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1. Інформація про Банк 

ПАТ «Універсал Банк» (надалі – «Банк») розташований в Україні за адресою:  вул. Автозаводська 54/19, 04114 
Київ, Україна. 

Організаційно-правова форма Банку: публічне акціонерне товариство.  

Дата реєстрації: 24 січня 1994року. 

Материнська компанія: ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) (пряма участь 99,9652%) є 

приватною компанією з обмеженою відповідальністю, що створена та існує за законодавством Голландії. Адреса 
місцезнаходження: Нарітавег, 165, 1043 БВ Амстердам, Голландія (Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, the 
Netherlands). 

Види діяльності: ПАТ “Універсал Банк” є універсальним банком, який виконує всі види банківських операцій і 

надає своїм клієнтам - юридичним та фізичним особам - широкий спектр різноманітних послуг, згідно ліцензії 
Національного банку України № 92 від 10.10.2011 року. Відповідно до Статуту, Банк створений для надання 
фізичним та юридичним особам повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи, без 
обмеження, банківські операції, які пов’язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої 
іншої діяльності, яка може бути дозволеною банкам законодавством України. 
 

Стратегічна мета Банку: Стратегія Банку спрямована на зміцнення його позицій на ринку, підтримання 

довгострокових відносин з клієнтами, успішну конкурентну боротьбу з іншими фінансово-кредитними закладами.  

Відповідно до Стратегії розвитку Банку на 2012-2015 роки, основною метою є покращення ліквідності, зменшення 
операційних видатків, ефективне зростання обсягів кредитного бізнесу, поширення його частки у банківському 
секторі України. З метою управління власними ризиками та захисту інтересів клієнтів – дотримання обов’язкових 
економічних нормативів та політики формування резервів. 

Спеціалізація Банку: універсальний банк. 

Характеристика діяльності Банку: ПАТ „Універсал Банк”  надає весь спектр банківських операцій та послуг, 

забезпечує швидке і якісне обслуговування на високому рівні в усіх підрозділах та відділеннях. Банк є  установою, 
яка дотримується принципів ліквідності й платоспроможності. Банк намагається вести свій бізнес ефективно, 
ґрунтуючись на загальноприйнятих стандартах управління та передової банківської практики, незалежній 
кредитній політиці, та забезпечуючи високий рівень банківських послуг. Банк формує свою кредитну політику 
таким чином, щоб вона була ефективною з точки зору ризиків, які приймає Банк, сприяла розвитку вітчизняної 
економіки та задовольняла попит клієнтів на кредитні ресурси. Банк, долаючи наслідки світової фінансової кризи, 
намагався зберегти показники ліквідності, платоспроможності та якості активів.  

ПАТ «Універсал Банк» здійснює свою діяльність спільно з контрагентами різних секторів економіки: банками, 
небанківськими фінансовими установами, суб’єктами господарювання (різних форм власності) та фізичними 
особами. Для забезпечення якісного  обслуговування клієнтів ПАТ “Універсал Банк”, оперативного проведення 
операцій за дорученням клієнтів,  встановлені кореспондентські відносини з іншими українськими та іноземними 
банками, через які проводиться обслуговування клієнтів банку, як резидентів, так і нерезидентів.   

ПАТ «Універсал Банк» є учасником Фонду гарантування фізичних осіб (Свідоцтво учасника Фонду №24 від 08 

вересня 2009 року). 

Станом на 31 грудня 2014 року у Банка було 47  відділень в Україні (на 31 грудня 2013 року – 53 відділення). 

Протягом 2014 року середньооблікова чисельність штатних працівників Банку склала 824 працівника (протягом 
2013 року - 885 працівників).  

Частка керівництва Банку в акціях: Керівництво Банку не володіє акціями Банку. 

Істотна участь у Банку: За станом на 31.12.2014 року прямим власником істотної участі у статутному капіталі 

ПАТ «Універсал Банк є компанія ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), яка володіє 116 226 
757 простими іменними акціями ПАТ «Універсал Банк», що становить 99,9652% Статутного капіталу ПАТ 
«Універсал Банк». Адреса місцезнаходження: Нарітавег, 165, 1043 БВ Амстердам, Нідерланди  (Naritaweg 165, 
1043 BW Amsterdam, the Netherlands). 

Опосередковане володіння істотною участю в ПАТ «Універсал Банк» має Євробанк Ергасіас С.А. (Eurobank 
Ergasias S.A.). Зазначена акціонерна компанія прямо володіє 100% у статутному капіталі компанії ЕРБ Нью Юроп 
Холдінг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.). Адреса місцезнаходження: Отхон 8, вул. 10557 Афіни, Греція. 

Іноземні інвестори (компанії і країни) та їх частки в статутному капіталі: За станом на 31.12.2014 року 

прямим власником істотної участі у статутному капіталі ПАТ «Універсал Банк є компанія ЕРБ Нью Юроп Холдінг 
Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), яка володіє 116 226 757 простими іменними акціями ПАТ «Універсал Банк», 
що становить 99,9652% статутного капіталу Банку Адреса місцезнаходження: Нарітавег, 165, 1043 БВ 
Амстердам, Голландія (Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands). 
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ЕРБ Нью Юроп Холдинг Б.В. є приватною компанією з обмеженою відповідальністю, що створена та існує за 
законодавством Нідерландів, і входить до групи компаній, що контролюються Євробанк Ергасіас С.А. з березня 
2007 року, коли останній придбав 100% участі у її статутному капіталі. 

ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. є власником 99% Статутного капіталу компанії ТОВ «ЕРБ ПРОПЕРТІ СЕРВІСЕЗ 
Україна» 

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

Банківська система сьогодні переживає важкий період свого розвитку. Світова глобальна економічна система 
знаходиться у стані рецесії, але за декілька останніх років сім європейських фінансових установ залишили ринок 
банківських послуг країни. В 32 банківські установи (в тому числі банки що ліквідуються) введена тимчасова 
адміністрація, що у першу чергу, пояснюється проведенням ними ризикової політики на фінансовому ринку та 
значними відтоками депозитів фізичних осіб. Негативні очікування населення щодо подальшої стабільності 
банківської системи країни, яка фактично знаходиться у стані війни, привели з початку 2014 року до зменшення 
депозитів фізичних осіб на суму більше 110 млрд. грн.., що складає близько 30% відсотків всього депозитного 
портфеля фізичних осіб в українських банках. Введення Національним банком України обмеження на видачу 
банками депозитів фізичним особам у валюті (15 000 гривень в гривневому еквіваленті) та податок на проценти 
за вкладами (15%) мали додатковий вплив на зменшення депозитного портфелю. 

Суттєве погіршення економічної ситуації в 2014 році було зумовлено несприятливою комбінацією зовнішніх та 
внутрішніх чинників, дія яких посилювалася накопиченими у попередні роки макроекономічними дисбалансами. 

Серед негативних факторів, що обумовлювали економічні тенденції в 2014 році, були: військові дії на сході 
України та розрив міжрегіональних зв’язків унаслідок анексії АР Крим; низький зовнішній попит унаслідок 
гальмування економічного зростання країн – основних торговельних партнерів; ускладнені торговельні відносини 
з Російською Федерацією; зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшень реальних доходів 
населення; погіршення фінансових результатів підприємств, звуження кредитної активності, скорочення 
державного фінансування та високий рівень невизначеності.  

Падіння внутрішнього валового продукту України на 6,8% (прогноз МВФ на 2015 рік – падіння на 5,5%), інфляція 
на рівні 24,9% (прогноз МВФ на 2015 рік – 27%); дефіцит торгового балансу, непрозора монетарна політика, 
зростання тіньової економіки та зовнішніх боргів стимулюють підвищений попит на валюту як населення так і 
суб’єктів господарювання та значною мірою впливають на зниження ліквідності банківських установ. На 
валютному ринку фактично діють два ринка і два курси валюти – один, офіційний, банківський, другий – реальний, 
для комерційних установ і фізичних осіб. Банківський валютний ринок практично нерухомий на фоні тіньового 
валютного ринку. Девальвація національної валюти за 2014 рік склала 97% по відношенню до долара США 
(офіційний курс змінився з 7,993 до 15,769) та 74% по відношенню до Євро (офіційний курс змінився з 11,042 до 
19,233).  

Вказані обставини доповнюються загальним відтоком депозитів фізичних особі із банківської системи (30% за 
2014 рік) та подальшим погіршенням якості кредитного портфелю. 

Слід також зазначити, що державні банківські установи та банківські установи 1 групи за класифікацією НБУ 
незначно нарощують долю ринку в частині розрахункових операцій, обслуговування товарообігу та супутніх 
фінансових продуктів за рахунок клієнтів проблемних банків, спираючись на фінансову підтримку НБУ або на 
підтримку материнських компаній у випадку банків з іноземним капіталом. 

3. Основи подання фінансової звітності 

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі −„МСФЗ”) 
на основі методу історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових 
інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (надалі –„МСБО”) 39 “Фінансові 
інструменти: Визнання та оцінка”. Основні принципи облікової політики, що використовувались у ході підготовки 
цієї фінансової звітності наведено далі. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих 
у звітності, якщо не зазначено інше. 

При підготовці фінансової звітності керівництву Банку необхідно робити оцінки та припущення, які мають вплив на 
звітні дані. Такі оцінки та припущення базуються на інформації, яка наявна у керівництва Банку на дату 
фінансової звітності. Тому, фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі 
до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення та справедливої вартості фінансових інструментів.  

