат від операцій з похідними фінансовими 
інструментами  501    501  

Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою  5 795  -  5 795  

Інші доходи та інші витрати  (69 824) -  (69 824) 

Міжсегментні витрати  -  -  -  

Витрати з податку на прибуток  (1 860) -  (1 860) 

Інший сукупний дохід  83    83  

Разом сукупний дохід сегменту з урахуванням 
податків  8 601  -  8 601  

Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2018 рік: 

 
Послуги 

фізичним 
особам 

Послуги 
корпоративним 

клієнтам 

Централізовані 
казначейські 

банківські 
операції 

Всього  

Активи звітного сегменту 11 134 165 047 507 399 683 580 

Зобов´язання звітного сегменту 226 626 217 904 5 850 450 380 

Капітальні інвестиції 3 217 8 670 10 412 22 299 

Амортизація (311) (837) (1 006) (2 154) 
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Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2018 рік: 

  Послуги 
фізичним 

особам 

Послуги 
корпора-

тивним 
клієнтам 

Централі-
зовані 

казначейські 
банківські 

операції 
Вилу-
чення Всього  

Зовнішні доходи           

процентні доходи  341   20 070   33 528   -   53 939  

комісійні доходи   2 875   17 366   7 600   -   27 841  

Міжсегментні доходи  6 638   6 850   19 507   (32 995)  -  

Разом доходи  9 854   44 286   60 635   (32 995)  81 780  

Процентні витрати  (2 610)  (3 586)  -   -   (6 196) 

Витрати по кредитних збитках 7 186 (2 774) 4 743 - 9 155 

Комісійні витрати  (2 339)  -   (3 666)  -   (6 005) 

Чистий прибуток від операцій з 
іноземною валютою  171   461   554   -   1 186  

Інші доходи та інші витрати  (8 242)  (22 218)  (26 684)  -   (57 144) 

Міжсегментні витрати  (100)  (10 103)  (22 792)  32 995   -  

Витрати з податку на прибуток  (549)  (1 479)  (1 777)  -   (3 805) 

Інший сукупний дохід  -   -   (196)  -   (196) 

Разом сукупний дохід 
сегменту з урахуванням 
податків 

 3 371   4 587   10 817   -   18 775  

Нижче наведена звірка сукупного доходу звітних сегментів з сукупним доходом Банку за 2018 рік: 

 
Разом по 

звітним 
сегментам Коригування 

Разом по 
Банку 

Зовнішні доходи       

процентні доходи  53 939  -  53 939  

комісійні доходи   27 841  -  27 841  

Міжсегментні доходи  -  -  -  

Разом доходи  81 780  -  81 780  

Процентні витрати  (6 196) -  (6 196) 

Витрати по кредитних збитках 9 155  9 155 

Комісійні витрати  (6 005) -  (6 005) 

Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою  1 186  -  1 186  

Інші доходи т та інші витрати  (57 144) -  (57 144) 

Міжсегментні витрати  -  -  -  

Витрати з податку на прибуток  (3 805) -  (3 805) 

Інший сукупний дохід  (196)   (196) 

Разом сукупний дохід сегменту з урахуванням 
податків  18 775  -  18 775  
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30. 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 нижче включені до колонки «Провідний управлінський персонал». 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2019 року: 

 
Найбільші 
акціонери 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

особи 

Кредити клієнтам - 42 - 

контрактна ставка (%) - 0,001 – 36,0 - 

Основні засоби та активи з права користування - - 330 

Кошти клієнтів 198 212 23 353 5 062 

контрактна ставка (%)  0,1-8  0,1-13  0,1-6 

Зобов’язання з оренди - - 341 

Інші зобов'язання - - 4 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2019 рік: 

 
Найбільші 
акціонери 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

особи 

Процентні доходи  0 20 0 

Процентні витрати  (7 815) (909) (105) 

Комісійні доходи 61 24 340 

Витрати по кредитних збитках 6 14 - 

Інші витрати  0  (10 724) (98) 

Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом 
2019 року: 

 Найбільші 
акціонери 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

особи 

Кредити надані  - 385 - 

Кредити погашені  - 400 - 

Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2019 року: 

 Найбільші 
акціонери 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

особи 

Інші потенційні зобов'язання, що надані 
клієнтам -  391 - 
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Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2018 року: 

 
Найбільші 
акціонери 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

особи 

Кредити клієнтам - 98 - 

контрактна ставка (%) - 0,001 – 36,0 - 

Кошти клієнтів 80 647 21 023 2 246 

контрактна ставка (%) 8,0 1,0 – 8,0 1,0 – 7,0 

Інші зобов'язання - - 4 

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2018 рік: 

 
Найбільші 
акціонери 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

особи 

Процентні доходи  - 18 - 

Процентні витрати  (189) (653) (125) 

Комісійні доходи 223 36 75 

Витрати по кредитних збитках (6) (5) - 

Інші витрати - (6 940) (189) 

Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом 
2018 року: 

 Найбільші 
акціонери 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

особи 

Кредити надані  - 549 - 

Кредити погашені  - (519) - 

Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2018 року: 

 Найбільші 
акціонери 

банку  

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

особи 

Інші потенційні зобов'язання, що надані 
клієнтам 200 246 - 

Виплати провідному управлінському персоналу: 

 31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

Витрати Витрати 

Поточні виплати працівникам (10 724) (6 873) 

Всього (10 724) (6 873) 
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31. Справедлива вартість 
Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою вартістю або первісною вартістю 
(собівартістю): 

 
31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

справедлива 
вартість 

балансова 
вартість 

справедлива 
вартість 

балансова 
вартість 

Грошові кошти та їх еквіваленти  954 329   954 329  452 296 452 296 

Кошти в банках 9 465  9 465  7 379 7 379 

Кредити клієнтам  271 841  277 371 140 821 141 301 

Акції підприємств, які 
обліковуються через інший 
сукупний дохід 

- 11 - 11 

Інші фінансові активи 53  53  10 10 

Всього фінансових активів, що 
обліковуються за 
амортизованою вартістю та 
собівартістю 

1 235 688 1 241 229 600 506 600 997 

     
Кошти банків 6 139  6 139  5 850 5 850 

Кошти клієнтів  1 066 934 1 070 176 440 276 439 267 

Інші фінансові зобов’язання  169 169 178 178 

Всього фінансових зобов’язань, 
що обліковуються за 
амортизованою вартістю та 
собівартістю 

1 073 242 1 076 484 446 304 445 295 
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Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки за 2019 рік: 

 
Справедлива вартість за різними 

моделями оцінки 

Всього 
справедлива 

вартість 

Всього 
балансова 

вартість 

Рівень І Рівень ІІ Рівень ІІІ   

Активи, які оцінюються за 
справедливою вартістю           

Інвестиції в цінні папери 12 248 - - 12 248 12 248 

Інвестиційна нерухомість  - 1 115 - 1 115 1 115 

Активи, справедлива вартість 
яких розкривається      

Грошові кошти та їх еквіваленти 954 329 - - 954 329 954 329 

Кошти в банках  9 465  9 465 9 465 

Кредити клієнтам - 271 841 - 271 841 277 371 

Акції підприємств, які 
обліковуються через інший 
сукупний дохід 

- - - - 11 

Інші фінансові активи - 53 - 53  53  

Зобов’язання, справедлива 
вартість яких розкривається      

Кошти банків - 6 139 - 6 139  6 139  

Кошти клієнтів - 1 066 934 - 1 066 934 1 070 176 

Інші фінансові зобов’язання - 169 - 169 169 
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Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки за 2018 рік: 

 
Справедлива вартість за різними 

моделями оцінки 
Всього 

справедлива 
вартість 

Всього 
балансова 

вартість Рівень І Рівень ІІ Рівень ІІІ 

Активи, які оцінюються за 
справедливою вартістю           

Інвестиції в цінні папери 24 539 - - 24 539 24 539 

Інвестиційна нерухомість  - 1 289 - 1 289 1 289 

Активи, справедлива вартість 
яких розкривається      

Грошові кошти та їх еквіваленти 452 296 - - 452 296 452 296 

Кошти в банках  7 379  7 379 7 379 

Кредити клієнтам - 140 821 - 140 821 141 301 

Акції підприємств, які 
обліковуються через інший 
сукупний дохід 

- - - - 11 

Інші фінансові активи - 10 - 10 10 

Зобов’язання, справедлива 
вартість яких розкривається      

Кошти банків - 5 850 - 5 850 5 850 

Кошти клієнтів - 440 276 - 440 276 439 267 

Інші фінансові зобов’язання - 178 - 178 178 

32. Управління капіталом 
Мета Банку в управлінні капіталом полягає в забезпеченні: 

1) дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України; 

2) спроможності Банку стабільно функціонувати та розвиватись відповідно до затверджених 
стратегічних планів; 

3) покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які бере на себе Банк в процесі діяльності. 

Політика Банку в управлінні капіталом полягає у визначенні ефективного рівня капіталу, максимально 
збільшуючи довгострокову цінність для акціонерів, а саме, встановлення цілей та директив з управління 
капіталом Банку так, щоб оптимізувати вимогу акціонерів щодо прибутку від його інвестицій з 
урахуванням наступних обмежень: 

• дотримання вимог до капіталу, які встановлені наглядовими органами; 

• відповідності рівня капіталу вимогам інвесторів та рейтингових агентств з метою забезпечення 
доступу Банку до фінансування на ринках капіталу. 

Банк з метою визначення реального розміру капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності постійно 
оцінює якість своїх активів і позабалансових зобов’язань, здійснює відповідні коригування їх вартості 
шляхом формування резервів для покриття очікуваних (можливих) збитків за зобов’язаннями 
контрагентів. 

Кількісна оцінка капіталу доповнюється якісним, всебічним обговоренням. Результати підсумовуються у 
вигляді цілей щодо необхідного рівня капіталу, включаючи стратегічні напрямки щодо того, як 
підтримувати достатній рівень капіталу. 

Структура капіталу Банку вкладається з інструментів та капіталу, який представлений статутним 
капіталом, статутним капіталом в процесі реєстрації, резервами, іншим додатковим капіталом, 
інформація про які розкривається у звіті про зміни в капіталі. 
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У нижченаведеній таблиці представлений аналіз регулятивного капіталу Банку станом на 31 грудня 
2019 року та 31 грудня 2018 року розрахований у відповідності до вимог Національного банку України:  

Склад регулятивного капіталу: 2019 рік 2018 рік 

Основний капітал, (капітал 1-го рівня):   

статутний капітал 227 778  205 000  

емісійний дохід  41   41  

резервні фонди 1 559 449  

збитки минулих років -  (6 652) 

нематеріальні активи  (14 317)  (7 752) 

Всього капіталу 1 рівня 215 061  191 086 

Додатковий капітал, (капітал 2-го рівня) 6 525  32 386  

Відвернення  (2)  (2) 

Всього регулятивного капіталу  221 584 223 470 

Коефіцієнт достатності капіталу 50,21 % 90,62% 

Кількісні показники, встановлені Національним Банком для забезпечення адекватності капіталу, 
вимагають від Банку підтримувати мінімальні суми та нормативи регулятивного капіталу: 

• норматив достатності регулятивного капіталу - не менше ніж 10%. 

• мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, що отримав банківську ліцензію до 11 липня 2014 
року, має становити: 300 мільйонів гривень з 01 січня 2021 року; 400 мільйонів гривень з 11 липня 
2022 року; 500 мільйонів гривень з 11 липня 2024 року.  
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33. Політика управління ризиками 
В Банку створено систему управління ризиками, яка відповідає розміру, бізнес-моделі, масштабу 
діяльності, видам та складності операцій Банку та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), 
моніторинг, звітування, контроль та пом’якшення всіх суттєвих ризиків з метою визначення Банком 
розміру капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності. 

Система управління ризиками складається із: 

− організаційної структури (міститься в Звіті про корпоративне управління); 

− культури управління ризиками та кодексу поведінки (етики); 

− внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками; 

− інформаційних систем щодо управління ризиками та звітування; 

− інструментів для ефективного управління ризиками. 

Система управління ризиками забезпечує: 

− відповідність затверджених Наглядовою Радою стратегії управління ризиками та декларації 
схильності до ризиків Банку його бізнес-моделі та ризикам, які Банк спроможний 
утримувати для досягнення бізнес-цілей; 

− відповідність ризик-профілю Банку затвердженому Наглядовою Радою рівню ризик-апетиту; 

− створення та дотримання високої культури управління ризиками, що передбачає 
забезпечення обізнаності та залучення всіх працівників Банку, а також членів Наглядової 
Ради та Правління, до управління ризиками, навчання працівників Банку з питань 
управління ризиками; 

− відповідність внутрішньобанківських документів щодо управління ризиками вимогам 
законодавства України;  

− адекватність інформаційних систем Банку, які забезпечують оперативне та достовірне 
вимірювання ризиків, агрегування даних щодо ризиків, а також повноту та своєчасність 
інформації для складання управлінської звітності щодо ризиків; 

− оцінку (вимірювання) ризиків з метою контролю їх рівня як у звичайних, так і стресових 
ситуаціях.  

Управління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях Банку. Управління 
ризиками є інструментом захисту активів та доходів Банку від втрат.  

Банк оцінює всі ризики оцінюються на предмет їх суттєвості відповідно до внутрішньої методики Банку. 
Така оцінка виявляє, які саме ризики є важливими для Банку та потребують ретельного управління. 
Саме ці ризики формують ризик-профіль Банку та вимагають встановлення рівня ризик-апетиту до них.  

Кожного року Наглядовою Радою Банком затверджується перелік основних ризиків, які Банк має намір 
утримувати для досягнення стратегічних цілей та виконання Бізнес-плану розвитку Банку. До кожного 
із них та сукупно за всіма ризиками встановлено рівень ризику апетиту, який визначений Декларацією 
схильності до ризиків та контролюється на регулярній основі з метою утримання ризиків на 
прийнятному рівні.  

Основні ризики, властиві операціям Банку, включають:  

− кредитний ризик; 
− ризик ліквідності;  
− ринковий ризик; 
− процентний ризик банківської книги; 
− операційний ризик;  
− комплаєнс ризик. 

Процес управління основними ризиками включає систему різноманітних лімітів та обмежень, які 
затверджені колегіальними органами Банку, а також низку тригерів та індикаторів, які дозволяють 
контролювати та обмежувати рівень ризиків. 
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Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик того, що Банк понесе збитки в зв'язку з тим, що його клієнти або 
контрагенти не зможуть виконати передбачені договором зобов'язання. Банк управляє кредитним 
ризиком шляхом встановлення граничного розміру ризику, який Банк готовий прийняти по окремим 
контрагентам або галузевим концентраціям ризику, а також за допомогою моніторингу дотримання 
встановлених лімітів ризику. 

Управління та моніторинг кредитних ризиків здійснюється Центром з управління ризиками, Кредитним 
комітетом, який створено в Банку і діє на колегіальній основі, Правлінням Банку та Наглядовою радою в 
межах їх повноважень. 

Управління та контроль кредитного ризику здійснюється за допомогою впроваджених лімітів ризику на 
одного Боржника та/або групу пов’язаних Боржників, ризику галузевої концентрації кредитного 
портфелю, концентрації кредитного портфелю в іноземній валюті, концентрації за кредитними 
продуктами для корпоративних та роздрібних клієнтів, максимальної питомої ваги бланкових кредитів 
в кредитному портфелі, а також максимального обсягу непрацюючих кредитів. Крім того, Банком 
впроваджено індикатори системи раннього виявлення непрацюючих активів з метою недопущення 
зростання обсягу таких активів.  

Фахівці Центру з управління ризиками надають підтримку менеджменту та бізнесу в цілому, шляхом 
впровадження різноманітних засобів управління ризиком, наприклад, розробляючи системи, політики і 
моделі управління кредитним ризиком та складаючи управлінську звітність. 

Банк здійснює регулярну перевірку кредитної якості з тим, щоб забезпечити раннє виявлення можливих 
змін у кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розміру забезпечення. В 
результаті оцінки кредитної якості, яка здійснюється на підставі фінансової звітності контрагента та з 
урахуванням якісних характеристик, розраховується коефіцієнт ймовірності дефолту та в залежності від 
розрахованого значення контрагенту присвоюється певний рейтинг. Рейтинги регулярно 
переглядаються в залежності від оцінки кредитної якості. Така процедура перевірки кредитної якості 
дозволяє Банку оцінити розмір потенційних збитків внаслідок ризиків, до яких він схильний, та вжити 
необхідні заходи щодо їх усунення. 

Для контролю кредитного ризику Банк протягом усього «життєвого циклу» кредиту здійснює 
моніторинг якості обслуговування кредиту, фінансового стану Боржника, обсягу грошових потоків, які 
проводяться через поточний рахунок в Банку, дотримання фінансових та нефінансових ковенант, 
встановлених договором кредиту, а також стану наявності та зберігання забезпечення. Такий постійний 
моніторинг дозволяє виявляти фінансові труднощі Боржника, які можуть призвести до непогашення 
кредиту, на ранніх стадіях, приймати запобіжні заходи та коригувальні міри з боку Банку та, відповідно, 
знижує кредитний ризик.  

Ризики за гарантіями та зобов'язаннями з надання позик 

Банк надає своїм клієнтам можливість отримання гарантій, за умовами яких може виникнути 
необхідність проведення Банком платежів від імені клієнтів, а також приймає на себе зобов'язання про 
видачу кредитів для задоволення потреби в ліквідних коштах. 

Згідно з умовами гарантій Банк зобов'язаний здійснювати платежі від імені клієнтів у разі настання 
певних подій. Такі договірні зобов'язання піддають Банк ризикам, які аналогічні ризикам за позиками, і 
для зниження таких ризиків використовуються такі ж процедури та політики управління ризиками. 

Оцінка знецінення  

Нижче наведені посилання на примітки фінансової звітності, в яких описується підхід Банку щодо 
визначення та оцінки на предмет знецінення. Даний розділ необхідно розглядати разом з Приміткою 4 
«Основні положення облікової політики». 

Визначення дефолту та покращення  

Банк вважає, що за фінансовим інструментом відбувся дефолт, і, отже, відносить його до Стадії 3 
(кредитно-знецінені активи) для цілей розрахунку ECL в будь-якому випадку, коли позичальник 
прострочив передбачені договором виплати на 90 днів та більше. У разі здійснення казначейських та 
міжбанківських операцій Банк вважає, що стався дефолт, та робить негайні заходи по його усуненню, 
якщо необхідні платежі, зазначені в окремих угодах, не були здійснені протягом 7 днів. 
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В рамках якісної оцінки наявності дефолту по клієнту Банк також розглядає ряд подій, які можуть 
вказувати на те, що оплата є малоймовірною. У разі настання таких подій Банк ретельно аналізує, чи 
приводить така подія до дефолту та чи слід відносити активи до Стадії 3 для цілей розрахунку ECL або 
більш відповідною буде Стадія 2. До таких подій належать такі: 

− суттєве погіршення кредитної якості Позичальника, що вказує на дефолт або близькість до 
дефолту; 

− внутрішній рейтинг позичальника, який вказує на дефолт або близькість до дефолту; 
− позичальник запитує у Банка надзвичайне фінансування; 
− неподання до Банку фінансової звітності Боржника, що унеможливлює оцінку фінансового стану; 
− смерть позичальника; 
− суттєве зменшення вартості забезпечення, коли відшкодування кредиту очікується в результаті 

продажу забезпечення; 
− ініціювання Банком позову до суду щодо стягнення заборгованості та/або кримінальної справи 

щодо сторони договору/його керівника/його власника; 
− боржник (або юридична особа в складі групи боржника) подав заяву про банкрутство або 

оголосив себе банкрутом; 
− рішення про визнання Банку-боржника/контрагента неплатоспроможним або наявне рішення 

про ліквідацію; 
− відкликання банківської ліцензії у Банка-боржника/контрагента; 
− наявність події дефолту по іншим суттєвим фінансовим інструментам Боржника в Банку. 

Відповідно до політики Банку фінансові інструменти вважаються «покращеними» і, отже, переводяться 
із Стадії 3, якщо жоден з критеріїв настання дефолту не спостерігався як мінімум протягом трьох місяців 
поспіль. Рішення щодо того, чи слід віднести актив до Стадії 2 або Стадії 1 в разі його «покращення», 
залежить від оцінки того, чи має місце значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного 
визнання. Критерій Банку щодо «Покращення» активів для цілей ECL менш суворий, ніж вимога щодо 
реструктуризованих активів, яка охоплює період 24 місяці, як описано в Примітці 4 (дивись 
«Реструктуризовані та модифіковані позики»). 

Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD) 

Присвоєння рейтингів здійснюється незалежним Центром з управління ризиками Банку. Критерії 
внутрішніх рейтингів розрізняються за видами Боржників – юридичні особи (крім банків), фізичні особи, 
банки-контрагенти. При встановленні рейтингу враховується як кількісна, так і якісна інформація та, 
крім інформації, специфічної для позичальника, також вивчається додаткова інформація із зовнішніх 
джерел (за наявності), яка може вплинути на поведінку позичальника. Такі джерела інформації, в першу 
чергу, використовуються для визначення ймовірності дефолту (PD). Потім показники PD коригуються 
для цілей оцінки ECL згідно з МСФЗ 9 з урахуванням прогнозної інформації та класифікації активів на 
Стадії. У разі необхідності ці дані визначаються для кожного економічного сценарію. 

Казначейські, торговельні та міжбанківські відносини 

Казначейські, торговельні та міжбанківські відносини Банку включають відносини з контрагентами, 
такими як організації з надання фінансових послуг, банки, брокери-дилери, біржі та клірингові 
організації. Для оцінки таких відносин Центр з управління ризиками Банку аналізує загальнодоступну 
інформацію, таку як фінансова звітність, а також якісні характеристики та дані з інших зовнішніх джерел 
та присвоює рівень внутрішнього рейтингу, як показано в таблиці нижче. 

Кредитування юридичних осіб 

У разі кредитування юридичних осіб оцінку позичальників проводить Центр з управління ризикам 
Банку. Оцінка кредитного ризику, яка враховує різну історичну, поточну та прогнозну інформацію, 
наприклад: 

− Історичну фінансову інформацію разом із прогнозами та бюджетами, підготовленими клієнтом. 
Така фінансова інформація включає дані про отримані та очікувані результати, коефіцієнти 
платоспроможності, коефіцієнти ліквідності та будь-які інші коефіцієнти, доречні для оцінки 
фінансових результатів діяльності клієнта. Частина таких показників закріплюється в договорах 
з клієнтами, і, отже, їх оцінці приділяється більше уваги. 
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− Загальнодоступну інформацію про клієнтів із зовнішніх джерел інформації. Така інформація 
може включати зовнішні рейтинги, присвоєні рейтинговими агентствами (за наявності), звіти 
незалежних аналітиків, ціни на ринку облігацій або свопу кредитного дефолту або прес-релізи та 
статті. 

− Макроекономічну або геополітичну інформацію, наприклад, темпи зростання ВВП стосовно 
конкретної галузі та за географічними регіонами, в яких клієнт здійснює свою діяльність. 

− Іншу обґрунтовану та підтверджувану інформацію про якість управління та можливості клієнта, 
яка доречна для визначення результатів діяльності організації. 

Рівень складності та деталізації методів оцінки кредитної якості відрізняються в залежності від 
схильності Банку до ризику та складності та розміру клієнта. 

Кредитування фізичних осіб 

Споживче кредитування включає в себе незабезпечені заставою споживчі кредити фізичним особам, 
кредити під заставу житлової нерухомості, кредити на придбання автомобілю, кредит під заставу 
майнових прав на кошти, що розміщені на депозитному рахунку, кредитні карти та овердрафти. Оцінка 
портфелів в розрізі вказаних кредитних продуктів здійснюється з використанням системи скорингу, 
основними показниками для якої є кількість днів прострочення, а також вид забезпечення та рівень 
покриття ним заборгованості.. Інші основні вихідні дані, які використовуються в моделях, такі: 

− Споживче кредитування: використання лімітів та їх волатильність, зростання ВВП, рівень 
безробіття, зміна доходів населення / рівня заробітної плати на основі даних за поточними 
рахунками, суми заборгованості та очікуваний перегляд процентних ставок. 

Рівні внутрішнього кредитного рейтингу Банку на основі PD за 12 місяців: 

 
Грошові кошти та 

їх еквіваленти, 
Кошти в банках 

Кредити 
юридичним 

особам 
Кредити фізичним 

особам 

Працюючі активи    

Високий рейтинг 0,0-0,09 0,001-0,10 0,005-0,15 

Стандартний рейтинг 0,10-0,20 0,11-0,35 0,151-0,40 

Рейтинг нижче стандартного 0,30-0,80 0,36-0,80 0,41-0,80 

Рейтинг значно нижче стандартного 0,81-0,999 0,81-0,99 0,81-0,99 

Непрацюючі активи 
   

Індивідуально знецінені 1 1 1 

Величина, схильна до ризику дефолту (EAD) 

Величина, схильна до ризику дефолту (EAD) являє собою валову балансову вартість фінансового 
інструменту, щодо якого застосовуються вимоги до знецінення, та відображає як можливість того, що 
схильність до ризику буде збільшуватися в міру наближення до дефолту, так і можливість дострокового 
погашення. Застосування показника EAD щодо кредитних карт та інших поновлюваних механізмів 
кредитування описано в Примітці 4 (дивись «Кредитні карти та інші поновлювані механізми 
кредитування»). 

Для розрахунку EAD для позик Стадії 1 Банк оцінює ймовірність дефолту протягом 12 місяців для оцінки 
12-місячних ECL. Однак якщо очікується, що протягом 12 місяців після звітної дати по позиці Стадії 1 
відбудеться дефолт, та при цьому також очікується, що ця позика буде відновлена, а потім знову 
відбудеться дефолт, то необхідно враховувати всі зазначені події, пов'язані з дефолтом. Для активів 
Стадії 2 та Стадії 3 та POCI фінансових активів показник EAD розглядається для подій, які можуть 
відбутися протягом усього терміну дії інструмента. 

Рівень втрат при дефолті (LGD) 

У разі кредитування юридичних та фізичних осіб показник LGD оцінюється принаймні і переглядається 
не рідше одного разу на рік та затверджується колегіальним органом Банку. У разі відсутності даних 
щодо збитків минулих періодів та досвіду втрат Банку після реалізації забезпечення значення LGD може 
встановлюватися експертним шляхом та затверджуватися Кредитним комітетом Банку. 
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Оцінка кредитного ризику ґрунтується на стандартній моделі оцінки LGD, в результаті якої 
встановлюються певні рівні LGD. Дані рівні LGD враховують очікуваний показник EAD в порівнянні з 
сумами, які, як очікується, будуть відновлені або реалізовані в результаті продажу утримуваної застави. 

Банк об'єднує свої роздрібні кредитні продукти в однорідні групи на основі спільних характеристик, 
доречних для оцінки майбутніх грошових потоків. Для цього використовується інформація про збитки 
минулих періодів та розглядається широкий спектр характеристик, притаманних операціям (наприклад, 
вид продукту, вид забезпечення та рівень покриття ним кредитної заборгованості).  

Значне збільшення кредитного ризику  

Банк постійно перевіряє всі активи, до яких застосовуються вимоги, що стосуються знецінення. Щоб 
визначити, на яку суму необхідно створити оціночний резерв під знецінення по інструменту або 
портфелю інструментів (в сумі 12-місячних ECL або ECL за весь термін), Банк аналізує, чи значно 
збільшився кредитний ризик по даному інструменту або портфелю інструментів з моменту первісного 
визнання. Банк вважає, що кредитний ризик за фінансовим інструментом значно збільшився з моменту 
первісного визнання, якщо рейтинг Боржника знизився більш ніж на три позиції з моменту первісного 
визнання. 

Банк також застосовує додатковий якісний метод для вказівки на те, що відбулося значне збільшення 
кредитного ризику за активом, наприклад, список проблемних клієнтів / інструментів або 
реструктуризація активу. Незалежно від зміни рейтингу вважається, що якщо передбачені договором 
платежі прострочені більш ніж на 30 днів, то відбулося значне збільшення кредитного ризику з моменту 
первісного визнання. 