Позики, надані клієнтам та кошти в банках, оцінюються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на 
покриття збитків від знецінення. Оцінка резерву на покриття збитків від знецінення розраховується із 
застосуванням професійного судження. Банк проводить оцінку резерву на покриття від знецінення з метою 
підтримання резерву на рівні, який керівництво Банку вважає достатнім для покриття втрат по кредитному 
портфелю. Розрахунок резерву під знецінення по виданим кредитам базується на ймовірності списання активу і 
оцінці збитку від такого списання. Дані оцінки виконуються з використанням статистичних методів і базуються на 
історичній інформації. Такі визначення доповнюються суб’єктивним судженням керівництва Банку.  

Банк вважає, що бухгалтерські оцінки, які відносяться до визначення резервів по наданим кредитам, являють 
собою значне джерело невизначеності у зв’язку з тим, що:(а) вони з високим ступенем ймовірності піддаються 
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змінам з плином часу, оскільки оцінка очікуваних в майбутньому втрат і збитків, пов’язаних із знеціненими 
кредитами, базується на показниках діяльності за останній час, а також (б) у випадку значних відхилень у 
оцінених Банком втратах (як відображено у резервах) від їх фактичних значень Банком будуть сформовані 
резерви, які можуть мати значний вплив на його фінансовий результат та баланс в майбутніх періодах. Оцінка 
втрат базується на результатах попередньої діяльності, поведінці клієнта в минулому, кредитоспроможності 
клієнта і загальній економічній ситуації, що необов’язково є показниками майбутніх втрат.  

Функціональною валютою даної фінансової звітності є українська гривня (надалі –“грн.”).  

Цю фінансову звітність подано у тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше. 

4. Принципи облікової політики 

4.1 Основи оцінки складання фінансової звітності 

Фінансові інструменти оцінюються за первісною вартістю, справедливою вартістю або за амортизованою вартістю 
в залежності від їх класифікації. 

Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість інших 
ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операції. Оцінка 
за первісною вартістю застосовується лише до інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ринкових 
котирувань і справедлива вартість яких не може бути достовірно визначена, а також похідні фінансові 
інструменти, які пов’язані з такими інструментами капіталу та розрахунки за якими повинні здійснюватись шляхом 
поставки таких інструментів капіталу, які не мають котирувань.  

Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із придбанням, випуском 
або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що не були б понесені, якби операція 
не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому 
числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які 
сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при 
перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за 
борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання. 

Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати 
зобов’язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов’язаними сторонами, що 
діють на добровільних засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для фінансових 
активів та ціну попиту для фінансових зобов’язань, що котируються на активному ринку. Стосовно активів та 
зобов’язань із ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Банк може використовувати середні ринкові ціни 
для визначення справедливої вартості позиції із ризиками, що взаємно компенсуються, та застосовувати до 
чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається таким, що 
котирується на активному ринку, якщо котирування цього фінансового інструменту є вільно та регулярно 
доступними на фондовій біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні та регулярні 
ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах.  

Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня інформація про 
ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель дисконтування грошових 
потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені між непов’язаними сторонами, та 
аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування. Застосування методик оцінки може вимагати припущень, 
що не підкріплені ринковими даними. У цій фінансовій звітності інформація розкривається у тих випадках, коли 
заміна будь-якого такого припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни 
суми прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов’язань.  

Амортизаційна вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання – це вартість фінансового активу 
або фінансового зобов’язання  під час первісного визнання за вирахуванням отриманих або сплачених коштів 
(основної суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов’язані з ініціюванням фінансового 
активу або фінансового зобов’язання), яка збільшена або зменшена на величину накопиченої амортизації різниці 
між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового інструменту, а також зменшена на величину 
визнаного зменшення корисності фінансового активу. 

Метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або 

фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у 
вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу; 

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або 
надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості 
(амортизованої собівартості) цього інструменту/ 

4.2 Первісне визнання фінансових інструментів  

Банк визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму балансі тоді, коли він стає стороною контрактних 
зобов’язань стосовно даного інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов’язань 
визнаються з використанням обліку за датою розрахунку. Операції придбання фінансових інструментів, які згодом 
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будуть оцінені за справедливою вартістю між датою проведення операції та датою розрахунку, обліковуються 
аналогічним чином, що й придбані інструменти.  

4.3 Знецінення фінансових активів 

В кінці кожного звітного періоду Банк визначає наявність об’єктивних ознак знецінення фінансових активів або 
групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважається знеціненими в разі, якщо 
існують об’єктивні докази зменшення корисності в результаті однієї чи кількох подій, які відбулися після 
первісного визнання фінансового активу («збиткова подія») і така збиткова подія (або події) впливає (впливають) 
на оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які піддаються 
достовірній оцінці. До об’єктивних доказів зниження корисності належить наявна інформація, яка привертає увагу 
держателя активу і стосується таких збиткових подій: значні фінансові труднощі, що виникли у емітента чи 
боржника; невиконання умов угоди або прострочена заборгованість щодо сплати відсотків чи основної суми; 
ймовірність банкрутства або іншої фінансової реорганізації позичальника; зникнення активного ринку для цього 
фінансового активу внаслідок фінансових труднощів, а також наявність інформації про значне скорочення 
оцінених майбутніх грошових потоків від активів, в тому числі зміни простроченої заборгованості (збільшення 
кількості прострочених платежів) або економічні умови, що співвідносяться з невиконанням зобов’язань  

4.4 Припинення визнання фінансових інструментів 

Банк списує фінансові активи з балансу, коли (і) активи погашені або права на отримання грошових потоків від 
активів інакше втратили свою чинність або (іі) банк передав в основному всі ризики та вигоди володіння, пов’язані 
з володінням активами, або (ііі) Банк не передав та не залишив в основному всі ризики та вигоди володіння, але 
припинив здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної 
можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

4.5 Грошові кошти та їхні еквіваленти  

Грошові кошти та їхні еквіваленти включають кошти в касі, необмежені у використанні залишки на 
кореспондентських та строкових депозитних рахунках у Національному банку України з початковим строком 
погашення до 90 днів, за винятком гарантійних депозитів для операцій з пластиковими картками та державними 
цінними паперами, деномінованими у гривні, які обліковуються за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, та які можуть бути вільно конвертовані у відповідну суму грошових коштів 
протягом короткого проміжку часу. При складанні звіту про рух грошових коштів сума обов’язкового мінімального 
резерву, який депонується у Національному банку України, не включається до еквівалентів грошових коштів 
через існуючі обмеження щодо його використання.  

4.6 Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України 

Обов’язкові резерви на рахунках в Національному банку України обліковуються за амортизованою вартістю та є 
процентними або безпроцентними резервними депозитами, які недоступні для фінансування щоденних операцій 
банку. Відповідно, вони не включаються до складу готівкових коштів та їх еквівалентів для цілей складання цієї 
фінансової звітності. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю. 

4.7 Торгові цінні папери 

Торгові цінні папери – це цінні папери, що були придбані з метою отримання прибутку від короткострокових 
коливань ціни або маржі дилера, або папери, включені до портфелю, де існує тенденція отримання 
короткострокових прибутків. Банк класифікує цінні папери як торговельні в разі, коли він має намір продати їх 
протягом нетривалого періоду після придбання.. Торгові цінні папери не переводяться з цієї категорії, навіть якщо 
наміри Банку в подальшому змінюються.  

Торгові цінні папери обліковуються за справедливою вартістю. Проценти, зароблені за торговими цінними 
паперами, розраховуються з використанням методу ефективної процентної ставки і показуються у звіті про 
фінансові результати як процентний дохід. Дивіденди включаються до доходу від дивідендів у складі іншого 
операційного доходу в момент встановлення права Банку на отримання дивідендів. Усі інші елементи змін 
справедливої вартості та прибуток або збиток від припинення визнання включаються до звіту про фінансові 
результати як прибуток за вирахуванням збитків від торгових цінних паперів за період, у якому він виникає. 

4.8 Кошти в банках  

У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в інших банках на певні проміжки 
часу. Кошти в банках оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки 
процента. Суми заборгованості від кредитних установ обліковуються за вирахуванням резерву на покриття 
збитків від знецінення.  

4.9 Договори   продажу   (купівлі)   цінних   паперів із  зобов'язанням зворотного викупу (продажу) 

У процесі своєї діяльності Банк укладає угоди про продаж і зворотній викуп (надалі –„Угоди РЕПО”), а також угоди 
про придбання і зворотній продаж фінансових активів (надалі –„Угоди зворотного РЕПО”). Угоди РЕПО та угоди 
зворотного РЕПО використовуються Банком як елемент управління ліквідністю та у торгових операціях з цінними 
паперами.  
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Угода РЕПО – це угода про передачу фінансового активу іншій стороні в обмін на грошову або іншу компенсацію 
з одночасним зобов’язанням щодо зворотного придбання фінансових активів у майбутньому на суму, 
еквівалентну отриманій грошовій або іншій компенсації плюс процент. Ці угоди обліковуються як операції 
фінансування. Фінансові активи, продані на умовах РЕПО, залишаються у фінансовій звітності, а отримана 
компенсація за цими угодами обліковується як кошти банків.  

Активи, придбані на умовах зворотного РЕПО, обліковуються у фінансовій звітності як позики, надані клієнтам.  

У випадку коли активи, придбані за угодами зворотного РЕПО, реалізуються третім сторонам, результати від цих 
операцій обліковуються як прибуток або збиток у складі чистих прибутків/(збитків) щодо відповідних активів. Будь-
які відповідні доходи чи витрати, які виникають з різниці між ціною придбання та ціною реалізації таких активів, 
визнаються як процентні доходи або витрати.  

4.10 Кредити та заборгованість клієнтів  

Позики, надані клієнтам, являють собою фінансові активи, які не є похідними фінансовими інструментами, з 
фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку, за виключенням активів, які 
класифікуються як інші категорії фінансових активів.  