У разі оцінки ECL на груповій основі по групі аналогічних активів (як зазначено в «Групування 
фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі» нижче) Банк застосовує такі ж 
принципи оцінки того, чи мало місце значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного 
визнання. При цьому основною ознакою значного зростання кредитного ризику є кількість днів 
прострочення платежів за договором. 

Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі 

Як вказувалося в Примітці 4 (дивись «Огляд принципів оцінки очікуваних кредитних збитків»), в 
залежності від наведених нижче факторів Банк оцінює ECL або на індивідуальній, або на груповій основі. 

Види активів, за якими Банк оцінює ECL на індивідуальній основі, включають такі: 

− всі активи Стадії 2 та Стадії 3 незалежно від виду фінансових активів; 
− казначейські, торговельні відносини ; 
− фінансові активи, які в момент припинення визнання первісної позики та визнання нової 

позики були класифіковані як POCI в результаті реструктуризації боргу. 
Групова оцінка застосовується для тих фінансових інструментів, які відносяться до Стадії 1, тобто по 
яких на звітну дату відсутнє значне зростання кредитного ризику з дати їх первісного визнання та 
відсутні ознаки дефолту (знецінення). 

Банк об'єднує дані фінансові активи в однорідні групи в залежності від їх внутрішніх та зовнішніх 
характеристик, зазначених нижче: 

У разі міжбанківських відносин: 

− державні банки; 
− банки з іноземним капіталом; 
− банки з українським капіталом, у тому числі з розподілом на системно важливі та інші банки. 

У разі споживчого кредитування: 

− вид продукту (овердрафт, кредитні карти та ін.); 
− кількість днів прострочки;  
− рівень LGD. 
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Аналіз вихідних даних моделі очікуваних кредитних збитків в разі множинних економічних 
сценаріїв 

Загальні принципи оцінки ECL викладені в Примітці 4 «Основні положення облікової політики» та 
Примітці 5 «Істотні судження, розрахункові оцінки та припущення». Щоб забезпечити повноту та 
точність інформації Банк використовує дані із зовнішніх джерел. Фахівці Центру з управління ризиками 
перевіряють коректність цих даних, щоб використовувати їх в моделях оцінки ECL.  

У наступній таблиці показані основні фактори та значення основних прогнозних економічних змінних, 
що впливають на очікувані збитки, припущення, що використовуються Банком для оцінок ECL станом на 
31 грудня 2019 року. 

Ключові фактори Отримана 
ймовірність 2020 2021 2022 2023 2024 

Наступні 
роки 

Темпи зростання ВВП 
(прогноз, зважений за 
сценаріями), в тому числі 

  3,0% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% 

кризовий сценарій 18,1% -0,6% -0,5% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

стагнаційний сценарій 20,6% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

помірний сценарій 13,5% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 

динамічний сценарій 47,7% 5,4% 4,9% 4,8% 4,9% 5,0% 5,1% 

Рівень безробіття* (прогноз, 
зважений за сценаріями), в 
тому числі: 

 8,1% 7,8% 7,6% 7,3% 7,1% 7,0% 

кризовий сценарій 18,1% 12,4% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 

стагнаційний сценарій 20,6% 9,7% 9,5% 9,3% 9,1% 8,9% 9,5% 

помірний сценарій 13,5% 7,8% 7,5% 7,3% 7,0% 6,8% 5,8% 

динамічний сценарій 47,7% 5,9% 5,4% 5,0% 4,6% 4,3% 4,2% 

Короткий огляд модифікованих та реструктуризованих позик 

З точки зору управління ризиками, коли умови по активу переглядаються або модифікуються, Банк 
продовжує відстежувати дані позиції до тих пір, поки їх визнання не буде повністю припинено. 

Протягом 2019 та 2018 років Банк не здійснював модифікації та реструктуризації позик. 

Аналіз концентрації ризиків  

Концентрація ризику вказує на чутливість результатів діяльності Банку до змін, що мають вплив на 
конкретну галузь або Боржника, який має кредитну заборгованість із суттєвою питомою вагою в 
кредитному портфелі. Банк здійснює управління концентраціями ризику з розбивкою по клієнтам / 
контрагентам, галузям, а також кредитним продуктам для роздрібних клієнтів. Метою управління 
ризиками концентрації є оптимізація структури кредитного портфелю з метою його диверсифікації за 
різними напрямками та уникнення надмірного впливу концентрації за будь-яким напрямком на 
результати діяльності Банку. З метою обмеження ризику Банком впроваджено ліміти концентрації 
кредитного ризику на одного Боржника/групу пов’язаних Боржників, за галузями та кредитними 
продуктами, а також встановлено постійний контроль їх дотримання.  

Максимальний кредитний ризик по всіх клієнтах або контрагентах станом на 31 грудня 2019 року 
становив 412 млн. грн. (2018 рік -: 240 млн).  

Протягом 2019 року Банк постійно дотримувався нормативів ризику, встановлених Національним 
Банком України. Зокрема, станом на кінець дня 31 грудня 2019 норматив максимального обсягу кредиту 
на одного позичальника становив 21,83% (при нормативному значенні не більше 25%), норматив обсягу 
великих кредитних ризиків 101,86% (при нормативному значенні не більше 800%), норматив 
максимального обсягу кредитного ризику з пов’язаними особами 3,65% (при нормативному значенні не 
більше 25%), значення нормативу обсягу інвестування в цінні папери по одному контрагенту та 
нормативу загальної суми інвестування були близькі до нуля.  
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Станом на кінець дня 31 грудня 2018 норматив максимального обсягу кредиту на одного позичальника 
становив 20,35% (при нормативному значенні не більше 25%), норматив обсягу великих кредитних 
ризиків 51,89% (при нормативному значенні не більше 800%), норматив максимального обсягу 
кредитного ризику з пов’язаними особами 16,37% (при нормативному значенні не більше 25%), 
значення нормативу обсягу інвестування в цінні папери по одному контрагенту та нормативу загальної 
суми інвестування були близькі до нуля. 

Наступна таблиця показує концентрацію ризику в розрізі галузей за компонентами звіту про фінансовий 
стан. Додаткова інформація про кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику за 
категоріями на підставі рівнів внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадій ECL станом на кінець 
року представлена в Примітках 7, 8, 9, 14, 17,18. 
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Галузевий аналіз 

31 грудня 2019 р. 
Фінан-

сові 
послуги 

Держа-
вний 

сектор 

Спожи
вчий 

сектор 

Опера-
ції з 

нерухо-
мим 

майном 

Оптова 
та 

роздріб
на 

торгівл
я 

Постачання 
електро-

енергії, 
газу, пари 
та конди-

ційованого 
повітря 

Пере-
робна 

проми-
словість 

Тимчасове 
розмі-

щування й 
організація 
харчування 

Будів-
ництво 

Інші 
галузі Разом 

Фінансові активи            
Грошові кошти та 
їх еквіваленти 

           

Готівкові 
кошти  16 631 - - - - - - - - - 16 631 

Кошти в 
Національному 
банку України  

- 12 874 - - - - - - - - 12 874 

Депозитні 
сертифікати 
Національного 
Банку України 

- 851 089 - - - - - - - - 851 089 

Кореспондентс
ькі рахунки в 
банках 

73 735 - - - - - - - - - 73 735 

 90 366 863 963 - - - - - - - - 954 329 
Кошти в банках            

Кошти в банках 
в забезпеченні 9 412 20 - - - - - - - - 9 432 

Кошти в 
розрахунках за 
операціями з 
банками  

33 - - - - - - - - - 33 

 9 445 20 - - - - - - - - 9 465 
Інвестицій в цінні 
папери 

           

Державні 
облігації - 12 248  - - - - - - - - 12 248  

Акції 
підприємств 11 - - - - - - - - - 11 

 11 12 248  - - - - - - - - 12 259 
Кредити клієнтам            

Кредити, що 
надані 
юридичним 
особам 

- - - 58 507 28 263 43 622 98 841 27 655 14 855 - 271 743 

Кредити, що 
надані фізичним 
особам 

- - 5 628 - - - - - - - 5 628 

 - - 5 628 58 507 28 263 43 622 98 841 27 655 14 855 - 277 371 
 99 822 876 231 5 628 58 507 28 263 43 622 98 841 27 655 14 855 - 1 253 424 
Фінансові гарантії - - - - - - - - 448 26 949 27 397  
Інші зобов'язання з 
надання позик:            

Безумовно 
відкличні 
кредитні лінії 

- - - 13 889 123 223 102 5 473 5 004 15 189 
 

15 468 178 348 

Безвідкличні 
невикористані 
кредитні лінії 

- - 6 198 - - - - - - 
 

- 6 198 

 - - 6 198 13 889 123 223 102 5 473 5 004 15 637 42 417 211 943 
 99 822 876 231 11 826 72 396 151 486 43 724 104 314 32 659 30 492 42 417 1 465 367 
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1 січня 2019 р. 
Фінансові 

послуги 

Держав-
ний 

сектор 

Спожив-
чий 

сектор 

Опера-
ції з 

нерухо-
мим 

майном 

Оптова 
та 

роздріб-
на 

торгівля 

Охорона 
здоров'я та 

надання 
соціальної 

допомоги 

Пере-
робна 

проми-
словість 

Тимчасове 
розмі-

щування й 
організація 
харчування 

Будів-
ництво Разом 

Фінансові активи           
Грошові кошти та 
їх еквіваленти 

          

Готівкові 
кошти  28 997 - - - - - - -  28 997 

Кошти в 
Національному 
банку України  

- 23 234 - - - - - -  23 234 

Депозитні 
сертифікати 
Національного 
Банку України 

- 325 495 - - - - - -  325 495 

Кореспондентс
ькі рахунки в 
банках 

74 570 - - - - - - -  74 570 

 103 567 348 729 - - - - - -   452 296 
Кошти в банках           

Кошти в банках 
в забезпеченні 7 362 - - - - - - -  7 362 

Кошти в 
розрахунках за 
операціями з 
банками  

17 - - - - - - -  17 

 7 379 - - - - - - -   7 379 
Інвестицій в цінні 
папери 

          

Державні 
облігації - 24 539 - - - - - -  24 539 

Акції 
підприємств 11 - - - - - - -  11 

 11 24 539 - - - - - -   24 550 
Кредити клієнтам           

Кредити, що 
надані 
юридичним 
особам 

- - - 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259  139 606 

Кредити, що 
надані фізичним 
особам 

- - 1 695 - - - - -  1 695 

 - - 1 695 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259   141 301 
 110 957 373 268 1 695 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259   625 526 
Фінансові гарантії - - - - - - 1 534 - 2 214 3 748 
Інші зобов'язання з 
надання позик: - - - - - - - -  - 

Безумовно 
відкличні 
кредитні лінії 

- - - 15 620 88 222 5 812 7 271 1 566 6 786 125 277 

Безвідкличні 
невикористані 
кредитні лінії 

- - 6 344 - - - - -  6 344 

 - - 6 344 15 620 88 222 5 812 8 805 1 566 9 000 135 369 
 110 957 373 268 8 039 79 674 115 390 8 994 21 748 33 825 9 000 760 895 
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Забезпечення та інші механізми підвищення кредитної якості 

З метою покращення кредитної якості при кредитуванні корпоративних осіб Банк завжди намагається 
отримати забезпечення по кредиту у якості засобу контролю активів Боржника, а також потенційного 
джерела погашення кредиту у разі невиконання Боржником умов договору.  

Величина та вид необхідного забезпечення залежать від оцінки кредитного ризику контрагента. 
Встановлено принципи щодо прийнятності та оцінки кожного виду забезпечення. 

Основні види отриманого забезпечення включають такі: 

• При кредитуванні юридичних осіб - застава ліквідної нерухомості у розмірі, який є достатнім для 
покриття кредитного ризику, застава інших основних засобів, використання яких пов’язано із основною 
діяльністю контрагента, застава запасів, грошове покриття та інше ліквідне забезпечення. 

• При кредитуванні фізичних осіб - застава житла. 

Банк також намагається отримати гарантії власників бізнесу при кредитування юридичних осіб.  

Банк здійснює регулярний моніторинг ринкової вартості отриманого забезпечення та запитує 
додаткове забезпечення у відповідності до базової угоди. 

Треба зазначити, що незалежно від запропонованого забезпечення рішення щодо видачі кредиту 
ґрунтується перш за все на поглибленому аналізі фінансового стану Боржника та його спроможності 
обслуговувати та погашати кредит. 

Більш детальна інформація про кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику за 
категоріями на підставі рівнів внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець 
року представлена в Примітках 7, 8, 9, 14, 17, 18 . 

Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2019 рік: 

 Кредити 
юридични

м особам 

Іпотечні 
кредити 

фізичним 
особам 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 

поточні 
потреби 

Автокре-
дитування Всього 

Незабезпечені кредити 94 - 2 240 - 2 334 

Кредити, що забезпечені: 274 631 3 061 453 355 278 500 

нерухомим майном 135 551 2 515 - - 138 066 

у тому числі житлового 
призначення 134 2 515 - - 2 649 

іншими активами 139 080 546 453  355 140 434 

Всього кредитів  274 725 3 061 2 693 355 280 834 

Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2018 рік: 

 
Кредити 

юридичним 
особам 

Кредити 
фізичним 

особам Всього 

Незабезпечені кредити 2 553 2 006 4 559 

Кредити, що забезпечені: 140 042 128 140 170 

нерухомим майном 125 836 - 125 836 

у тому числі житлового призначення 5 984 - 5 984 

іншими активами 14 206 128 14 334 

Всього кредитів  142 595 2 134 144 729 



 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» 

РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК   |   ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

103 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик відсутності в Банку достатніх фінансових ресурсів для виконання своїх 
зобов'язань у встановлений строк, чи ризик того, що такі зобов'язання доведеться погашати з 
надмірними витратами. Цей ризик випливає з невідповідності термінів грошових потоків. Він 
притаманний усім банківським операціям, і на нього може впливати низка подій, властивих Банку та 
всьому ринку. 

Управління ризиком ліквідності 

Банк створив комплексну політику та структуру контролю для управління ризиком ліквідності. Комітет 
з управління активами і пасивами Банку (КУАП) та кредитний комітет Банку несуть відповідальність за 
управління ризиком ліквідності Банку завдяки поєднанню формування, перегляду та регулювання 
політики, аналізу, стрес-тестування, встановлення та моніторингу лімітів. З метою ефективного 
управління ризиком ліквідності, Банк: 

− підтримує портфель високоліквідних активів, у різних валютах та з різними термінами 
погашення; 

− гарантує різноманітність своєї ресурсної бази; 
− веде моніторинг поведінкових характеристик фінансових активів і зобов'язань; 
− відстежує звіти про стан ліквідності, у яких аналізуються очікувані терміни погашення активів і 

зобов'язань; 
− встановлює показники раннього попередження про можливі стресові події для ліквідності та 

забезпечує наявність активів, які за потреби будуть використовуватися в якості застави; 
− проводить регулярні стрес-тести; та 
− має план фінансування на випадок непередбачених обставин, призначений для формування 

структури, за допомогою якої можна буде ефективно управляти стресом для ліквідності. 
Існують засоби щоденного контролю для визначення та моніторингу схильності Банку до ризику 
ліквідності. Зокрема, на регулярній основі формується звіт про невідповідність між активами та 
пасивами за строками до погашення, як в національній так і в іноземних валютах, здійснюється аналіз 
концентрації зобов’язань Банку за п’ятьма та десятьма найбільшими вкладниками/кредиторами як 
пов‘язаних, так і не пов’язаних з Банком контрагентів, на щоденній основі здійснюється аналіз 
показника LCR та нормативу ліквідності, встановлених НБУ, а також здійснюється щоденне управління 
ліквідністю в межах операційного дня.  

Банком розроблено та впроваджено систему індикаторів раннього виявлення кризи ліквідності та 
внутрішніх показників ліквідності, аналіз яких здійснюється на регулярній основі.  

З метою обмеження ризику ліквідності Банком встановлено ліміти на кумулятивні розриви ліквідності 
на горизонті до 12 місяців, а також ліміти концентрації зобов’язань Банку за п’ятьма та десятьма 
найбільшими вкладниками/кредиторами за пов‘язаними та непов’язаними з Банком контрагентами в 
національній та іноземних валютах. 

Також важливим показником, який використовується, є результат стрес-тестування ліквідності Банку, 
доповнений результатами дотримання основних нормативних коефіцієнтів. 

Вся інформація щодо поточного та прогнозного стану ліквідності надається на розгляді КУАП та 
Правління Банку не рідше ніж раз на місяць, Наглядовій Раді Банку – не рідше одного разу на квартал. 

Протягом 2019 року значну частку коштів Банк тримав у високоліквідних депозитних сертифікатах 
Національного Банку України та ОВДП Міністерства фінансів України. Так, станом на кінець дня 
31 грудня 2019 сума таких коштів становила 863 336 тисяч гривень, або 64 % валюти балансу. 

Стрес-тестування ліквідності 

Банк прагне підтримувати ліквідні активи, достатні для покриття відтоків у стресових умовах як для 
Банку, так і для ринку в цілому, протягом 30 днів. 

Стресові сценарії відображають критичні дані та припущення, структуровані навколо наступних 
основних факторів ризику ліквідності, які відображають структуру управління ризиками ліквідності, 
викладену в нормативних матеріалах Банку: 

− відтік коштів на вимогу 10 найбільших кредиторів банку - юридичних та фізичних осіб; 
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− зменшення суми високоліквідних активів. 

У поточному та попередніх періодах Банк підтримував достатній обсяг ліквідних активів для 
задоволення всіх нормативних вимог та внутрішніх стрес-тестів: 

Норматив Нормативне 
значення 

Станом на кінець дня 

31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

Миттєва ліквідність*  не менше 20% - 419,15% 

Поточна ліквідність* не менше 40% - 127,58% 

Короткострокова ліквідність не менше 60% 98,24% 124,05% 

* нормативи відмінено Національним Банком України з 02 вересня 2019 року 

Банк підтримує коефіцієнт покриття ліквідністю на рівні достатньому для покриття підвищеного 
відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів. Цей показник відображає рівень стійкості банку до 
короткострокових шоків ліквідності . Станом на 31.12.2019 показник LCR за всіма валютами становив 
272,5 % (при нормативному значенні 100%), за іноземними валютами – 125,6% (при нормативному 
значенні 100%). Такий рівень показника свідчить, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі 
достатньому для повного виконання ним зобов’язань протягом 30 днів в кризових умовах. 

Структура фінансування 

Банк прагне диверсифікувати свою ресурсну базу, забезпечуючи при цьому фінансування позик клієнтам 
значною мірою за рахунок власного капіталу та стійких депозитів, отриманих від клієнтів. 

Аналіз строків погашення фінансових активів та фінансових зобов'язань 

У таблиці нижче представлено аналіз термінів погашення фінансових активів та зобов'язань Банку.  

Аналіз фінансових 
зобов'язань за строком 
погашення за 2019 рік 

На вимогу і 
менше 1 

місяця 

Від 1 до 3 
місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 5 
років 

Понад 5 
років Всього 

Кошти банків 6 139  -   -   -   -   6 139  

Кошти клієнтів: 1 004 341 21 636 36 096 7 994 1 801 1 071 868 

кошти фізичних осіб 413 200 8 933 36 035 6 555 0 464 723 

кошти юридичних осіб 591 141 12 703 61 1 439 1 801 607 145 

Інші фінансові зобов'язання 77 10 82 0  -  169 

Всього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими зобов'язаннями 

1 010 557 21 646 36 178 7 994 1 801 1 078 176 

 

Аналіз фінансових 
зобов'язань за строком 
погашення за 2018 рік 

На вимогу і 
менше 1 

місяця 

Від 1 до 3 
місяців 

Від 3 до 
12 місяців 

Від 1 до 5 
років 

Понад 5 
років Всього 

Кошти банків 5 850  -   -   -   -  5 850  

Кошти клієнтів: 376 790 20 082 33 815 10 804 - 441 491 

кошти фізичних осіб 164 032 20 068 32 193 9 296 - 225 589 

кошти юридичних осіб 212 758 14 1 622  1 508   -  215 902 

Інші фінансові зобов'язання 74 29 62 13  -  178 

Всього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими зобов'язаннями 

382 714 20 111 33 877 10 817 - 447 519 
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Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків погашення 
за 2019 рік: 

 Менше 1 
місяця 

Від 1 до 3 
місяців 

Від 3 до 12 
місяців 

Від 1 до 5 
років 

Понад 
5 років Всього 

АКТИВИ 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 954 329   -   -   -   -   954 329  

Кошти в банках  9 465   -   -   -   -   9 465  

Кредити клієнтам  4 946   16 137   90 440   165 848   -   277 371  

Інвестиції в цінні папери   12 248   -   -   11   12 259  

Інші фінансові активи   53   -   -   -   -   53  

Всього фінансових активів  968 793   28 385   90 440   165 848   11   1 253 477  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       
Кошти банків  6 139   -   -   -   -   6 139  

Кошти клієнтів  1 007 299   20 960   35 379   6 538   -   1 070 176  

Інші фінансові зобов'язання  77   10   82   -   -   169  

Всього фінансових 
зобов'язань  

 1 013 515   20 970   35 461   6 538   -   1 076 484  

Чистий розрив ліквідності на 
31 грудня 

(44 722)   7 415   54 979   159 310   11  176 993 

Сукупний розрив ліквідності 
на 31 грудня 

(44 722)  (37 307)   17 672   176 982   176 993   

Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків погашення 
за 2018 рік: 

 Менше 1 
місяця 

Від 1 до 3 
місяців 

Від 3 до 12 
місяців 

Від 1 до 5 
років 

Понад 
5 років Всього 

АКТИВИ 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 452 296 -  -   -  -  452 296 

Кошти в банках 7 379     7 379 

Кредити клієнтам 4 701 6 119 53 696 76 785 0 141 301 

Інвестиції в цінні папери 24 539 -  -   -   11  24 550 

Інші фінансові активи  10 -  -   -  -  10 

Всього фінансових активів 488 925 6 119 53 696 76 785 11 625 536 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       
Кошти банків 5 850 - - -  -  5 850 

Кошти клієнтів 376 541 19 616 32 569 10 541  -  439 267 

Інші фінансові зобов'язання 74 29 62 13  -  178 

Всього фінансових 
зобов'язань  382 465 19 645 32 631 10 554  -  445 295 

Чистий розрив ліквідності на 
31 грудня  106 460   (13 526)  21 065   66 231   11   180 241  

Сукупний розрив ліквідності 
на 31 грудня  106 460   92 934 113 999  180 230  180 241  -  
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У наступній таблиці наведено балансову вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, котрі, 
як очікується, будуть відшкодовані або погашені більш ніж через 12 місяців після звітної дати. 

 31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

  
менше 
ніж 12 

місяців 

більше 
ніж 12 

місяців Всього 

менше 
ніж 12 

місяців 

більше 
ніж 12 

місяців Всього 

АКТИВИ             

Грошові кошти та їх еквіваленти  954 329   -   954 329  452 296  -  452 296 

Кошти в банках  9 465   -   9 465  7 379 - 7 379 

Кредити клієнтам   64 691   212 680   277 371  64 516 76 785  141 301  

Інвестиції в цінні папери  12 248   11   12 259   24 539   11   24 550  

Інвестиційна нерухомість   -   1 115   1 115   -   1 289   1 289  

Дебіторська заборгованість щодо 
поточного податку на прибуток 

 -   1 333   1 333   -   1 333   1 333  

Відстрочений податковий актив  -   7 078   7 078   -  8 956  8 956  

Основні засоби та активи з права 
користування 

 46  80 773  80 819   -  26 109  26 109  

Нематеріальні активи  -  14 317  14 317 - 7 753 7 753 

Інші активи  1 272   -   1 272  12 614  -   12 614  

Всього активів   1 042 051   317 307   1 359 358  561 344 122 236  683 580  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ       

Кошти банків   6 139   -   6 139  5 850  -   5 850  

Кошти клієнтів   1 063 638   6 538   1 070 176  428 725 10 542  439 267  

Зобов’язання з оренди  47   34 389   34 436  - - - 

Інші зобов’язання  6 643   -   6 643  5 138   -  5 138  

Оціночні зобов’язання  163   -   163  125 - 125 

Всього зобов'язань   1 076 630   40 927   1 117 557  439 838 10 542 450 380  

Ринковий ризик 

Банк наражається на ринковий ризик внаслідок неочікуваних змін ринкових цін на активи, що 
перебувають на його балансі або обліковуються на позабалансових рахунках. Втім, окрім наявності 
ризик-факторів, які не перебувають під безпосереднім контролем Банку, та ступеню їх волатильності, 
необхідною передумовою ринкового ризику є існування відкритої позиції, що визначає ступінь 
чутливості фінансової установи до коливань ринкових індикаторів. Виходячи з незначних обсягів 
інвестицій в цінні папери з нефіксованим прибутком та основні засоби, менеджмент зосереджується на 
управлінні передусім валютним ризиком, що належить до групи ринкових ризиків. 

Управління ринковим ризиком 

Метою управління ринковим ризиком є досягнення запланованого рівня прибутковості Банку за 
прийнятного для акціонеру рівня ризику, тобто мінімізація втрат від неочікуваних коливань процентних 
ставок та валютних курсів. 

Наглядова рада, Правління Банку та КУАП несуть відповідальність за забезпечення ефективного 
управління ринковим ризиком в Банку. 

Суть управління ризиком полягає у визначенні ризик-апетиту та рівня толерантності до відповідного 
ризику, тобто суми максимально допустимих втрат від коливань ринкових індикаторів, та встановленні і 
контролі лімітів на величину відповідних відкритих позицій, що наражають Банк на ризик. 
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Основними заходами з управління ринковим ризиком є: 

− ідентифікація джерел ризику та вимірюванні його величини незалежно від підрозділів, що 
здійснюють ризикову діяльність, та на основі даних операційної системи Банку; 

− управління ризиком; 
− моніторинг та контроль за дотриманням лімітів на величину ризику, яку щомісячно здійснює 

Центр з управління ризиками з наступним звітуванням перед Правлінням Банку; 
− періодична оцінка ефективності стратегії та тактики управління ризиками. 

Банк застосовує різноманітні інструменти вимірювання ринкових ризиків, серед яких щоденний 
моніторинг відкритих валютних позицій, метод оцінки вартості під ризиком (VaR), контроль результатів 
Банку від операцій з іноземними валютами.  

Додатковим інструментом вимірювання ринкового ризику є стрес-тестування, яке передбачає зміну 
ринкових умов, у тому числі в кризовій ситуації, та вплив таких змін на основні показники діяльності 
Банку, величину ризик-апетиту та економічні нормативи, встановлені НБУ. В результаті стрес-
тестування розраховуються потенційні втрати Банку у разі реалізації різноманітних стресових сценаріїв, 
що дозволяє виявити слабкі місця та прийняти за необхідності запобіжні заходи. 

З метою обмеження ринкового, зокрема валютного, ризику Банком встановлено ліміти відкритих 
валютних позицій, а також ліміт VaR. Інформація щодо розміру відкритих валютних позицій, дотримання 
лімітів ринкового ризику, встановленого рівня ризик-апетиту, а також нормативів, встановлених НБУ 
надається на щомісячній основі КУАП, Правлінню, а також на щоквартальній основі Наглядовій раді 
Банку. 

Обрана стратегія Банку не передбачає фінансових інструментів торгової книги. Банк не веде активну 
діяльність щодо формування портфелю цінних паперів на продаж. Певний вплив має справедлива ціна 
ОВДП Міністерства фінансів України, які є в портфелі Банку, але питома вага цих цінних паперів в 
загальній сумі активів протягом 2019 року залишалася незначною (станом на кінець дня 31 грудня 2019 
- 1%, станом на кінець дня 31 грудня 2018 – 4%) та коливання цін не мало суттєвого впливу на 
діяльність Банку.  

Валютний ризик.  

Валютним ризиком є ризик отримання втрат через зміну гривневої вартості активів, зобов’язань або 
позабалансових статей, деномінованих в іноземній валюті, викликану зміною курсів іноземних валют.  

Управління валютним ризиком здійснюється шляхом встановлення лімітів, з якими щоденно 
порівнюється фактичний розмір позицій, що наражають Банк на валютний ризик. Протягом 2019 та 
2018 років Банк дотримувався затверджених внутрішніх лімітів.  