Кредити та аванси клієнтам обліковуються за амортизованою вартістю, крім певних виплат та комісійних, які не 
були віднесені на майбутні періоди. Надані клієнтам позики відображаються за вирахуванням будь-яких резервів 
на покриття збитків від знецінення. 

Списання позик і коштів  

У разі неможливості повернення кредитів та коштів вони списуються за рахунок створеного резерву на покриття 
збитків від знецінення за рішенням Правління Банку. Такі рішення приймаються після того, як керівництво 
використало усі можливості щодо повернення сум заборгованості Банку та після продажу ним всього наявного 
забезпечення за кредитом.  

Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю  

Збитки від знецінення визнаються у звіті про фінансові результати по мірі їх виникнення у результаті однієї або 
декількох подій («збиткових подій»), що відбулись після початкового визнання фінансового активу і чинять вплив 
на суму або строки оціночних грошових потоків, які пов’язані з фінансовим активом або групою фінансових 
активів, якщо ці збитки можна достовірно оцінити. Якщо Банк визначає відсутність об’єктивних ознак знецінення 
для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від його суттєвості), він відносить цей актив до групи 
фінансових активів, що мають схожі характеристики кредитного ризику, та здійснює їх колективну оцінку на 
предмет знецінення.  

Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення фінансові активи об’єднуються у групи на основі схожих 
характеристик кредитного ризику. Ці характеристики відносяться до визначення очікуваних майбутніх грошових 
потоків для групи таких активів та є індикаторами спроможності дебітора сплатити суми заборгованості відповідно 
до умов договору по активах, що оцінюються. 

Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які колективно оцінюються на предмет знецінення, 
розраховуються на основі контрактних грошових потоків, пов’язаних з цими активами, та попереднього досвіду 
керівництва щодо прострочених сум, які виникають у результаті минулих збиткових подій, а також досвіду 
успішного погашення прострочених сум. Попередній досвід коригується з урахуванням існуючих даних, що 
відображають вплив поточних умов, які не впливали на той період, на якому базується попередній досвід збитків, 
та вилучається вплив тих умов у попередньому періоді, які не існують на даний момент.  

Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву у сумі, необхідній для зменшення балансової 
вартості активу до поточної вартості очікуваних грошових потоків (без урахування майбутніх, ще не понесених 
кредитних збитків), дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою для даного активу. Якщо 
позика, дебіторська заборгованість мають змінну ставку відсотка, то ставка дисконту для оцінювання будь-якого 
збитку від зменшення корисності є поточною ефективною ставкою відсотка. Розрахунок поточної вартості 
оціночних майбутніх грошових потоків забезпеченого заставою фінансового активу відображає грошові потоки, 
що можуть виникнути у результаті набуття кредитором права володіння майном боржника за вирахуванням 
витрат на отримання та продаж застави, незалежно від ступеня ймовірності набуття кредитором права володіння 
майном боржника.  

Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу зменшується і це зменшення може бути об’єктивно 
віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення (наприклад, через підвищення кредитного 
рейтингу дебітора), то визнаний раніше збиток від знецінення сторнується шляхом коригування рахунку резерву. 
Сума зменшення відображається у звіті про фінансові результати. 

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного резерву збитків від знецінення після 
завершення всіх необхідних процедур для відшкодування активу та після визначення остаточної суми збитку.  

Необхідно розуміти, що оцінка резерву на покриття збитків розраховується із урахуванням професійного 
судження. Хоча існує ймовірність того, що у певні періоди Банк може зазнати збитків, розмір яких є значним по 
відношенню до резерву на покриття збитків від знецінення, на думку керівництва, резерв на покриття збитків від 
знецінення є адекватним для того, щоб покрити збитки від ризикових активів.  
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Забезпечення  

Забезпечення визнаються, коли Банк має поточне юридичне або дійсне зобов’язання, що виникло в результаті 
минулих подій, для погашення якого ймовірно буде необхідне вибуття ресурсів, які містять у собі певні економічні 
вигоди, і розмір такого зобов’язання можна достовірно оцінити.  

 

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням  

Банк бере на себе зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, у тому числі акредитиви та фінансові гарантії. 
Фінансові гарантії – це безвідкличні гарантії здійснити платежі у випадку, якщо клієнт виявиться неспроможним 
виконати свої зобов’язання перед третіми сторонами. Фінансовим гарантіям притаманний той самий ризик, що і 
кредитам. Фінансові гарантії та зобов’язання надати кредит спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює сумі отриманої комісії. Ця сума амортизується лінійним методом протягом строку існування 
зобов’язання, крім зобов’язань надати кредити, якщо існує імовірність того, що Банк укладе конкретну кредитну 
угоду і не очікує реалізувати відповідний кредит протягом короткого періоду часу після його надання. Така комісія 
за надання кредиту відноситься на майбутні періоди та включається до складу балансової вартості кредиту при 
початковому визнанні. На кожну звітну дату зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, оцінюються за найбільшою з 
двох сум: (i) неамортизованого залишку відповідної суми при початковому визнанні, та (ii) оціночних витрат, 
необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату.  

4.11 Цінні папери у портфелі банку на продаж. 

Інвестиції, наявні для продажу, являють собою інвестиції в боргові цінні папери та акції, які передбачається 
утримувати протягом невизначеного періоду часу. Такі цінні папери первісно відображаються за справедливою 
вартістю. Надалі цінні папери оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки 
безпосередньо до капіталу, доки вони не будуть реалізовані, при цьому прибуток/збиток, раніше відображений у 
капіталі, буде відображений у звіті про фінансові результати, за винятком збитку від знецінення, прибутків або 
збитків від операцій з іноземною валютою та процентних доходів, нарахованих з використанням методу 
ефективного процента, які визнаються безпосередньо у звіті про фінансові результати. 

Для визначення справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу, Банк використовує ринкові котирування.  

Якщо активний ринок для інвестицій відсутній Банк визначає справедливу вартість, використовуючи оціночні 
моделі. Оціночні моделі включають аналіз дисконтованих грошових потоків. Для інвестицій, які не мають 
активного ринку оціночні моделі включають використання останніх ринкових операцій між обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами, посилання на теперішню справедливу вартість іншого, практично 
ідентичного інструмента та моделі цінового опціону. У разі наявності методу оцінки, який зазвичай 
використовують учасники ринку для визначення ціни інструмента, та існують підтвердження, що цей метод 
забезпечує достовірне визначення цін, одержаних при фактичному проведенні ринкових операцій, Банк 
застосовує цей метод. Отримані проценти від цінних паперів включаються у процентний дохід від цінних паперів у 
звіті про фінансові результати.  

Неринкові боргові та дольові цінні папери обліковуються за амортизованою вартістю та собівартістю, відповідно, 
за вирахуванням збитків від знецінення, якщо такі існують, окрім випадків, коли їхню справедливу вартість можна 
визначити достовірно.  

Коли існує об’єктивне свідчення знецінення цінних паперів, сукупний збиток, який раніше був визнаний у капіталі, 
вилучається із капіталу і визнається у звіті про фінансові результати за період. Сторнування таких збитків від 
знецінення боргових інструментів, які об’єктивно відносяться до подій, які відбулися після знецінення, визнаються 
у звіті про фінансові результати за період. Сторнування таких збитків від знецінення дольових інструментів не 
визнається у звіті про фінансові результати.  

4.12 Цінні папери у портфелі банку до погашення. 

У портфелі до погашення банк обліковує придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з 
платежами, що можна визначити, а також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери відносяться до 
портфеля до погашення, якщо банк має намір та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання 
процентного доходу.  

Придбані боргові цінні папери відображаються в бухгалтерському обліку в розрізі таких складових: номінальна 
вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату придбання. Витрати на операції, здійснені під 
час придбання боргових цінних паперів, включаються у вартість придбання та відображаються за рахунками з 
обліку дисконту (премії).  

Банк постійно на дату балансу оцінює свій намір та змогу утримувати цінні папери до погашення.  

Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату балансу відображаються за їх 
амортизованою собівартістю.  

Банк визнає дохід та здійснює амортизацію дисконту (премії) за борговими цінними паперами не рідше одного 
разу на місяць із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.  

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення підлягають перегляду на зменшення їх корисності.  
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За цінними паперами в портфелі банку до погашення банк визнає процентні доходи, у тому числі у вигляді 
амортизації дисконту (премії) із застосуванням принципу нарахування та методу ефективної ставки відсотка.  

Зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення відображається в бухгалтерському обліку 
шляхом формування резерву на суму перевищення балансової вартості цінних паперів над поточною вартістю 
оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за 
ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання).  

4.13 Інвестиційна нерухомість. 

Інвестиційна нерухомість, яка включає офісні будівлі, а також офісні приміщення та житлову нерухомість, що 
утримується з метою отримання доходу від довгострокової оренди або доходу від підвищення вартості 
нерухомості, яка не використовується самим Банком. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за 
собівартістю разом з витратами на придбання.  

Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об'єкта інвестиційної власності  визнаються витратами 
під час їх здійснення. 

Після первісного визнання об'єкта інвестиційної власності Банк здійснює подальшу його оцінку за первісною 
вартістю (собівартістю) з урахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності. 

Первісна вартість амортизується протягом строку корисного використання об’єкта інвестиційної нерухомості, який 
зафіксовано в акті введення в експлуатацію. 

Норми амортизації наведені у таблиці: 

Назва категорії 
Річна норма 

% 
Термін 

використання рік 

Термін 
використання 

місяці 

Будівлі 1,25 80 960 

 

Банк припиняє визнавати в балансі об'єкт інвестиційної власності під час його вибуття внаслідок продажу або 
передавання у фінансовий лізинг (оренду), або якщо більше не очікується отримання будь-яких економічних вигід 
від його використання. 

Зароблений орендний дохід показується у звіті про фінансові результати у складі іншого операційного доходу. 