У поточному та попередніх періодах Банк дотримувався лімітів валютної позиції для задоволення всіх 
нормативних вимог та внутрішніх стрес-тестів: 

Норматив 

Станом на кінець дня 

31 грудня 2019 року 

Станом на кінець дня  

31 грудня 2018 року 

Нормативне 
значення 

Фактичне 
значення 

Нормативне 
значення 

Фактичне 
значення 

Ліміт довгої валютної позиції не більше 5% 3,01% не більше 5% 2,21% 

Ліміт короткої валютної 
позиції не більше 5% 0,07% не більше 5% 0,22% 

Контроль за дотриманням лімітів полягає у співставленні фактичного розміру відповідної відкритої 
позиції та встановленого обмеження на неї. У випадку недотримання ліміту аналізуються причини його 
виникнення та пропонується план заходів щодо усунення порушення чи пропозиції щодо зміни існуючої 
системи лімітів.  

Стрес-тестування валютного ризику здійснюється не рідше одного разу на квартал та демонструє вплив 
значного коливання валютного курсу на показники Банку та дотримання внутрішніх лімітів/ обмежень 
та економічних нормативів НБУ. 
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Валютний ризик є незначним для банку, оскільки питома вага активів та пасивів, номінованих в 
іноземній валюті, протягом 2019 року залишалася незначною. Станом на кінець дня 31 грудня 2019 
питома вага активів, номінованих в іноземних валютах, становила 16,6%, зобов’язань – 16,2% валюти 
балансу.  

Аналіз валютного ризику: 

 31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

  монетарні 
активи 

монетарні 
зобов'язання 

чиста 
позиція 

монетарні 
активи 

монетарні 
зобов'язання 

чиста 
позиція 

Долари США   157 941   155 210   2 731   80 169   76 116   4 053  

Євро   66 682   64 440   2 242   62 795   62 752   43  

Інші   506   486   20   -   492   (492) 

Гривня  1 028 348   856 348   172 000   482 571   305 935   176 636  

Всього  1 253 477 1 076 484 176 993 625 535 445 295 180 240 

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

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: 

 

31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

вплив на 
прибуток/ 

збиток 

вплив на 
власний 

капітал, %  

вплив на 
прибуток/ 

збиток 

вплив на 
власний 

капітал, %  

Зміцнення долара США на 15%   410   0,17   608   0,26  

Послаблення долара США на 15%   (410)  (0,17)  (608)  (0,26) 

Зміцнення євро на 15%   336   0,14   6   0,00  

Послаблення євро на 15%  (336)  (0,14)  (6)  (0,00) 

Процентний ризик банківської книги 

Процентним ризиком є ризик того, що майбутні грошові потоки або справедлива вартість фінансових 
активів та зобов’язань будуть змінюватись через зміну ринкових відсоткових ставок. 

Головною метою управління процентним ризиком є зниження впливу зміни у відсоткових ставках на 
вартість капіталу шляхом обмеження та скорочення розміру можливих збитків, які Банк може понести за 
відкритими позиціями у зв’язку зі зміною ситуації на фінансових ринках. Метою політики по управлінню 
процентним ризиком є опис та встановлення основних критеріїв для керівництва щодо управління та 
контролю процентного ризику у Банку. 

Ідентифікація джерел ризику здійснюється шляхом аналізу існуючої структури процентних активів та 
пасивів. Аналіз процентних розривів за строками до погашення (для активів та зобов’язань з 
фіксованими відсотковими ставками) або найближчої дати перегляду відсоткової ставки (для активів та 
зобов’язань з плаваючими відсотковими ставками, чи ставками, що періодично переглядаються) є 
зручною мірою для визначення позицій, що наражають Банк на процентний ризик.  

У якості інструменту вимірювання процентного ризику банківської книги Банк використовує аналіз 
чутливості чистого процентного доходу (NII) до зміни відсоткових ставок. Оцінка здійснюється за всіма 
позиціями Банку для інструментів, чутливих до процентної ставки. Також аналізується вплив зміни 
відсоткових ставок на економічну вартість капіталу (EVE). 

Для контролю процентного ризику банківської книги Банком затверджено ризик-апетит до такого 
ризику, а також ліміт розміру максимально можливого падіння чистого процентного доходу та 
економічної вартості капіталу. Також на постійній основі здійснюється контроль рівня процентної маржі 
та процентного спреду та аналіз динаміки цих показників.  
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Завданням Комітету з управління активами і пасивами є забезпечення мінімізації розривів між строками 
переоцінки процентних активів та пасивів за рахунок зміни параметрів окремих великих транзакцій та 
модифікації існуючих стандартів банківських продуктів і цінової політики. Забезпечення запланованого 
рівня процентного доходу здійснюється за рахунок управління відсотковим спредом. 

Загальний аналіз процентного ризику: 

 На 
вимогу і 
менше 1 

місяця  
Від 1 до 6 

місяців  

Від 6  

до 12 
місяців  

Більше 
року 

Фінансові 
інстру-

менти, що 
не знахо-

дяться під 
процен-

тним 
ризиком Всього 

2019 рік       

Всього фінансових активів  968 741   71 992   46 833   165 847   64  1 253 477  

Всього фінансових 
зобов'язань 

 1 013 438   35 767   20 572   6 538   169  1 076 484  

Чистий розрив за 
процентними ставками  

на 31 грудня 2019 року  

 (44 697)  36 225   26 261   159 309   (105)  176 993  

2018 рік       

Всього фінансових активів 481 536 16 492 43 323  76 785  7 400 625 536 

Всього фінансових 
зобов'язань 378 383 34 423 17 762 10 541 178 441 287 

Чистий розрив за 
процентними ставками на 
31 грудня 2018 року  

103 153 (17 931) 25 561 66 244 7 222 184 249 

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. 

 
На вимогу 
і менше 1 

місяця 

Від 1 до 6 
місяців 

Від 6 до 12 
місяців Всього  

2019 рік     

Чутливість фінансових активів   9 284   600   176   10 060  

Чутливість фінансових зобов'язань   9 712   298   77   10 087  

Чутливість річного процентного доходу 

 на 31 грудня 2019 року  

 (428)  302   99   (27) 

2018 рік     

Чутливість фінансових активів   4 615   137   361  5 113 

Чутливість фінансових зобов'язань   3 626   287   148  4 061 

Чутливість річного процентного доходу на 31 
грудня 2018 року   989   (150)  213   1 052  
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Моніторинг середньозважених відсоткових ставок за фінансовими інструментами, за якими 
нараховуються проценти, станом на кінець дня 31 грудня 2019 та 2018 років представлений таким 
чином:  

У відсотках  
31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

гривня долари США, євро, 
інші гривня долари США, євро, 

інші 

АКТИВИ          

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 14,09 0,07 14,15 0,44 

Кошти в інших банках  15,55 - 16,39 - 

Кредити клієнтам 18,20 7,3 17,87 8,00 

Інвестиції в цінні папери 18,43 4,5 16,53 6,20 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      

Кошти клієнтів  6,63 1,2 4,67 1,21 

Поточні рахунки  6,02 0,34 3,98 0,42 

Строкові кошти  13,06 2,62 12,13 3,19 

Операційний ризик 

Операційний ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання 
запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або 
ненавмисних дій працівників банку або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем банку або 
внаслідок впливу зовнішніх факторів. Банком затверджено ризик-апетит до операційного ризику, який 
відображено в Декларації схильності до ризику. Основними інструментами вимірювання (оцінки) 
операційного ризику є база подій операційного ризику, визначення ключових індикаторів ризику та їх 
моніторинг, сценарії стрес-тестування. Крім того, впроваджено щорічну самооцінку підрозділів Банку 
щодо рівня операційного ризику, яка систематизується та аналізується Центром з управління ризиками.  

Для аналізу можливих подій операційного ризику додатково аналізуються зовнішні події операційного 
ризику, інформація про які є доступною з відкритих джерел. Такі дані аналізуються з точки зору 
ймовірності їх реалізації в Банку, за необхідності можуть бути прийняті превентивні заходи для 
запобігання таким подіям. Усі дані систематизуються у базу зовнішніх подій операційного ризику. 

З метою контролю рівня фактичних збитків, понесених Банком внаслідок реалізації операційного 
збитку, встановлено контроль обсягу фактичних витрат Банку, пов’язаних з цим ризиком.  

Систематичне інформування Правління та Наглядової ради Банку щодо подій операційного ризику та 
його загального рівня, дотримання ключових індикаторів ризику, а також фактичних втрат Банку 
внаслідок реалізації подій операційного ризику здійснюється не рідше одного разу на місяць та одного 
разу на квартал відповідно.  

У 2019 році сума фактичних втрат від реалізованих подій операційного ризику була несуттєвою. 

Комплаєнс ризик  

Комплаєнс ризик- імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання 
запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, 
нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил 
корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішньобанківських документів 
банку. 

Банком створено окремий підрозділ для управління комплаєнс-ризиком. Управління комплаєнс ризиком 
здійснюється на всіх рівнях організаційної структури Банку та забезпечує своєчасне виявлення, оцінку, 
моніторинг та контроль комплаєнс ризиків.  
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Частина функцій з управління комплаєнс-ризиком виконується в рамках системи управління 
операційним ризиком, ведеться база подій комплаєнс-ризику, як складова частина бази подій 
операційного ризику. З метою уникнення дублювання функцій управління операційним та комплаєнс 
ризиком в Банк існує чітке розмежування функцій управління цими ризиками та встановлено механізм 
співпраці між працівниками, задіяними в управлінні цими ризиками. 

Банк визначає нульову толерантність до фактів порушення законодавства. У 2019 році не було виявлено 
комплаєнс подій, які б наражали Банк на значний комплаєнс ризик. 

34. Події після дати балансу 
Банк оцінив події, що мали місце після дати балансу до 25 березня 2020 року, на яку ця фінансова 
звітність була підготовлена до випуску, та дійшов висновку, що питання, які вимагають розкриття, 
відсутні. 
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M~ npose11~ ayA~T cpiHaHcosor asirHocri AT «Allb T5AHK» (HaAani - 5aHK), UIO CKllaAaE:TbCfl a 3siry npo 
cpiHaHCOB~i.1 CTaH CTaHOM Ha 31 rpyAHfl 2019, 3siry npo np~6yTK~ i 36~TK~ Ta iHw~i.1 cyKynH~i.1 AOXiA, 3siry 
npo 3MiH~ y BJlaCHOMY KaniTalli Ta 3siry npo pyx rpowos~x KOWTiB aa piK, UIO 3aKiH4~BCfl 3a3Ha4eHOIO 
AaTOIO, i np~MiTOK AO cpiHaHcosor asirHocri, BK1lt04at04~ crncn~i.1 B~KllaA 3Ha4YUl~X 0611iKos~x nonirnK. 

Ha Hawy AYMKy, cpiHaHCOBa 3BiTHiCTb, UIO AOAaE:TbCfl, BiA06pa>Kae: AOCTOBipHO, B ycix cyne:s~x acneKTax 
cpiHaHCOB~i.1 CTaH 5aHKY Ha 31 rpyAHfl 2019, i.1oro cpiHaHCOBi peayJlbTarn i rpowosi nOTOK~ aa piK, UIO 
3aKiH4~BCfl 3a3Ha4eHOIO AaTOIO, BiAnOBiAHO AO 3aKOHY YKpa'iH~ «npo 6yxramepcbK~i.1 0611iK Ta cpiHaHCOBY 
3BiTHiCTb B YKpa'iHi» Ta Mi>KHapOAH~X CTaHAapTiB cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi (MC<l>3) . 

OcHoea AflR AYMKM 

M~ npose11~ ayA~T BiAnOBiAHO AO Mi>KHapOAH~X CTaHAapriB ayA~TY (MCA). 

Hawy BiAnOBiAallbHiCTb ariAHO 3 Ll~M~ CTaHAapraM~ B~KJlaAeHO B p03Ailli «BiAnOBiAallbHiCTb ayA~Topa aa 
ayA~T cpiHaHCOBOi' 3BiTHOCTi» Haworo 3BiTy. M~ e: Heaane>KH~M~ no BiAHOWeHHIO AO 5aHKY ariAHO 3 
KoAeKCOM ernK~ npocpecii.1H~x 6yxramepis (BK1ll04HO a Mi>KHapOAH~M~ craHAapraM~ a Heaane>KHOCTi) PaA~ 
a Mi>KHapoAH~x craHAapris ernK~ Allfl 6yxramepis (KoAeKc PMCE5) ra ern4H~M~ B~MoraM~ . 
aacrocosH~M~ s YKpa'iHi AO Haworo ayA~TY cpiHaHcosor asirHocri, a raKo>K B~K0Ha11~ iHwi o6os'fl3K~ a ernK~ 
BiAnOBiAHO AO Ll~X B~MOr Ta KoAeKcy PMCE5. M~ BBa>KaE:MO, UIO OTp~MaHi HaM~ ayA~TOpCbKi AOKa3~ e: 
AOCTaTHiM~ i np~i.1HflTH~M~ Allfl B~Kop~craHHfl 'ix flK ocHoB~ Allfl Hawor AYMK~ . 

Kmo~oei n111raHHR ayAMTY 

Knt040Bi n~TaHHfl ayA~Ty - 1.1e n~TaHHfl , UIO, Ha Hawe npocpecii.1He CYA>KeHHfl , 6y11~ 3Ha4YUl~M~ niA 4ac 
Haworo ayA~TY cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi aa nOT04H~i.1 nepiOA. l..li n~TaHHfl p03fflflAall~Cb y KOHTeKCTi Haworo 
ayA~TY cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi B l.lillOMY Ta spaxosysan~Cb np~ cpopMyBaHHi AYMK~ UIOAO He'i, np~ LlbOMY M~ 
He s~c11os11t0e:Mo oKpeMo'i AYMK~ UIOAO 1.1~x n~TaHb. 