4.14 Основні засоби  

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю - історичною (фактичною) собівартістю основних засобів 
у вигляді суми грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для 
придбання (створення) основних засобів . Первісна вартість також включає у себе усі витрати, що пов’язані з 
доставкою, установкою, введенням в експлуатацію об’єкта основних засобів. 

Балансова вартість придбаних основних засобів визначається як сума вартості покупки та інших витрат, прямо 
пов’язаних із придбанням та підготовкою даних активів до експлуатації. 

У вартість придбання активів (первісна вартість) включаються всі витрати, пов’язані з придбанням (ціна 
придбання, в тому числі ввізне мито, непрямі податки, якщо вони не відшкодовуються банку), доставкою, 
установкою, монтажем, налагодженням та введенням їх в експлуатацію. Адміністративні та інші витрати, які не 
належать безпосередньо до витрат на придбання об’єкта чи доведення його до робочого стану, не включаються 
до первісної вартості цього об’єкта.  

Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між первісною (історичною) вартістю 
та сумою накопичених амортизаційних відрахувань. 

Протягом експлуатації основні засоби можуть приводитись у відповідність до цін вартості корисного використання 
(переоцінюватись). Переоцінка здійснюється у випадках, коли балансова вартість основних засобів істотно 
відрізняється від вартості корисного використання активу. Вартість корисного використання визначається на 
підставі оцінки незалежних експертів, інформації підприємств-виробників, або організацій, що займаються збутом 
основних засобів, а також за даними прайс - листів тих газет, що друкують інформацію про ціну, надану їм 
конкретними торговельними організаціями, а у разі відсутності належної інформації (наприклад, за активами, що 
вже були в експлуатації) або специфічного використання активу - на підставі оцінки незалежних експертів.  

Банк використовує   метод первісної вартості (собівартості) відповідно до якого переоцінка необоротних активів 
не здійснюється. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів вартістю до 2,5 тис.грн. та строком користування 
більше року нараховується у першому місяці використання у розмірі 100 відсотків їх вартості. 

Амортизація основних засобів нараховується на балансову вартість основних засобів з метою списання активу 
протягом терміну його корисного використання. Вона розраховується з використанням прямолінійного методу. 
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Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну корисного використання 
відповідного орендованого активу. Витрати на ремонтні та відновлювальні роботи включаються до операційних 
витрат на момент їх здійснення, якщо вони не відповідають критеріям капіталізації. 

Норми амортизації наведені у таблиці: 

Назва категорії 
Річна норма 

% 
Термін 

використання рік 

Термін 
використання 

місяці 

Будівлі 1,25 80 960 

Банкомати 5 20 240 

Комп'ютерна техніка та обладнання: (робочі станції, 
монітори, сервери) 

11,12 9 108 

Касове обладнання (лічильники банкнот; детектори 
банкнот; інше касове обладнання 

8,34 12 144 

ПОС-термінали; ноутбуки ; принтери; сканери 14,29 7 84 

Обладнання зв'язку (системи зв"язку) 12,5 8 96 

Телефони 25 4 48 

Інша комп"ютерна техніка, телекомунікаційне 
обладнання, офісна техніка, обладнання зв"язку 

20 5 60 

Генератори-стабілізатори 5 20 240 

Комп.обладнання;телекомунікаційне 
обладнання;офісна техніка; обладнання зв"язку; 
обладнання для пластикових карток  

10 10 120 

Автомобілі власні 11,12 9 108 

Автомобілі отримані у фінансовий лізинг 0 відповідно до 
договору лізингу 

0 

Меблі, Інформаційні конструкції(вивіски, стенди, 
лайт-бокси) 

8,34 12 144 

Сейфи, прилади 6,67 15 180 

Інший інвентар( стійки , виставкові стенди, трибуни) 25 4 48 

Інші основні засоби (засоби ОПС, інші) 20 5 60 

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) 100 в першому місяці 
використання 

1 

Завершені капітальні інвестиції в орендовані 
приміщення (Інші НМА) 

4 25 300 

 
Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Банк отримав би у теперішній момент від продажу цього 
активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації даного активу відповідав строку 
експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість 
активу дорівнює нулю, якщо Банк має намір використовувати активи до кінця фізичного строку їх експлуатації. 
Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, 
коригуються на кожну звітну дату.  

Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою 
вартістю та визнаються у звіті про фінансові результати.  

4.15 Нематеріальні активи  

Балансова вартість придбаних нематеріальних активів визначається як сума вартості покупки та інших витрат, 
прямо пов’язаних із придбанням та підготовкою даних нематеріальних активів до експлуатації. 

Банк застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.  

Норми амортизації наведені в таблиці: 

Назва категорії 
Річна норма 

% 
Термін 

використання рік 

Термін 
використання 

місяці 

Права на користування майном,знаки для товарів і 
послуг, ліцензіями без обумовленого терміну дії 

20 5 60 

АБС "Скрудж",ПЗ Qualco, Ssron 
EMBARGO,BNA,CORTEX,Кондор+ та ліцензії,ПЗ для 
телефонів 

10 10 120 

Ліцензія на використання ПЗ "FLEXCUBE", "EPICOR 
Enterprise", "PRIME", Bussines Object, I-Apply 

9,09 11 132 

Майнове право на рекламні ролики, знімки 8,34 12 144 

Ліцензії на права на торгові марки 5 20 240 

Телефонні номери 14,93 6,7 80 
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Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріальних активів  нульового 
значення. 
Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожного нематеріального активу на 
початок звітного місяця в розмірі визначеному виходячи з терміну корисного використання і вартості кожного 
об’єкта.  

4.16 Оперативний, фінансовий лізинг (оренда) 

У випадках, коли Банк виступає орендарем в рамках оренди, за якою всі ризики та вигоди, притаманні володінню 
активом, не передаються орендодавцем Банку, загальна сума орендних платежів включається до звіту про 
фінансові результати рівними частинами протягом строку оренди. 

Фінансовий оренда - це оренда, умовами якої передбачається передавання всіх ризиків і вигод, пов'язаних з 
правом власності на актив. Право власності може з часом передаватися або не передаватися. 
Оренда класифікується як фінансова у випадку коли: 

- наприкінці строку дії лізингу (оренди) право власності або інші речові права на актив переходять до 
лізингоодержувача;  

- лізингоодержувач має право на купівлю цього активу за ціною, яка значно нижча від справедливої 
вартості на дату реалізації цього права, а на початку строку лізингу (оренди) є обґрунтована впевненість 
у тому, що це право буде реалізовано;  

- строк дії лізингу (оренди) становить більшу частину строку корисного використання активу навіть за 
умови, що право власності не передаватиметься;  

- на початку строку дії лізингу (оренди) теперішня вартість мінімальних лізингових (орендних) платежів 
майже дорівнює справедливій вартості активу, переданого в лізинг (оренду);  

- активи, передані в лізинг (оренду), мають спеціалізований характер, тобто лише лізингоодержувач може 
користуватися ними без суттєвих модифікацій. 

 
Придбання  об’єктів фінансового лізингу здійснюється за справедливою вартістю, передбаченою угодами про 
фінансовий лізинг. 
За угодами фінансового лізингу Банк отримав транспортні засоби та програмне забезпечення.  
Витрати за операціями з фінансовим лізингом визнаються у Звіт про прибутки та збитки у складі  процентних 
витрат. 
 

4.17 Похідні фінансові інструменти 

Похідні фінансові інструменти, що включають форвардні контракти з цінними паперами та валютні свопи, 
обліковуються за справедливою вартістю.  

Всі похідні фінансові інструменти відображаються як активи, коли їхня справедлива вартість позитивна, і як 
зобов’язання, коли їхня справедлива вартість негативна. Зміни справедливої вартості похідних фінансових 
інструментів відносяться на фінансовий результат. 

4.18 Кошти банків 

Заборгованість перед іншими банками обліковується з моменту надання Банку грошових коштів або інших активів 
банками-контрагентами. Непохідні фінансові зобов’язання обліковуються за амортизованою вартістю. Якщо Банк 
купує власну заборгованість, вона виключається з балансу, а різниця між балансовою вартістю зобов’язання та 
сплаченою сумою відноситься на фінансовий результат від дострокового погашення заборгованості. 

4.19 Кошти клієнтів 

Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов’язання перед фізичними особами, державними або 
корпоративними клієнтами та обліковуються за амортизованою вартістю.   

4.20 Інші залучені кошти 

Інші залучені кошти включають фінансування, отримане від небанківських фінансових установ. Інші залучені 
кошти обліковуються за амортизованою вартістю. 

4.21 Податок на прибуток  

У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог законодавства України із використанням 
податкових ставок та законодавчих норм, які діяли або фактично були введені в дію станом на звітну 
дату..Витрати з податку на прибуток включають поточні податкові платежі та відстрочене оподаткування та 
відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони не мають бути відображені безпосередньо у 
складі сукупного прибутку (збитку) у зв’язку з тим, що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому 
самому або іншому періоді безпосередньо у складі сукупного прибутку (збитку). Відстрочений податок на 
прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно перенесених податкових збитків та 
тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю 
для цілей фінансової звітності. 

Поточні витрати з податку на прибуток залежать від оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток 
відрізняється від чистого прибутку, відображеного у звіті про фінансові результати, тому що він виключає статті 
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доходів або витрат, які оподатковуються або відносяться на витрати податкового обліку в інших роках, а також 
виключає статті, які ніколи не оподатковуються або не відносяться на витрати податкового обліку.  

Відстрочені податкові зобов’язання, як правило, визнаються по відношенню до всіх тимчасових різниць, які 
збільшують оподатковуваний прибуток, а відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 
наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, 
що підлягають вирахуванню. Подібні податкові активи й зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, якщо 
тимчасові різниці пов’язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання (крім випадків об’єднання 
компаній) інших активів і зобов’язань у рамках операції, яка не впливає на розмір оподатковуваного чи 
бухгалтерського прибутку.  

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

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватись в 
період реалізації відповідних активів або погашення зобов’язань. Відстрочений податок визнається у звіті про 
прибутки та збитки, крім тих випадків, коли він пов’язаний зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей 
сукупного прибутку (збитку), при цьому відстрочений податок також визнається у складі  сукупного прибутку 
(збитку). 

Банк проводить взаємозалік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань і відображає 
в фінансовій звітності результуючу різницю. 

В Україні також існує багато інших податків, які стягуються залежно від діяльності Банку. Ці податки включаються 
до складу операційних витрат у звіті про фінансові результати.  

4.22 Резерви за зобов’язаннями  

Резерви за зобов’язаннями – це зобов’язання не фінансового характеру із невизначеним строком або сумою. 
Резерви відображаються у фінансовій звітності, коли Банк має теперішнє юридичне або конструктивне 
зобов’язання у результаті минулих подій і коли існує імовірність того, що для погашення такого зобов’язання 
потрібне буде відволікання ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна 
розрахувати з достатнім рівнем точності. 

4.23 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість  

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за 
угодою, і обліковується за амортизованою вартістю.  

4.24 Субординований борг 

Субординований борг – це довгострокова угода про надання коштів, яка в разі нездатності Банку розрахуватися 
за своїми зобов’язаннями буде виконуватися після погашення його основних боргових зобов’язань. 
Субординований борг обліковується за амортизованою вартістю. 

4.25 Акціонерний капітал та емісійний дохід  

Внески в акціонерний капітал визнаються за історичною вартістю. Емісійний дохід виникає при перевищенні суми 
внесених коштів над номінальною вартістю випущених акцій. Прибутки та збитки від продажу власних акцій 
відносяться до емісійного доходу.  

4.26 Доходи та витрати  

Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування, з використанням методу ефективної ставки 
процента. Метод ефективної ставки процента – це метод визначення амортизованої вартості фінансового активу 
або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та розподілення 
процентних доходів або витрат у відповідному періоді. Ефективна ставка процента – це ставка, яка забезпечує 
точне приведення вартості очікуваних майбутніх грошових виплат або надходжень протягом очікуваного строку 
використання фінансового інструмента або, якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової 
вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання.  

При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових активів у результаті 
збитку від знецінення, процентний дохід визнається з використанням процентної ставки, яка використовувалася 
для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення.  

Проценти, отримані від активів, оцінених за справедливою вартістю, відносяться до процентного доходу.  

Комісії за видачу позики разом з відповідними прямими витратами, пов’язаними з наданням позик, переносяться 
на майбутні періоди та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за позикою. Коли існує 
вірогідність, що зобов’язання з кредитування призведе до виникнення позики, плата за зобов’язання з 
кредитування включається до доходів майбутніх періодів разом з відповідними прямими витратами та визнається 
як коригування ефективної ставки процента наданої позики. Коли малоймовірно, що зобов’язання з кредитування 
призведе до виникнення позики, плата за зобов’язання визнається у звіті про фінансові результати протягом 
періоду, який залишився до кінця виконання даного зобов’язання. Коли спливає строк зобов’язання з 
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кредитування, а позика так і не надається, комісійні за зобов’язання з кредитування визнаються у звіті про 
фінансові результати при настанні цього строку. Комісії за обслуговування позики визнаються як дохід у момент 
надання обслуговування. Всі інші комісії визнаються по мірі надання відповідних послуг.  

4.27 Переоцінка іноземної валюти 

Функціональною валютою Банку є валюта первинного економічного середовища, в якому працює Банк. 
Функціональною валютою і валютою подання Банку є національна валюта України – українська гривня.  

Монетарні активи і зобов’язання перераховуються у функціональну валюту Банку за офіційним обмінним курсом 
НБУ на відповідну звітну дату. Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по 
операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом 
НБУ на кінець року, відображаються у фінансовому результаті. Перерахунок за курсами на кінець року не 
застосовується до немонетарних позицій.  

Банк використовував такі  курси іноземної валюти для підготовки фінансової звітності, які діяли на кінець 
відповідних років:  

 31 грудня 2014, грн. 31 грудня 2013, грн. 

1 Долар США 15,768556           7,993000 

 
1 Євро 19,232908  11,04153 

1 Швейцарський франк 15,990113 9,025282 

1 Російський рубль 0,30304 0,24497 
 

Активи та зобов’язання в іноземній валюті обліковуються в подвійній оцінці по номіналу в валюті і в гривневому 
еквіваленті по офіційному курсу НБУ, в балансі відображені за офіційним курсом НБУ на звітну дату. 

Реалізований фінансовий результат по обмінним валютним операціям визначається як різниця між курсом 
продажу валюти і вартістю придбання цієї валюти.  

4.28 Операції довірчого управління. 

Активи та зобов'язання, які Банк утримує від свого імені, але за рахунок третіх сторін, не відображаються у 
балансі. Для цілей розкриття інформації, до операцій довірчого управління не включаються послуги зберігання 
цінностей. Комісійні, отримані від операцій довірчого управління, відображаються у складі доходів від виплат та 
комісійних.  

4.29 Взаємозалік статей активів і зобов'язань 

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми 
здійснюється лише тоді, коли існує юридично визначене право взаємозаліку визнаних сум і є намір провести 
розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. 

4.30 Інформація за операційними сегментами 

Сегмент – це відокремлюваний компонент Банку, який надає продукти або послуги (операційний сегмент), або 
займається наданням продукції або послуг в окремому економічному регіоні (географічний сегмент) і зазнає 
ризиків та забезпечує прибутковість, відмінну від тих, які притаманні іншим сегментам. Інформація по сегментах, 
які отримують більшу частину свого доходу від третіх осіб, та доходи, результати діяльності або активи яких 
становлять не менше десяти процентів від усіх сегментів, подається окремо від інших сегментів.  

Розподілення активів, пасивів, доходів та витрат банку здійснюється за такими сегментами: 

 послуги корпоративним клієнтам – обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

 послуги фізичним особам – обслуговування фізичних осіб. 

 казначейські операції  

 інші сегменти та операції  

Основою для розподілу доходів і витрат за сегментами є активні і пасивні операції, які безпосередньо надавались 
визначеним групам клієнтів. 

Виділення доходів та витрат в окремий сегмент відбувалося за критерієм: дохід за сегментом становить 10% або 
більше від загального доходу. 

Перерозподіл ресурсів відбувається за середньозваженою внутрішньою банківською трансфертною ціною, яка 
розраховується у вигляді відсотка, та визначає ціну на фінансові ресурси в разі їх перерозподілу між сегментами 
та центрами відповідальності в структурі банку. 

Доходами звітного сегмента вважається дохід, який безпосередньо відноситься до  сегмента, та відповідна 
частина доходу банку, що може бути віднесена до сегмента від зовнішньої діяльності або від операцій між іншими 
сегментами в межах банку. 

Витратами звітного сегмента вважаються витрати, пов’язані з основною діяльністю сегмента, що безпосередньо 
відносяться до нього, та відповідна частина витрат, що можуть бути обґрунтовано віднесені до сегмента, 
уключаючи витрати від зовнішньої діяльності, та витрати, пов’язані з іншими сегментами в межах банку. 
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4.31 Витрати на персонал та відповідні відрахування.  

Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, 
оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, а також не грошові винагороди нараховуються у тому році, в якому 
відповідні послуги надавались працівниками Банку. 

5. Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової 
політики  

Банк використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів та зобов’язань, що відображаються у 
фінансовій звітності у наступному фінансовому році. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються 
на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які 
вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво 
Банку також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які 
чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких 
можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового 
року, включають: 
 

Збитки від знецінення кредитів та авансів. Банк регулярно аналізує свої кредитні портфелі для оцінки 

знецінення. При визначенні того, чи необхідно відображати збиток від знецінення у звіті про фінансові результати, 
Банк використовує припущення щодо того, чи є у наявності дані, які вказують на зменшення очікуваних майбутніх 
грошових потоків від кредитного портфелю, яке можна виміряти до того, як це зменшення можна зіставити з 
конкретним активом у цьому портфелі. Такі ознаки можуть включати існуючі дані, що вказують на негативні зміни 
платоспроможності позичальників, що входять до складу групи, або національних чи місцевих економічних умов, 
що співвідносяться з дефолтами по активах у групі.  Керівництво використовує оцінки, які базуються на 
попередньому досвіді збитків для активів із характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками 
знецінення, схожими з даним портфелем, при визначенні майбутніх грошових потоків. Методологія та 
припущення, що використовуються для оцінки як строків, так і сум майбутніх грошових потоків, регулярно 
переглядаються для зменшення будь-якої різниці між оцінкою збитків та фактичним досвідом збитків.  

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів. Справедлива вартість похідних фінансових 

інструментів, щодо яких немає котирувань на активному ринку, визначається за допомогою методик оцінки. 
Наскільки це можливо, в цих методиках використовуються лише відкриті дані, проте такі фактори, як кредитний 
ризик (як власний, так і контрагента), коливання та відповідності вимагають від керівництва робити розрахунки. 
Зміни припущень щодо цих факторів можуть вплинути на вказану у звітності справедливу вартість. Зміна 
припущень, не підкріплених наявними ринковими даними, можливим альтернативним варіантом не призвела б до 
суттєвої зміни суми прибутку, доходів, загальної суми активів чи зобов’язань. 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливість різних 

тлумачень.  

Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з 

пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за 
справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи 
здійснювались такі операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження. 
Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та аналіз 
ефективної процентної ставки.  