Pe3epe nio 3Heu,iHeHHfl Kpeoumie KnicHmaM 

Ot.1iHKa poaMipy peaepsy niA aHet.1iHeHHfl KpeA~TiB Kllie:HTaM e: Klll040BOIO 0611acrt0 npocpecii.1H~x CYA>KeHb 
KepisH~LITBa 5aHKy. B~flBJleHHfl aHet.1iHeHHfl i s~aHa4eHHfl cyM~ o4iKysaHoro BiAWKOAysaHHfl BK1lt04at0Tb 
neBHi np~nyUjeHHfl Ta aHalli3 pi3H~X cpaKTopiB, D TOMY 4~Clli cpiHaHCOB~i.1 CTaH no3~4allbH~Ka, OYiKyBaHi 
Mai.16yrHi rpowosi noroK~ ra cnpaseAn~sy sapriCTb aa6eane4eHHfl . 

B~Kop~CTaHHfl piaH~x np~nyU1eHb MO>Ke cram peaynbTaTOM piaH~x 04iHoK peaepsy niA aMeHweHHfl 
KOp~CHOCTi KpeA~TiB KlliE:HTaM. 5epy4~ AO yearn cyne:BiCTb 3a11~wKiB KpeA~TiB KlliE:HTaM, Ta neBH~i.1 piseHb 
cy6'e:KT~BHOCTi CYA>KeHb, M~ B~3Ha4~Jl~ Ol.liHKY peaepsy niA 3Het.1iHeHHfl Klll040B~M n~TaHHflM ayA~Ty. 

Hawi ayA~TOpCbKi npo1.1eAYP~ BKJll04all~ Ol.liHKY MeTOAOllOri"i, flKY B~KOp~CTOBysas 5aHK Allfl B~3Ha4eHHfl 
oaHaK 3Het.1iHeHHfl ra poapaxosyt04~ peaeps niA 3Het.1iHeHHfl , recrysaHHfl BXiAH~x AaH~x ra aHania 
np~nyU1eHb . .Qnfl peaepsis niA 3Het.1iHeHHfl KPeA~TiB a B~flsneH~M~ iHA~BiAyanbH~M~ oaHaKaM~ 3Het.1iHeHHfl 
M~ nepesip~ll~ np~nyUjeHHfl, UIO ne>KaTb B OCHOBi B~flBJleHHfl 3Het.1iHeHHfl i i.1oro KillbKiCHO'i Ol.liHK~. 
BK1lt04at04~ aHania cpiHaHcos~x noKaaH~KiB noa~4a11bH~Kis , nporH03~ UIOAO Mai.16yrHix rpowoa~x noroKiB i 
Ol.liHK~ 3aCTaB~ . ,[\Jlfl poapaxosaH~X Ha KOJleKT~BHii.1 OCHOBi peaepsis niA 3Het.1iHeHHfl KpeA~TiB, aa flK~M~ He 
6y11~ B~flBJleHi iHA~BiAyallbHi 03HaK~ 3Het.1iHeHHfl, M~ npoaHa11iaysa11~ MOAelli 5aHKY Ta nepesip~ll~ 
AOpe4HiCTb Ta T04HiCTb BXiAH~X AaH~x. UIO B~Kop~CTOBYIOTbCfl B Ll~X MOAeJlflX. 

IHwa iH<l>OpMa~iR 

YnpasniHCbK~i.1 nepcoHaJl Hece BiAnOBiAaJlbHiCTb aa iHWY iHcpOpMa4it0. IHwa iHcpopMat.1ifl , OTp~MaHa Ha 
AaTy l.lbOro 3BiTy ayA~Topa , e: 3BiTOM KepiBH~LITBa (BK1ll04HO Ji 3BiTOM 3 KopnoparnsHoro ynpasniHHfl). IHwa 
iHcpopMat.1ifl , flKY M~ 04iKye:Mo orp~Marn nicnfl Aarn l.lbOro asiry ayA~TOpa, e: Pi4HOIO iHcpopMa4ie:t0 eMireHra 
t.1iHH~x nanepis. 

AC Crowe Ukraine is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global Is a separate and independent legal entity. AC Crowe Ukraine and its affilia tes 
are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. 
C> 2020 AC Crowe Ukraine 
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HaUJa AYMKa ll.IOAO cpiHaHCOBo"i 3BiTHOCTi He nOUJlllPIOE:TbCs:I Ha iHUJY iHcpopMa4it0 i Miii He po6111Mo BlllCHOBOK 3 
6yAb-s:IKlllM piBHeM eneBHeHOCTi ll.IOAO 4ie:"i iHUJO"i iHcpopMa4ir. 

y 3B's:!3KY 3 HaUJlllM ayAlllTOM cpiHaHCOBO"i 3BiTHOCTi HaUJOIO BiAnOBiAaflbHiCTIO e: 03Hai:iOMlllTlllCs:I 3 iHUJOIO 
iHcpOpMa4ie:t0 Ta np111 4bOMY p03ffls:IHYTlll, 4111 icHye: cyne:sa HeBiAnOBiAHiCTb Mi>K iHUJOIO iHcpOpMa4ie:10 i 
cpiHaHCOBOIO 3BiTHiCTIO a6o HaUJlllMlll 3HaHHs:IMlll , OTPlllMaHlllMlll niA 4aC ayAlllTy, a6o 4111 4s:1 iHUJa iHcpOpMa4is:1 
Mae: Blllffls:IA TaKO'i, ll.10 MiCTlllTb cyne:se BlllKPlllBfleHHs:I a6o HeBiAnOBiAHiCTb 3aKOHOAaBCTBy. 

rlKll.10 Ha OCHOBi npoBeAeHO"f HaMlll po6orn CTOCOBHO iHUJO'i iHcpOpMa4i'i, OTPlllMaHO'i AO Aarn 3BiTy ayAlllTOpa, 
Miii AOXOAlllMO BlllCHOBKy, ll.10 icHye: cyne:se BlllKplllBfleHHs:I a6o HeBiAnOBiAHiCTb 3aKOHOAaBCTBY 4ie:"i iHUJO"i 
iHcpOpMa4i"i, Miii 306os's:i3aHi noBiAOMlllTlll npo 4ei:i cpaKT. Miii He Bllls:!Blllfllll TaKlllX cpaKTiB, s:!Ki 6 Heo6XiAHO 6yno 
BKfll04111Tlil AO 3BiTy. 

Kon111 Miii 03Hai:ioM111Mocs:1 3 Pi4HOIO iHcpopMa4ie:10 eMiTeHTa 4iHH111x nanepie, f!Kll.IO Miii Aii:iAeMo BlllCHOBKy, ll.IO 
BOHa MiCTlllTb cyne:se BlllKPlllBfleHHs:I, HaM noTpi6HO 6yAe noBiAOMlllTlll iHcpopMa4it0 npo 4e n111TaHHs:I TlllM, KOro 
HaAifleHO Hai:iBlllll.llllMlll nOBHOBa>KeHHs:IMlll, Ta HKL..tnct>P. 

BiAnOBiA811bHiCTb ynpae11iHCbKOro nepc0Ha11y Ta TIAX, Koro HaAilleHO H8MBIA~IAMIA 
nOBHOBa>KeHHRMIA, Ja <l>iHaHcoey JBiTHiCTb 

YnpasniHCbKllli:i nepcoHan Hece siAnOBiAaflbHiCTb Ja cKnaAaHHs:i i AOCTosipHe noAaHHs:i cpiHaHcoso'i 3BiTHOCTi 
BiAnOBiAHO AO MC<t>3 Ta Ja TaKy c111cTeMy BHYTPiUJHboro KOHTponlO, s:iKy ynpaeniHCbKllli:i nepcoHan Blll3Ha4ae: 
noTpi6HOIO Aflfl TOro, ll.106 3a6e3ne4111Tlil CKflaAaHHs:I cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi, ll.10 He MiCTlllTb cyne:BlllX 
BlllKPlllBfleHb BHacniAOK UJaxpai:iCTBa a6o nOMlllflKlll . 

np111 CKflaAaHHi cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi ynpaBfliHCbKllli:i nepCOHafl Hece BiAnOBiAaflbHiCTb 3a 04iHKY 3AaTHOCTi 
6aHKY npOAOB>Kyearn CBOIO AiflflbHiCTb Ha 6e3nepepBHii:i OCHOBi, p03Kp111Bal04111, Ae 4e 3aCTOCOBHO, nlllTaHHs:I , 
ll.IO cTOcyt0Tbcs:1 6e3nepepsHOCTi AiflflbHOCTi, Ta s111Kop111cToeyt04111 np111nyL11eHHs:1 npo 6eJnepepsHiCTb 
AiflflbHOCTi s:IK OCHOBlll Aflfl 6yxramepCbKOro o6niKy, KpiM s111naAKiB, s:!Kll.10 ynpasniHCbKllli:i nepCOHafl a6o 
nnaHye: niKBiAyearn 6aHK 4111 np111n111H111rn AiflflbHiCTb, a6o He Mae: iHUJlllX peanbHlllX anbTepHarns 4bOMy. 

Hams:IAOBa paAa Hece BiAnOBiAaflbHiCTb 3a Haffls:IA 3a npo4eCOM cpiHaHCOBOro 3BiTyBaHHs:I 6aHKy. 

BiAnoeiAallbHiCTb ayAMTopa Ja ayAMT <l>iHaHcoeo·i JeiTHOCTi 

HaUJlllMlll 4ifls:IMlll e: OTplllMaHHs:I o6rpyHTOBaHO'i eneeHeHOCTi, ll.10 cpiHaHCOBa 3BiTHiCTb y 4in0My He MiCTlllTb 
cyne:soro BlllKPlllBfleHHs:I BHaCfliAOK UJaxpai:iCTBa a6o nOMlllflKlll , Ta s111nycK 3BiTy ayAlllTOpa, ll.10 MiCTlllTb HaUJy 
AYMKy. 06rpyHTOBaHa eneeHeHiCTb e: e111coK111M pieHeM sneeHeHOCTi, npoTe He rapaHTye:, ll.IO ayAlllT, 
nposeAeH111i:i BiAnOBiAHO AO MCA, 3aB>KAlll Bllls:IBlllTb cyne:se BlllKPlllBfleHHs:I, s:!Kll.10 BOHO icHye:. BlllKPlllBfleHHs:I 
MO>KYTb 6YTlll pe3yflbTaTOM UJaxpai:iCTBa a6o nOMlllflKlll; BOHlll BBa>KatOTbCs:I cyne:BlllMlll , s:!Kll.10 OKpeMO a6o B 
CyKYn HOCTi , s:IK o6rpyHTOBaHO 04iKye:TbCs:I, BOHlll MO>KYTb enn111earn Ha eKOHOMi4Hi piUJeHHs:I KOp111CTyBa4iB, ll.10 
npllli:iMalOTbCs:I Ha OCHOBi 4ie:'i cpiHaHCOBO"i 3BiTHOCTi. 

B111K0Hy104111 ayAlllT BiAnOBiAHO AO e111Mor MCA, Miii s111Kop111cToeye:Mo npocpecii:iHe CYA>KeHHs:i Ta npocpecii:iH111i:i 
cKem11141113M npoTs:iroM ycboro JaBAaHHs:i 3 ayA111Ty. KpiM Toro, Miii: 

• iAeHrncpiKye:MO Ta 04iHIOE:MO plll3111Klll cyne:soro BlllKPlllBfleHHs:I cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi BHacniAOK 
UJaxpai:icTBa 4111 nOMlllflKlll, po3p06fls:IE:MO i;; BlllKOHYE:MO ayAlllTOpCbKi npo4eAYPlll y BiAnOBiAb Ha 4i 
plll3111Klll, a TaKO>K OTPlllMYE:MO ayAlllTOpCbKi AOKa3111, ll.10 e: AOCTaTHiMlll Ta np111i:iHs:ITHlllMlll Aflfl 
s111Kop111cTaHHs:1 rx s:iK ocHos111 Aflfl HaUJo"i AYMKlll . P1113111K Hee111s:1sneHHs:1 cyne:soro s111Kp111sneHHs:1 
BHacniAOK UJaxpai:icTBa e: Blllll.llllM, Hi>K Aflfl BlllKPlllBfleHHs:I BHaCfliAOK nOMlllflKlll, OCKiflbKlll UJaxpai:iCTBO 
MO>Ke BKflt04arn 3MOBy, niAp06Ky, HaBMlllCHi nponyCKlll , HenpaBlllflbHi TBepA>KeHHs:I a6o HeXTyBaHHs:I 
JaXOAaM111 BHYTPiUJHboro KOHTpont0; 

• OTplllMYE:MO po3yMiHHs:I 3aXOAiB BHYTPiUJHbOro KOHTPOfllO, ll.10 CTOCYIOTbCs:I ayAlllTy, Aflfl po3p06Klll 
ayAlllTOpCbKlllX npo4eAYP. s:!Ki 6 BiAnOBiAafllll o6cTaBlllHaM, a He Aflfl BlllCflOBfleHHs:I AYMKlll ll.IOAO 
ecpeKTlllBHOCTi ClllCTeMlll BHyTpiUJHbOro KOHTpOfllO; 

• 04iHIOE:MO npllli:iHs:ITHiCTb 3aCTOCOBaHlllX o6niKOBlllX nonirnK Ta o6rpyHTOBaHiCTb o6niKOBlllX 04iHOK i 
BiAnOBiAHlllX p03KplllTTiB iHcpOpMa4i'i, 3po6neHlllX ynpasniHCbKlllM nepcoHanoM; 

• AOXOAlllMO BlllCHOBKY ll.IOAO npllli:iHs:ITHOCTi BlllKOPlllCTaHHs:I ynpasniHCbKlllM nepcoHaflOM np111nyL11eHHs:I 
npo 6e3nepepBHiCTb AiflflbHOCTi s:IK OCHOBlll Aflfl 6yxramepCbKOro o6niKy Ta, Ha OCHOBi OTplllMaHlllX 
ayAlllTOpCbKlllX AOKa3iB, po6111MO BlllCHOBOK, 4111 icHye: cyne:ea HeBlll3Ha4eHiCTb ll.IOAO nOAii:i a6o YMOB, 
s:!Ki noCTaBlllfllll 6 niA 3Ha4Hllli:i cyMHiB MO>KfllllBiCTb 6aHKY npOAOB>KlllTlll 6e3nepepBHY AiflflbHiCTb. rlKll.10 
Miii AOXOAlllMO BlllCHOBKY ll.IOAO icHyBaHHs:I TaKO'i cyne:eor HeBlll3Ha4eHOCTi , Miii nOBlllHHi np111eepHYTlll 
ysary B CBOe:My 3BiTi ayAlllTOpa AO BiAnOBiAHlllX p03Kp111TTiB iHcpOpMa4ir y cpiHaHCOBii:i 3BiTHOCTi a6o, 
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HKl..LIO TaKi P03KPl.ffTH iHcpopMa4ir € HeHaJle>KHll1M111, MOA111cpiKyearn CBOIO AYMKy. Hawi Bll1CHOBKll1 

~PYHTYIOTbCH Ha ayA111TOpCbKll1X AOKa3aX, OTp111MaHll1X AO Aarn Haworo 3BiTy ayA111TOpa. BTiM Ma~6YTHi 
nOAi'f a6o YMOBll1 MO>KYTb np111Myc111rn 6aHK np111n111H111rn CBOIO AiHflbHiCTb Ha 6e3nepepBHi~ OCHOBi. 