6. Перехід на нові і переглянуті стандарти та тлумачення 

В поточному році Банк використав всі нові і змінені стандарти і інтерпретації, затверджені Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (надалі −„РМСБО”) та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності 
(надалі −„КТМФЗ”), які відносяться до його операцій. Прийняття нових і змінених стандартів і інтерпретацій не 
призвело до змін в обліковій політиці Банку, яка використовувалась для відображення даних поточного і 
попередніх років.  
 
Окремі стандарти та тлумачення, що стали обов’язковими для застосування в облікових періодах, 
починаючи з 01 січня 2014 року та після цієї дати 
 

 Зміни до МСБО 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань» (опубліковані у грудні 
2011 року) – зміни набули чинності і застосовуються ретроспективно, не змінюють існуючої моделі 
взаємозаліків для фінансових інструментів, але уточнюють визначення «на даний час має юридично 
закріплене право на взаємозалік», та передбачають, що деякі системи валових розрахунків можуть 
розглядатися як еквівалент розрахунку на нетто-основі. У зв’язку з тим, що Банк не має взаємозаліків, то 
ніякого суттєвого впливу на річну фінансову звітність Банку ці зміни не мають.  

 Зміни до МСБО 36 «Розкриття інформації про відновлювальну вартість нефінансових активів» 
(опубліковані у травні 2013) – поправки зменшують кількість обставин, за яких потрібне розкриття 
відновлювальної вартості активів або одиниць, що генерують грошові потоки, пояснюють необхідні 
розкриття, та вводять вичерпні вимоги до розкриття ставки дисконтування, застосованої у визначенні 
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знецінення (або відновлення) у випадках, коли відновлювальна вартість (що базується на справедливій 
вартості за мінусом витрат на реалізацію) визначаються за методом теперішньої вартості.  

 Зміни до МСБО 39 «Нові похідні фінансові інструменти та продовження обліку хеджування» (опубліковані 
в червні 2013) - Зміни дозволяють продовжувати облік хеджування в ситуації, коли контрагент за 
похідним фінансовим інструментом, визначеним як інструмент хеджування замінюється новим 
центральним агентом (відомим як «новий похідний фінансовий інструмент») в результаті застосування 
законів або правил, при виконанні певних умов. За відсутності таких операцій, зміни не  впливають на 
річну фінансову звітність Банку. 

 Зміни до МСФЗ 2 (Щорічне удосконалення циклу МСФЗ 2010-2012 років, опубліковане в грудні 2013 року) 
- зміни роз'яснюють визначення «умови наділення правами» і «умови ринку» і додають визначення для 
«умов виконання» і «умов обслуговування». Зміни застосовуються перспективно до операцій по 
розрахунку акціями, для яких дата введення в дію на або після 01 липня 2014, і не впливають на річну 
фінансову звітність Банку. 

 Зміни до МСФЗ 3 (Щорічне удосконалення циклу МСФЗ 2010-2012 років, опубліковане в грудні 2013 року) 
- зміни, які застосовуються перспективно до операцій об'єднання бізнесу, для яких дата придбання 
припадає на або після 01 липня 2014 року, і вимагають, щоб будь-яке умовне міркування, яке 
класифікується як актив або зобов'язання (тобто не власний капітал) оцінювалось за справедливою 
вартістю на кожну звітну дату із визнанням зміни у справедливій вартості у прибутку чи збитку. Це не 
впливає на річну фінансову звітність Банку. 

 Зміни до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСФЗ 27 «Інвестиційні підприємства» (опубліковані в жовтні 2012 року) – 
Зміни дають визначення «інвестиційних підприємств» і надають їм звільнення від консолідації дочірніх 
компаній (за винятком тих, які надають послуги, пов'язані з інвестиційною діяльністю інвестиційного 
підприємства); Замість цього, інвестиційне підприємство повинно вимірювати інвестиції в кожну дійсну 
дочірню компанію за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до МСФЗ 9 / МСБО 
39, і так само вести облік своїх інвестицій в своїй консолідованій і окремій фінансовій звітності; також 
вводяться додаткові розкриття. Зміни застосовуються ретроспективно з перехідними положеннями. 
Зміни не впливають на річну фінансову звітність Банку, оскільки Банк не є інвестиційним підприємством. 

 Зміни до МСФЗ 13 (Щорічне удосконалення циклу МСФЗ 2010-2012 років, опубліковане в грудні 2013 
року) - Ці зміни щодо підстави для висновку за цим стандартом роз'яснюють тільки те, що здатність 
вимірювати деяку короткострокову дебіторську та кредиторську заборгованість на недисконтованій 
основі зберігається. 

 Інтерпретація IFRIC 21 «Платежі та збори» (опублікована у травні 2013 року) - інтерпретація надає 
вказівки щодо того, коли визнавати державні податкові зобов'язання. Зобов’язуючою подією для 
визнання зобов’язання є діяльність, яка викликає сплату податку відповідно до чинного законодавства. 
Вона також містить вказівки про визнання зобов'язання із сплати податків: зобов'язання визнається або 
поступово, якщо зобов'язуюча подія відбувається протягом певного періоду часу, або при досягненні 
мінімального порогу, якщо зобов'язання настає при досягненні  мінімального порогу. Інтерпретація IFRIC 
21 не впливає на фінансову звітність Банку. 

Зазначені зміни не мали суттєвого впливу на річну фінансову звітність Банку. 
 
7. Нові стандарти, зміни та тлумачення, які були опубліковані РМСБО, але не набули чинності для 

фінансового року, який закінчується 31 грудня 2014 року, і не були застосовані Банком. 

 
Банк не застосовував наступні нові, переглянуті або змінені стандарти, які були опубліковані РМСБО, але не 
набули чинності для року, який почався 01 січня 2015 року. 
 

Правління Банку очікує, що нові стандарти, поправки, зміни та інтерпретації будуть застосовані для складання 
фінансової звітності Банку тоді, коли вони набудуть чинності. Наразі Банк оцінює потенційний вплив всіх цих 
нових стандартів, поправок та інтерпретацій, які набудуть чинності в майбутніх періодах.  
 

• Зміни до МСБО 16 і МСБО 38 «Роз'яснення прийнятних методів знецінення та амортизації» (опубліковані 
у травні 2014 року) - зміни додають інструкції та пояснюють, що (I) використання методу доходів для 
розрахунку амортизації активу є недоцільним, оскільки дохід від діяльності, який включає в себе 
використання активу, в цілому відображає інші фактори, ніж споживання економічних вигод, включених в 
активі, і (II) доходи, як правило, вважаються, недоречною основою для виміру споживання економічних 
вигід, втілених в нематеріальному активі; Однак, це припущення може бути спростовано в певних 
обставинах. Ці поправки перспективно набирають чинності до річних періодів, які починаються з 01 січня 
2016 року. Керівництво не очікує будь-якого впливу на фінансову звітність Банку. 
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• Поправка до МСБО 16 та МСБО 38 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2010-2012 років, 
опубліковане в грудні 2013року) – ця поправка, яка застосовується до річних періодів, що починаються з 
або після 01 липня 2014 року, роз'яснює, як обліковується валова балансова вартість та накопичена 
амортизація/знецінення, якщо компанія використовує модель переоцінки. Ця поправка не вплине на 
фінансову звітність Банку, оскільки Банк не використовує модель переоцінки. 

• Поправки до МСБО 19 Програми з визначеним внеском: Внески працівників (опубліковані в листопаді 
2013 року) - зміни застосовується ретроспективно до річних періодів, що починаються з або після 01 
липня 2014 року, і роз'яснюють вимоги, які стосуються того, як внески від працівників або третіх осіб 
пов’язаних з наданням  послуг, слід відносити до періодів надання послуг. Зокрема, внески, що не 
залежать від кількості років надання послуг, можуть бути визнані як зменшення вартості послуг в тому 
періоді, в якому відповідні послуги надаються (замість віднесення їх до періоду надання послуг). У зв’язку 
з тим, що Банк не має планів виплат по закінченні трудової діяльності, які б вимагали від співробітників 
або третіх осіб виконувати певні зобов’язання щодо плану внесків, застосування поправок не повинно 
мати жодного впливу на фінансову звітність Банку. 

• Поправки до МСБО 19 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2012-2014 років, опубліковане у вересні 
2014 року) - поправки, які застосовуються до річних періодів, що починаються з або після 01 січня 2016 
року, і уточнюють, що високоякісні корпоративні облігації, які використовуються при оцінці ставки 
дисконтування для виплат по закінченні трудової діяльності, повинні бути виражені в тій самій валюті, що 
й суми виплат до сплати. Це не повинно мати впливу на фінансову звітність Банку.  
 

• Поправка до МСБО 24 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2010-2012 років, опубліковане в грудні 
2013 року) - поправка, яка застосовується для річних періодів, що починаються з або після 01 липня 2014 
року, і роз'яснює, як повинні розкриватись виплати суб'єктам, що надають послуги ключового 
управлінського персоналу. Це не повинно мати впливу на фінансову звітність Банку. 

 
• Поправки до МСБО 27 Метод участі в капіталі в окремій фінансовій звітності (опубліковані в серпні 2014 

року) - поправки застосовуються до річних звітних періодів, які починаються з або після 01 липня 2016 
року, і відновлюють можливість використання методу участі в капіталі, що дозволяє підприємствам 
використовувати метод участі в капіталі для обліку інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані 
підприємства в їх окремої фінансової звітності. Ці поправки не стосуються діяльності Банку, оскільки Банк 
не є материнською компанією. 