• 04iH10€MO 3ara11bHe noAaHHH , CTPYKTYPY Ta 3MiCT cpiHaHcoeor 3BiTHOCTi BKfll04HO 3 po3KPll1TTHMll1 

iHcpOpMa4i'f, a TaKO>K Te , 4111 noKa3ye cpiHaHCOBa 3BiTHiCTb onepa4ir Ta noAi'f, Ll.10 noKJlaAeHi B OCHOBY n 
CKJlaAaHHH , TaK, Ll.106 AOCHrrn AOCTOBipHoro BiA06pa>KeHHH . 

M111 noBiAOMflH€MO rnM , Kora HaAineHo Ha~Bll11..L1111Mll1 noBHOBa>KeHHHM111 , iHcpopMa4i10 npo 3an11aH0BaH111~ 
o6cHr i 4aC npoBeAeHHH ayA111TY Ta cyneei ayA111TOpCbKi pe3yflbTarn, BKJll04al04111 6yAb-HKi cyneei HeAOfliK111 

3aXOAiB BHYTPiWHbOfO KOHTp011IO, Bll1HBfleHi HaMll1 niA 4aC ayA111Ty. 

M111 TaKO>K HaAa€MO T111M, KOfO HaAifleHo Ha~Bll11..L1111Mll1 nOBHOBa>KeHHHM111, TBepA>KeHHH, Ll.10 Mll1 Bll1KOHa11111 

BiAnOBiAHi ern4Hi Bll1MOr111 l.LIOAO He3ane>KHOCTi , Ta noBiAOMJlH€MO 'IM npo sci CTOCYHKll1 ~ iHWi nll1T8HHH, HKi 

MOrf1111 6 o6~pyHTOBaHO BBa>KaTll1Cb T8Kll1M111, l.l.10 en11111eat0Tb Ha Hawy He3aJle>KHiCTb, a TaKO>K, Ae 4e 

38CTOCOBHO, l.LIOAO BiAnOBiAH111X 38CTepe>KH111X 38XOAiB. 

3 nepeniKy scix n111TaHb, iHcpopMa4iH l.LIOAO HK111X HaAasanac b rnM , Karo HaAineHo Ha~s1111..L1111M111 
noBHOBa>KeHHHM111, Mll1 Bll13H8411111111 Ti , Ll.10 M811111 Ha~6iJlbWe 3H84eHHH niA 48C ayA111TY KOHCOfliAOBaHO'f 

cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi nOT04HOro nepiOAY. T06TO Ti , HKi € Kfll0408111Mll1 n111TaHHHMll1 8YA111Ty. M111 on111cyeMO 4i 

n111TaHHH B CBO€MY 3BiTi ayA111TOpa, KpiM s111naAKiB, HKl..LIO 38KOHOA8B4111M 4111 perynHTOPHll1M 8KTOM 3a6opoHeHo 

ny6ni4He p03Kp111TTH TaKoro n111TaHHH, a6o HKl..LIO 38 BKpa~ Bll1HHTKOBll1X o6CT8Bll1H Mll1 Bll13H848€MO, Ll.10 TaKe 

nll1T8HHH He CfliA Bll1CBiTJllOBarn B H8WOMY 3BiTi , OCKiflbKll1 HerarnBHi H8CfliAK111 TaKOfO Bll1CBimeHHH MO>KYTb 

04iKyBaHO nepeBa>K111rn ~Oro KOPll1CHiCTb AflH iHTepeciB rpOM8ACbKOCTi . 
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3BiT ~OAO BMMOr iHWMX 33KOHOA3B'tMX i HOpMaTMBHMX aKTiB 

3aKOH YKpa'iHM «npo ayAMT <l>iHaHcoeoi· JBiTHOCTi Ta ayAMTopcbKY AiHnbHiCTb» 

BiAnoeiAHO AO 3aKoHy YKpa'iH111 «npo ayA111T cpiHaHcoeo'i 3BiTHOCTi Ta ayA111ropcbKY AiHllbHiCTb» ayA111rop111 
MatOTb HaAarn AOAaTKoey iHcpOpMaL1it0 Ta 3aneeHeHHH. 

OcHoeHi eiooMocmi npo ayoumopcbKY cpipMy 

noeHe HaiilMeHyBaHHH 

MicL1e3HaxoA>KeHHH 

IHcpopMal.liH npo BKJlt04eHHH AO PeecTpy 
ayAli1TOpCbKli1X cpipM Ta ayA111TOpiB 

Hail!MeHyeaHHH opraHy, HK111ill np1113Ha4111e cy6'eKTa 
ayA111TOpCbKO'i AiHJlbHOCTi Ha npoeeAeHHH 
060B1H3KOBOro ayA111TY 

,QaTa np1!13Ha4eHHH cy6'eKTa ayA111TOpCbKO'i 
AiHJlbHOCTi 

Tp111ea11iCTb e111KoHaHHH ayA111ropcbKoro 3aeAaHHH 

TOB AyA111TOpCbKa KOMnaHiH «Kpoy YKpa'IHa» 

04070, M. K111'ie , syn. CnacbKa, 6yA. 37 

HoMep peecrpaL1i'i e Peecrpi ayA111Topie ra 
cy6'eKTiB ayA111TopcbKO'I AiHJlbHocri 3681 

Cy6'eKT ayA111TOpCbKO'I AiHJlbHOCTi, HKll1iil Mae npaeo 
npOBOA111Tli1 060B1H3KOBll1iil ayA111T cpiHaHCOBO'I 
3BiTHOCTi 

Cy6'eKT ayA111ropcbKO'i AiHJlbHocri, HK111ill Mae npaeo 
npOBOA111Tli1 060B 1H3KOBll1iil ayA111T cpiHaHCOBO'i 
3BiTHOCTi niAnp111eMCTB, l.J.10 CTaHOBJlHTb 
cycni11bH111ill iHTepec 

HamHAOBa PaAa 6aHKY 

19.09.2019 (npoToKon JaciAaHHH HamHAOBO'i 
paA111 N216) 

2-i/I piK 

AyAll1TOpCbKll1iil 3BiT y3rOA>KeHll1iil 3 AOAaTKOBll1M 3BiTOM AllH ayA111TOpCbKOro KOMiTeTy. 

M111 He HaAaea11111 nocnyrn, 3a6opoHeHi 3aKOHOAaBCTBOM. 

Knt040Bll1iil napTHep 3 ayA111TY Ta cy6'eKT ayA111TOpCbKO'i AiHJlbHOCTi He3aJle>KHi BiA 6aHKY np111 npoBeAeHHi 
ayA111Ty. 

M111 He HaAaea11111 iHwi nocnyrn, KpiM nocnyr 3 o6oe'H3Koeoro ayA111ry, Ta nocnyr, l.J.IO po3Kp111Ti y 3Biri npo 
ynpaeniHHH a6o y cpiHaHCOBiil! 3BiTHOCTi. 

MCA e111Marat0Tb, l.J.106 ayA111Top nnaHyeae Ta npoBOA111B ayA111T TaK111M 4111HOM, l.J.106 orp111Marn AOCTaTHIO 
eneeHeHiCTb y BiACYTHOCTi y cpiHaHcoeiill 3BiTHOCTi cynee111x e111Kp111e11eHb. TepMiH «AOCTaTHH eneeHeHiCTb» 
AOnycKae AeHKll1iil p1!13111K HaHBHOCTi cynee111x HeBiAnOBiAHOCTeil! rpowoeoro xapaKTepy, HKi MO>Kyrb 
3a11111W1!1Tli1CH HeBl!1HBJleHll1M111; TaKO>K AOnycKaeTbCH, l.J.10 ayA111TOp He MO>Ke HaAarn a6COJ1IOTHO'i rapaHTi'i 
T04HOCTi Ta nOBHOTli1 cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi. AyA111T BKJll04ae e1116ipKOBY nepeeipKy niATBepA>KeHHH 4111CeJ1 Ta 
noHcHeHb, l.J.IO HaBOAHTbCH y cpiHaHcoeiill 3BiTHOCTi. YMoe111 MCA e111Marat0Tb nnaHyeaHHH ayA111ry TaK111M 
4111HOM, l.J.106 3a6e3ne4111Tli1 AOCTaTHIO iilMOBipHiCTb roro, l.J.10 nOMll1JlKll1 ra HeBiAnOBiAHOCTi, 3AaTHi cyneeo 
en11111Hyr111 Ha cpiHaHCOBY 3BiTHiCTb, 6y11111 Bll1HBJleHi. 0AHaK, OCKiJlbKll1 ayA111TOP He 6yAe npoBOA111Tli1 nepeeipKy 
ecix onepaL1iill, 3AiiilcHeH111x cy6'eKTOM rocnoAapt0eaHHH npoTHrOM poKy, npoeeAeH111ill ayA111T He MO>Ke 
3a6e3ne4111rn nOBHY eneeHeHiCTb y TOMy, l.J.10 nOMll1JlKll1 Ta HeBiAnOBiAHOCTi, y TOMY 4111CJ1i e111naAKll1 
waxpaillcrea, 6YAYTb e111He11eHi. 

3aKoH YKpai'HM «npo '-'iHHi nanepM i <t>oHAOBMM pMHOK» 

BiAnoeiAHO AO 3aKoHy YKpa'iH111 «npo l.liHHi nanep111 i cpoHAOB111ill p111HOK» eMireHT 306oe'H3aH111ill 3a11y4111rn 
ayA111TOpa, HKll1iil noe111HeH Bll1CJlOBll1Tli1 CBOIO AYMKY l.J.IOAO iHcpOpMal.li'I, a TaKO>K nepeeip111rn iHcpopMal.lilO 
CTOCOBHO CKJlaAOBll1X 4aCTll1H 3eiry npo KOpnoparneHe ynpaBJliHHH. 

Ha Hawy AYMKY 3eir npo KopnoparneHe ynpaeniHHH aAeKBaTHO BiA06pa>1<ae iHcpopMaL1it0 l.J.IOAO: 

• on111cy OCHOBHll1X xapaKTep1!1CTli1K Cll1CTeM BHyrpiWHbOro KOHTPOJllO i ynpaeniHHH p11131!1KaMl!1 eMiTeHTa; 

• nepeniKy oci6, HKi npHMO a6o onocepeAKOBaHo e enacH111KaM111 3Ha4Horo naKeTa aKL1iill eMireHTa; 

• o6Me>KeHHH npae y4acTi Ta ronocyeaHHH aKL1ioHepie Ha 3ara11bH111x 36opax eMiTeHTa; 
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• nOPflAKY npi.1SHa4eHHfl Ta SBinbHeHHfl nocaAOBl.1X oci6 eMiTeHTa; 

• nOBHOBa>KeHb noCaAOBl.1X oci6 eMiTeHTa. 

IHwi posAin1.1 3BiTy npo KopnoparnsHe ynpasniHHfl nepesipeHi HaM1.1 i He cynepe41.1Tb nepesipeHiill HaM1.1 
cpiHaHCOBii.1 SBiTHOCTi Ta HaWl.1M SHaHHflM npo 6aHK, OTpi.1MaHl.1M niA 4aC ayA1.1Ty. 

3aKOH YKpai'HM «npo 6aHKM Ta 6aHKiecbKY AiJ1nbHiCTb» 

BiAnoBiAHO AO 3aKoHy YKpa'iH1.1 «npo 6aHKl.1 Ta 6aHKiBCbKY AiflnbHiCTb» Ta s1.1Mor HaL1iOHanbHOro 6aHKY 
YKpa'iHl.1, s1.1KnaAeH1.1x s nono>KeHHi npo nopflAOK noAaHHfl 6aHKOM AO HaL1ioHanbHoro 6aHKY YKpa'iH1.1 
ayAl.1TOpCbKOfO SBiTy sa pesynbTaTaMl.1 ~opi4HO'i nepesipKi.1 cpiHaHCOBO'i SBiTHOCTi, ayAi.1TOp nOBl.1HeH noAarn 
iHcpOpMal.lilO (Ol.liHKy) CTOCOBHO: 

• BiAnOBiAHOCTi (AOCTOBipHOCTi BiA06pa>KeHHfl) AaHl.1X ~OAO posnOAiny aKTl.1BiB i so60B1flSaHb 6aHKY sa 
CTpoKaM1.1 AO noraweHHfl y cpai.1ni s noKasH1.1KaM1.1 cTarncrnYHO'i ssiTHOCTi A7X «AaHi npo CTPYKTYPY 
aKT1.1BiB Ta so6os'flsaHb sa CTpoKaMl.1» , ~o cKnaAaE:TbCfl 6aHKOM Anfl noAaHHfl AO HaL1iOHanbHOro 
6aHKy, CTaHOM Ha 1 Ci4Hfl poKy, HacTynHoro sa SBiTHl.1M; 

• AOTp1.1MaHHfl 6aHKOM s1.1Mor, ~o BCTaHosneHi HOpMarnsHo-npasos1.1M1.1 aKTaM1.1 H6Y s n1.1TaHb 
BHYTPiWHbOfO KOHTpomo; 

• AOTp1.1MaHHfl 6aHKOM Bi.1Mor, ~o BCTaHosneHi HOpMarnsHo-npasos1.1M1.1 aKTaM1.1 H6Y s n1.1TaHb 
BHYTPiWHboro ayA1.1Ty; 

• AOTp1.1MaHHfl 6aHKOM s1.1Mor, ~o BCTaHosneHi HOpMarnsHo-npasos1.1M1.1 aKTaM1.1 H6Y s n1.1TaHb 
Bi.1SHa4eHHfl posMipy KpeAl.1THOfO pi.1Si.1KY sa aKTl.1BHl.1Mi.1 6aHKiBCbKl.1Mi.1 onepal.liflMl.1 ; 

• AOTp1.1MaHHfl 6aHKOM Bi.1Mor, ~o scTaHosneHi HOpMarnsHo-npasos1.1M1.1 aKTaM1.1 H6Y s n1.1TaHb 
Bi.1SHaHHfl nOB1f!SaH1.1X is 6aHKOM oci6 Ta SAii.1CHeHHfl onepaL1ii.1 s Hi.1Mi.1; 

• AOTp1.1MaHHfl 6aHKOM s1.1Mor, ~o scTaHosneHi HOpMarnsHo-npasos1.1M1.1 aKTaM1.1 H6Y s n1.1TaHb 
AOCTaTHOCTi KaniTany 6aHKy, f!Ka Mae: Bi.1SHa4arncfl s ypaxysaHHflM flKOCTi aKTl.1BiB 6aHKy, 

• AOTp1.1MaHHfl 6aHKOM Bi.1Mor, ~o BCTaHosneHi HOpMarnsHo-npasos1.1M1.1 aKTaM1.1 H6Y s n1.1TaHb 
onepaL1ii.1 is nos'flsaH1.1M1.1 s 6aHKOM oco6aM1.1; 

• AOTpi.1MaHHfl 6aHKOM Bi.1Mor, ~o BCTaHosneHi HOpMarnsHo-npasos1.1M1.1 aKTaM1.1 H6Y s n1.1TaHb 
BeAeHHfl 6yxramepcbKoro o6niKy. 