 
• Поправка до МСБО 40 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2011-2013 років, опубліковане в грудні 

2013 року) – поправка застосовується для річних періодів, які починаються з або після 01 липня 2014 
року, і роз'яснює, що МСФЗ 3 і МСБО 40 не є взаємовиключними: якщо МСБО 40 допомагає укладачам 
фінансової звітності розрізняти інвестиційну нерухомість та нерухомість, яка використовується 
власником, то МСФЗ 3 допомагає їм визначити, чи вважається придбання інвестиційного майна 
об'єднанням бізнесу. Ця поправка не повинна мати впливу на фінансову звітність Банку. 

 
• Поправка до МСФЗ 3 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2011-2013 років, опубліковане в грудні 

2013 року) - поправка застосовується в перспективі до річних періодів, що починаються з або після 01 
липня 2014 року, і роз'яснює, що МСФЗ 3 виключає зі сфери застосування облік формування будь-якої 
спільної діяльності у фінансовій звітності самої спільної діяльності. Це не повинно мати вплив на 
фінансову звітність Банку. 

 
• Поправка до МСФЗ 5 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2012-2014 років, опубліковане в вересні 

2014) - поправка застосовується в перспективі до річних періодів, що починаються з або після 01 січня 
2016 року, і додає конкретні інструкції підприємству з рекласифікації  активу (або групи вибуття) з 
призначених для продажу до утримуваних для розподілу на користь власників, або навпаки; і у випадках, 
коли припинено облік  активів призначених для розподілу. Наразі Банк оцінює, як це може вплинути на 
фінансову звітність Банку. 

 
• Поправка до МСФЗ 7 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2012-2014 років, опубліковане у вересні 

2014 року) - поправка застосовується до річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року, і 
додає інструкції з уточнення, чи контракт з надання послуг продовжує участь у переданому активі. Це не 
повинно мати суттєвого впливу на фінансову звітність Банку. 

 
• Поправка до МСФЗ 8 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2010-2012 років, опубліковане в грудні 

2013 року) - поправка застосовується для річних періодів, що починаються з або після 01 липня 2014 
року, і вимагає розкриття суджень, зроблених керівництвом при застосуванні сумарних критеріїв до 
операційних сегментів, а також уточнює, що узгоджувати суми активів підзвітних сегментів з активами 
підприємства потрібно тільки, якщо звіти за активам сегмента складаються регулярно. Ця поправка не 
повинна суттєво вплинути на фінансову звітність Банку. 

 
• МСФЗ 9 Фінансові інструменти (опублікований у липні 2014 року) - Цей стандарт замінить МСБО 39 (і всі 

попередні версії МСФЗ 9) і буде застосовуватись для річних періодів, які починаються з або після 01 
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січня 2018 року. Він містить вимоги щодо класифікації та оцінки фінансових активів та фінансових 
зобов'язань, знецінення, обліку хеджування і припинення визнання. 

 
o МСФЗ 9 вимагає, щоб усі визнані фінансові активи були послідовно оцінені за амортизованою 

вартістю або за справедливою вартістю (через прибуток або збиток або в іншому сукупному 
прибутку), залежно від їх класифікації по відношенню до бізнес-моделі, в рамках якої вони 
утримуються, і характеристики грошових потоків від них за договором. 

o Для фінансових зобов'язань, найбільш значний вплив МСФЗ 9 стосується випадків, коли 
застосовується справедлива вартість: сума зміни справедливої вартості фінансового 
зобов'язання, визначеного за справедливою вартістю через прибуток або збиток, спричиненої 
змінами в кредитному ризику за даним зобов'язанням, визнається в іншому сукупному доході (а 
не у складі прибутку або збитку), якщо це не створює невідповідності у бухгалтерському обліку. 

o Для знецінення фінансових активів МСФЗ 9 вводить модель "очікуваного збитку за кредитом", 
засновану на концепції забезпечення очікуваних втрат при укладанні контракту; і наявність 
об'єктивного свідчення знецінення для визнання збитку за кредитом більше не є необхідним. 

o Для обліку хеджування МСФЗ 9 вводить суттєвий перегляд, який дозволить фінансовій звітності 
краще відображати яким чином діяльність з управління ризиками здійснюється при хеджуванні 
фінансових і нефінансових видів ризиків. 

o Положення про припинення визнання переносяться майже без змін із МСБО 39. 
 
Керівництво припускає, що МСФЗ 9 буде застосований у фінансовій звітності Банку, коли він стане обов'язковим і 
що застосування нового стандарту може мати значний вплив на суми, відображені у відношенні фінансових 
активів і фінансових зобов'язань  Банку. Тим не менш, практично неможливо забезпечити розумну оцінку даного 
впливу, доки не буде завершений детальний огляд. 
 

 Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 Продаж або розподіл активів між інвестором та його асоційованою 
компанією або спільним підприємством (опублікований у вересні 2014 року) - зміни, які застосовуються 
перспективно для річних періодів, що починаються з або після 01 січня 2016 року, вирішують поточний 
конфлікт між двома стандартами, і уточнюють, що прибуток або збиток повинні визнаватися повністю, 
коли операція пов'язана з бізнесом, і частково, якщо мова йде про активи, які не пов’язані з бізнесом 
(операційною діяльністю). Ці поправки не повинні мати впливу на фінансову звітність Банку. 

 

 Поправки до МСФЗ 11 Облік придбання часток участі у спільній діяльності (опубліковані у травні 2014 
року) - зміни, які застосовується перспективно до річних періодів, що починаються з або після 01 липня 
2016 року, і вимагають набувача частки у спільній діяльності, в якій діяльність є операційною (як 
визначено в МСФЗ 3), застосувати всі принципи бухгалтерського обліку розкриття інформації для 
об’єднання бізнесу МСФЗ 3 та інших МСФЗ, за винятком тих принципів, які конфліктують з інструкціями, 
наданими в МСФЗ 11. Поправки стосуються як першого придбання частки інтересу в спільній діяльності, 
так і придбання додаткової частки у спільній діяльності (в останньому випадку, частки, які були у 
власності раніше, не переоцінюються). Ці поправки не повинні мати впливу на фінансову звітність Банку. 
 

 Поправка до МСФЗ 13 (Щорічне удосконалення до циклу МСФЗ 2011-2013 років, опубліковане в грудні 
2013 року) - поправка, яка застосовується для річних періодів, що починаються з або після 01 липня 2014 
року, роз'яснює, що виняток для портфелю, відповідно до МСФЗ 13, який дозволяє підприємству 
оцінювати справедливу вартість групи фінансових активів і фінансових зобов'язань на нетто-основі, 
відноситься до всіх договорів (в тому числі нефінансових) в рамках дії МСБО 39 / МСФЗ 9. Ця поправка 
не повинна мати впливу на фінансову звітність Банку. 

 

 МСФЗ 15 Дохід від контрактів з покупцями (опублікований у травні 2014 року) - новий стандарт, який 
набуває чинності для річних періодів, починаючи з або після 01січня 2017 року і замінює МСБО 11, МСБО 
18 та їх інтерпретації (SIC-31 і ПКІ 13, 15 і 18). Він встановлює єдину і всеосяжну основу для визнання 
доходу, єдиний для всіх операцій, галузей і ринків капіталу, з єдиним принципом (на основі 
п'ятиступінчатої моделі, яка буде застосовуватися до всіх контрактів з клієнтами), поглибленим 
розкриттям, і новими або поліпшеними інструкціями (наприклад, коли саме дохід визнається, підстави 
для різноманітних міркувань, витрати на виконання та отримання контракту і т.д.). Керівництво 
припускає, що МСФЗ 15 буде застосований в фінансовій звітності Банку, коли він стане обов'язковим і що 
застосування нового стандарту може мати вплив на розкриття сум щодо доходів Банку. Тим не менш, 
практично неможливо забезпечити розумну оцінку даного впливу, доки не завершений детальний огляд. 
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8. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 (тис. грн.) 

Найменування статті 
 На 31 грудня 

2014 року  
На 31 грудня 

2013 року 

Готівкові кошти 78 939 123 924 

Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів) 193 335 175 223 

Кореспондентські рахунки та депозити „овернайт” у банках: 109 156 183 322 

України 6 828 4 857 

Інших країн 102 328 178 465 

Усього грошових коштів та їх еквівалентів 381 430 482 469 

 
Кошти в Національному банку України становлять собою суми, розміщені в Національному банку України для 
забезпечення щоденних розрахунків та інших операцій. Банк повинен утримувати обов’язковий  резерв коштів у 
формі безпроцентного незнижувального залишку, який розраховується як частка від певних зобов’язань Банку. 
Не існує обмежень щодо використання таких коштів. Однак, якщо вимоги щодо мінімального обов’язкового 
середнього резерву не дотримуються. то до банку можуть бути застосовані штрафні санкції. Банк зобов’язаний 
підтримувати мінімальний обов’язків резерв, розрахований як середньозважений залишок на основі щоденних 
даних протягом місяця.  

В цій примітці за 2014 рік кошти в Національному банку України зменшені на суму обов’язкових резервів в розмірі 
98 573 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2013 року грошові кошти включають нараховані доходи за кореспондентськими рахунками 
банків в сумі 306 тис. грн., які з метою складання  Звіту про Рух грошових коштів до складу грошових коштів та їх 
еквівалентів не включаються. 

Негрошові операції, зазначені у відповідному рядку Звіту про рух грошових коштів, включали переоцінку активів і 
пасивів, деномінованих в іноземній валюті.  

Валютний та процентний ризики грошових коштів та їх еквівалентів розкрито у Примітці 35. Інформація про 
операції пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 

9. Торгові цінні папери 

Таблиця 9.1. Торгові цінні папери 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
 На 31 грудня 

2014 року  
На 31 грудня 

2013 року 

Боргові цінні папери: 349 906 315 482 

Державні облігації 349 906 279 123 

Облігації підприємств - 36 359 

Усього торгових цінних паперів 349 906 315 482 

 
 
Станом на 31 грудня 2014 року торгові цінні папери представлені: 

- облігаціями внутрішньої державної позики в сумі 98 042 тис. грн. із строками погашення з січня 2015 по січень 
2019 років та номінальними процентними ставками 14,25% -16,95%; 
- державними облігаціями для оформлення відшкодування податку на додану вартість (ОВДП-ПДВ) в сумі 

154 361  тис. грн. із строками погашення з липня по серпень 2015 року та номінальною ставкою 5,5% річних; 

-  іншими цінними паперами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки 

або збитки, а саме, ОВДП з вбудованим опціоном, в сумі  97 503  тис. грн.  