Bionoaioan&Hicm& ynpaaniHC&Ko20 nepcoHany 

YnpasniHCbKl.11.1 nepcoHan Hece BiAnOBiAanbHiCTb sa: 

• niArOTOBKY cTarncrnYHO'i ssiTHOCTi npo CTPYKTYPY aKT1.1BiB Ta so6os'f!saHb sa CTpoKaM1.1, ~o 
cKnaAaE:TbCfl 6aHKOM Anfl noAaHHfl AO H6Y; 

• pospo6Ky, BnpoBaA>KeHHfl Ta niATPl.1MKY Ci.1CTeMl.1 6yxramepCbKOro o6niKy y BiAnOBiAHOCTi AO Bi.1MOf 
3aKoHy YKpa'iHl.1 «npo 6aHKl.1 Ta 6aHKiBCbKY AiflnbHiCTb» Ta nono>KeHb H6Y; 

• pospo6Ky, snpoBaA>KeHHfl Ta niATPl.1MKY Ci.1CTeMl.1 BHYTPiWHbOfO KOHTpOnlO y BiAnOBiAHOCTi AO Bi.1M0f 
3aKoHy YKpa'iH1.1 «npo 6aHK1.1 Ta 6aHKiBCbKY AiflnbHiCTb» Ta nono>KeHb H6Y; 

• cpyHKL1ioHysaHHfl cny>K61.1 BHYTPiWHboro ayA1.1Ty y BiAnoBiAHOCTi AO s1.1Mor 3aKoHy YKpa'iHi.1 «npo 
6aHKl.1 Ta 6aHKiBCbKY AiflnbHiCTb» Ta nono>KeHb H6Y; 

• 0641.1cneHHfl Ta cpopMyBaHHfl pesepBiB sa aKTl.1BHl.1Mi.1 6aHKiBCbKl.1Mi.1 onepal.liflMl.1; 

• pospo6Ky, BnpoBaA>KeHHfl Ta niATPl.1MKY npoL1eAYP Bi.1SHaHHfl nOB1f!SaHl.1X is 6aHKOM oci6 Ta 
SAiillcHeHHfl onepaL1ii.1 s H1.1M1.1 ; 

• sa6esne4eHHfl AOTpi.1MaHHfl Bi.1MOr H6Y ~OAO posMipy KaniTany. 

npou,eoypu ma ompuMaHi peJyn&mamu 

Po3nooin aKmueie i 3o6oe'R38Hb 6aHKY 3a cmpoKaMu oo noaaweHHR 

Ol.liHKa BiAnOBiAHOCTi (AOCTOBipHOCTi BiA06pa>KeHHfl) posnOAiny aKTl.1BiB i so60B1f!SaHb 6aHKY sa CTPOKaMl.1 
AO noraweHHfl y cpopMi cTarncrnYHO'i ssiTHOCTi npo CTPYKTYPY aKT1.1BiB Ta so6os'f!saHb sa CTpoKaM1.1 , ~o 
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cKilaAaeTbCfl 6aHKOM Allfl noAaHHfl AO H6Y, npoeeAeHa UJJlf!XOM e1-16ipKoeoro TeCTyeaHHfl 3a111-1UJKie Ha 
paxyHKax ~OAO 'ix po3nOAilly 3a CTPOKaMl-1 AO noraUJeHHfl. 

HaMl-1 He Bl-lf!BJleHO cpaKTiB, f!Ki 6 CBiA41-1Jli.1 npo HeBiAnOBiAHiCTb po3nOAilly aKTl-lBiB i 3060B 0fl3aHb 6aHKy 3a 
cTpoKaM1-1 AO noraUJeHHfl y cpopMi cTarncrnYHo'i 3BiTHOCTi A7X «AaHi npo CTPYKTYPY aKT1-1eie Ta 3o6oe'f!3aHb 
3a CTpOKaMl-1» CTaHOM Ha 01 .01 .2020. 

BHympiwHiU KOHmponb 

04iHKa AOTp1-1MaHHfl 6aHKOM e1-1Mor ~OAO BHYTPiUJHboro KOHTpomo npoeeAeHa UJJlf!XOM aHa11i3y 
BHYTPiUJHbO'i HOpMarnBHO'i 6a3i.1 6aHKy, pe3yllbTaTiB TeCTiB KOHTPOlltO Ta iHUJl-lX npo4eAyp, 3Aii:1cHeHi.1X niA 
4ac ayAl-lTY cpiHaHCOBo'i 3BiTHOCTi, f!Ki CTOCYIOTbCfl BHYTPiUJHbOro KOHTPOlltO. 

HaMi.1 He Bl-lf!BJleHO cpaKTiB, f!Ki 6 CBiA41-1Jli.1 npo HeBiAnOBiAHiCTb Cl-lCTeMl-1 BHYTPiUJHbOro KOHTPOlltO 6aHKy 
e1-1MoraM H6Y. 

BHympiwHiiJ ayoum 

04iHKa AOTp1-1MaHHfl 6aHKOM e1-1Mor ~OAO BHYTPiUJHbOro ayA1-1Ty npoeeAeHa UJJlf!XOM aHa11i3y BHYTPiUJHbO'i 
HOpMarnBHO'i 6a3i.1 6aHKY Ta Orllf!AY po6orn c11y>1<61-1 BHYTPiUJHboro ayAl-lTY B 3BiTHOMy nepiOAi. 

HaM1-1 He Bl-lf!BJleHo cpaKTiB, f!Ki 6 ceiAYi.1111-1 npo HeBiAnOBiAHiCTb cpyHK4ioHyeaHHfl BHYTPiUJHboro ayA1-1Ty 
6aHKY 01-1MoraM H6Y. 

8U3H81./eHHf1 p03Mipy KpeoumHoao pu3UKY 

04iHKa Bi.13Ha4eHHfl p03Mipy KpeAl-lTHOro pi.131-lKY 3a aKTi.1BHi.1Mi.1 6aHKiBCbKi.1Mi.1 onepa4if!Mi.1 npoBeAeHa 
UJJlf!XOM Bl-16ipKOBOro TeCTyBaHHfl cpiHaHCOBl-lX aKTl-lBiB 6aHKy, 3Aii:1cHeHoro niA yac ayAl-lTY cpiHaHCOBO'i 
3BiTHOCTi. 

HaM1-1 He Bl-lf!BJleHo cynee1-1x BiAx1-111eHb niA Yac Bi.13Ha4eHHfl 6aHKOM po3Mipy KpeAl-lTHOro pi.131-lKY 3a 
aKTi.1BHi.1Mi.16aHKiBCbKi.1Mi.1 onepa4if!Mi.1 CTaHOM Ha 31.12.2019. 

noe'R3aHi i3 6aHKOM oco6u ma 3oiiJcHeHHR onepal,liU 3 HUMU 

04iHKa Bi.13HaHHfl nOB1fl3aHi.1X j3 6aHKOM oci6 Ta 3Aii:1cHeHHfl onepa4ii:1 3 Hi.1Mi.1 npoBeAeHa UJJlf!XOM aHa11i3y 
BHYTPiUJHbO'i HOpMarnBHO'i 6a3i.1 6aHKy, Bl-16ipKOBOro 04iHt0BaHHfl KOHTpareHTiB 6aHKY Ha nOB1fl3aH iCTb, 
3Aii:1cHeHi.1X niA 4aC ayAl-lTY cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi , Bl-16ipKOBOrO 04iHt0BaHHfl p03Mipy onepa4ii:1 j3 
noe'fl3aHi.1Mi.1 oco6aMl-1 , aHalli3y AOTpi.1MaHHfl BCTaHOBJleHl-lX HOpMarneie. 

HaMl-1 He Bl-lflBJleHO cpaKTiB, f!Ki 6 CBiA41-1Jli.1 npo HeHaJle>KHe Bi.13HaHHfl nOB1f13aHi.1X j3 6aHKOM oci6 Ta 
3Aii:1cHeHHfl onepa4ii:1 3 Hl-lMl-1, a6o nopyUJeHHfl HopMarneie ~OAO onepa4ii:1 3 noe'fl3aH1-1M1-1 oco6aM1-1. 

,aocmamHicmb Kanimany 6aHKY 

04iHKa AOCTaTHOCTi Kanirnny 6aHKY npoBeAeHa UJJlf!XOM nepeeipKl-1 AOTPl-lMaHHfl 6aHKOM HOpMarnBHl-lX 
Bl-lMOr, BCTaHOBJleHl-lX 3aKOHOAaBCTBOM Ta Bl-lMOraMl-1 H6Y. 

CTaHOM Ha 31 .12.2019 CTaTYTHl-li:1 KaniTall 6aHKY CKilaAaB 227 778 Ti.1C. rpH. (np1-1MiTKa 19), ~o BiAnOBiAaE: 
po3Mipy, ecrnHoeneHoro nocrnHoeot0 H6Y NQ464 «npo np1-1eeAeHHfl CTaTYTHOro Kanirnny 6aHKie y 
BiAnOBiAHiCTb AO MiHiMaJlbHO BCTaHOBJleHOro p03Mipy». 

CTaHOM Ha 31. 12.2019 pery11flrnBHi.1i:1 KaniTall 6aHKY CKilaAaB 221 584 me. rpH. (np1-1MiTKa 32), ~o 
BiAnOBiAaE: p03Mipy, BCTaHOBJleHOMY IHCTpyK4iet0 npo nopf!AOK pery11t0BaHHfl AiflllbHOCTi 6aHKiB B YKpa'iHi, 
3aTeepA>KeHot0 nocTaHoeot0 H6Y NQ368. 

npoTflrOM 2019 poKy 6aHK AOTpi.1MyBaBCfl ecix HOpMarneie, BCTaHOBJleHl-lX IHCTpyK4iet0 npo nOPflAOK 
pery1110eaHHfl AiflllbHOCTi 6aHKie e YKpa'iHi. 

5yxaanmepcbKUiJ o6niK 

04iHKa eeAeHHfl 6yxramepcbKoro 0611iKy npoeeAeHa UJJlflXOM aHa11i3y BHYTPiUJHbO'i HopMarneHo'i 6a31-1 
6aHKy, pe3yllbTaTiB npo4eAyp, 3Aii:1cHeHi.1X niA yac ayAl-lTY cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi, f!Ki CTOCYIOTbCfl 
6yxramepcbKoro 0611iKy. 

HaMi.1 He Bl-lf!BJleHO cpaKTiB, f!Ki 6 CBiA41-1Jli.1 npo HeBiAnOBiAHiCTb Cl-lCTeMl-1 6yxramepCbKOro 0611iKy 6aHKY 
e1-1MoraM H6Y Ta MC4>3. 

06Me>KeHHR Ha euKopucmaHHR ma nowupeHHR 
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~elll 3BiT npl-13Ha4eHo AilH iHcpopMysaHHH Ta s1-1Kop1-1cTaHHH KepiBHl-1l..ITBOM 6aHKY Ta Ha1..1ioHaJlbHl-1M 6aHKOM 
YKpa°fHl-1 Ta He MO>Ke 6YTl-1 Bl-1KOp1-1CTaHl-1111 6yAb-HKOIO iHWOIO CTOpOHOIO. np1-1 03HalilOMJleHHi 3 l..11-1M 3BiTOM 
Heo6xiAHO spaxosysarn 06Me>1<eH1-1lll, HK 3a3Ha4eHo s1-1~e. xapaKTep npo1..1eAYP 3 Ol..liHKl-1 n1-1TaHb, nos'H3aH1-1x 
3 AiHilbHiCTIO 6aHKy, opraHi3a1..1ie:t0 Cl-1CTeM l-1 6yxramepCbKOro o6niKy Ta BHYTPiWHbOro KOHTpOillO. KpiM TOro, 
noTpi6Ho spaxosysarn, ~o Kp1-1Tepir 01..1iHKl-1 HaM1-1 n1-1TaHb, nos'H3aH1-1x 3 AiHilbHiCTIO 6aHKy, opraHi3a1..1ie:t0 
Cl-1CTeMl-1 6yxramepCbKOro 06JliKY Ta BHYTPiWHbOro KOHTPOillO, MO>KYTb BiApi3HHTl-1Cb BiA Kpl-1Tepi"iB, ~o 
3acrncosyt0TbCH Ha1..1ioHanbHl-1M 6aHKOM YKparH1-1. 

n apTHepoM 3aBAaHHH 3 ayA1-1Ty, pe3yilbTaTOM HKOro e: 1..1e v IT He3aJle>KHOro ayAl-1TOpa, e: Birnnilll rasp1-1w. 

M. K1-1"is, YKpa"iHa 

25 6epe3HH 2020 

BiTanilll rasp1-1w 
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