 

Згідно з умовами опціону погашення номінальної вартості цінних паперів пов'язано зі зміною обмінного курсу 

гривня/долар США у період від дати випуску облігацій до дати їх погашення. Номінальна вартість, яка 

виплачується при погашенні облігацій, буде коригуватись на суму збитку вартості в гривні по відношенню до 

долара США. Номінальна вартість облігацій не буде знижуватись, навіть якщо вартість гривні підвищиться по 

відношенню  до долара США. Погашення цінних паперів здійснюється в гривнях. Строки погашення даних цінних 

паперів  - від жовтня 2015 по січень 2016. Номінальні процентні ставки – 9,19% - 9,30%. 

 

Станом на 31 грудня 2013 року цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки 

через прибутки або збитки, представлені ОВДП з вбудованим опціоном, в сумі 279 123 тис. грн., а також 

корпоративними облігаціями у торговому портфелі Банку в сумі 36 359 тис. грн. Строки погашення цінних паперів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток – від вересня 2014 року до 



ПАТ «Універсал Банк» 
Примітки до Річної фінансової звітності – 31 грудня 2014 року 

 

 22 

 

вересня 2016 року, корпоративних облігацій – травень 2015 року. Номінальні процентні ставки за вказаними 

цінними паперами складають 8,22% - 8,75%. 

Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових торгових боргових цінних паперів за 2014 рік. 
(тис. грн.) 

Найменування статті Державні 
облігації 

 

Облігації 
підприємств 

Усього 

Боргові цінні папери (за справедливою вартістю), що не 
прострочені: 

349 906 
- 
 

349 906 

державні установи та підприємства 349 906 - 349 906 

Усього боргових цінних паперів 349 906 - 349 906 

 
Нараховані доходи за торговими цінними  паперами станом на 31 грудня 2014 року становлять 4 741 тис. грн..  
 
Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових торгових боргових цінних паперів за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Державні 
облігації 

 

Облігації 
підприємств 

Усього 

Боргові цінні папери (за справедливою вартістю), що не прострочені: 279 123 36 359 315 482 

державні установи та підприємства 279 123            -    279 123 

середні підприємства            -    36 359 36 359 

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені боргові цінні папери за наявності рейтингів таких паперів: 

з рейтингом нижче А− 279 123            -    279 123 

ті, що не мають рейтингу - 36 359 36 359 

Усього боргових цінних паперів 279 123 36 359 315 482 

 
Нараховані доходи за торговими цінними  паперами станом на 31 грудня 2013 року становлять 10 053 тис. грн.  
 

Станом на 31 грудня 2014 року торгові цінні папери у сумі 49 380 тис. грн. (2013: 272 112  тис. грн.) були 
використані як застава (Примітка 37). 

Валютний та процентний ризики коштів за торговими цінними паперами розкрито у Примітці 35. Інформація про 
операції пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 

10. Кошти в інших банках 

Таблиця 10.1. Кошти в інших банках 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 

Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках 852 -  

Кредити, надані іншим банкам: - 50 015 

Короткострокові -  50 015 

Усього коштів в інших банках  852  50 015 

 
Нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам, станом на 31 грудня 2014 року становлять 497 тис. 
грн. (за 2013 рік - 15 тис. грн.). 
 

Таблиця 10.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Кошти, що 
розміщені на 

кореспондентських 
рахунках 

 Усього  

Інші кошти в інших банках 852  852 

Усього коштів в інших банках   852  852 
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Таблиця 10.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті  Кредити    Усього  

Поточні і незнецінені:   50 015  50 015 

У 20 найбільших банках   50 015  50 015 

Усього коштів в інших банках   50 015  50 015 

 
Валютний та процентний ризики коштів в інших банках розкрито у Примітці 35. Інформація про операції 
пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 

 

 

 

 

 

11. Кредити та заборгованість клієнтів 

Таблиця 11.1. Кредити та заборгованість клієнтів 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 2014 

року 
на 31 грудня 2013 

року 

Іпотечні кредити фізичних осіб 2 035 150  1 227 417 

Кредити, що надані корпоративним клієнтам 2 583 249  2 134 690 

Кредити, що надані малому та середньому бізнесу 1 072 100  796 103 

Кредити, що надані фізичним особам 311 804  450 272 

Резерв під знецінення кредитів (1 420 635) (574 055) 

Усього кредитів за мінусом резервів 4 581 668  4 034 427 

 
В тому числі нараховані доходи станом на 31 грудня 2014 року складають 280 659  тис. грн. (станом на 31 грудня 
2013 року: 96 203 тис. грн.). 
 
Станом 31 грудня 2014 року концентрація кредитів, наданих десятьом найбільшим позичальникам - третім 
особам, складає 1 689 949,6 тис. грн. або 28,2 % загального кредитного портфеля Банку. Резерв під дані кредити 
складає  130 784.3 тис. грн. 
 
Станом на 31 грудня 2013 року концентрація кредитів наданих десятьом найбільшим позичальникам - третім 
особам складає 1 275 622,1 тис. грн. або 27,7 % загального кредитного портфеля Банку. Резерв під дані кредити 
складає 0.0 тис. грн. 
 
Таблиця 11.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів 

Кредити, що 
надані 

корпоративним 
клієнтам 

Кредити, що 
надані 

малому та 
середньому 

бізнесу 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам 

Усього 

Залишок за станом на 1 січня  
 244 428  131 427  181 169  17 031  574 055 

Збільшення / (зменшення) 
резерву під знецінення протягом 
року 

 111 103 83 037 198 666 38 097 430 903 

Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок 
резерву  

(468) (6 370) - (11 792) (18 630) 

Курсові різниці 156 407 91 276 166 600 20 024  434 307 

Залишок за станом на кінець 
дня 31 грудня  

 511 470 299 370 546 435 63 360  1 420 635 
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Сума зменшення/збільшення резерву під знецінення кредитів за 2014 рік не відповідає відрахуванням до резерву 
під знецінення кредитів у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у зв'язку з їх коригуванням на суму 
повернення раніше списаних кредитів в розмірі 21 356 тис. грн. 
 
 
 
 

Таблиця 11.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Рух резервів 

Кредити, що 
надані 

корпоративним 
клієнтам 

Кредити, що 
надані 

малому та 
середньому 

бізнесу 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам 

Усього 

Залишок за станом на 1 січня  
 200 766  118 932  142 178  16 868  478 744 

Збільшення / (зменшення) 
резерву під знецінення протягом 
року 

 24 870  34 421  70 611  13 940  143 842 

Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок 
резерву  

                              
-    (10 221) 

                          
-    (8 780) (19 001) 

Курсові різниці 
 18 792 (11 705) (31 620)  (4 997) (29 530) 

Залишок за станом на кінець 
дня 31 грудня  

 244 428  131 427  181 169  17 031  574 055 

 
 
 
 
 
Таблиця 11.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Вид економічної діяльності на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2013 року 

Виробництво та розподіл електроенергії, 
газу та води 

25 140 0,42% 25 529 0,55% 

Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг 

171 503 2,86% 182 951 3,97% 

Торгівля, ремонт авто, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 

1 974 295 32,89% 1 450 300 31,47% 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 

23 759 0,40% 64 155 1.39% 

Фізичні особи 
2 346 953 39,10% 1 677 689 36,40% 

Iнші 
1 460 652 24,33% 1 207 857 26,21% 

Усього 
6 002 302 100,00% 4 608 482 100,00% 

 
Стаття «Інші» включає інші, ніж зазначені в таблиці, види економічної діяльності, кожен з яких займає менше 1% в 
загальному обсязі наданих кредитів. 
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Таблиця 11.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Кредити, що 
надані 

корпоративним 
клієнтам 

Кредити, що 
надані малому 
та середньому 

бізнесу 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, 
що надані 
фізичним 

особам 

Усього 

Незабезпечені кредити   232 686 103 166 61 656 111 182 508 690 

Кредити, що забезпечені:  2 350 563                                  968 934                                   1 973 494                              200 621                              5 493 612                              

Грошовими коштами  1 440 176 283 132 507 114 10 203 2 240 625 

Нерухомим майном 841 737 678 254 1 461 079 318 2 981 388 

Іншими активами 68 650 7 548 5 301 190 100 271 599 

Усього кредитів та 
заборгованості клієнтів  

2 583 249 1 072 100 2 035 150 311 803 6 002 302 

 
 
 
 
 
 
Таблиця 11.6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2013 рік 

 (тис. грн.) 

Найменування статті 

Кредити, що 
надані 

корпоративним 
клієнтам 

Кредити, що 
надані малому 
та середньому 

бізнесу 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, 
що надані 
фізичним 

особам 

Усього 

Незабезпечені кредити   103 444  93 305  48 747  148 178  393 673 

Кредити, що забезпечені:  2 031 246 702 798 1 178 670 302 094 4 214 809 

Грошовими коштами  422 729  56 641  1 471  1 552  482 393 

Нерухомим майном  1 322 496  630 890  1 153 502  1 108  3 107 996 

Іншими активами  286 021  15 267  23 697  299 434  624 420 

Усього кредитів та 
заборгованості клієнтів  

 2 134 690  796 103  1 227 417  450 272  4 608 482 
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Таблиця 11.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані 

корпоративним 
клієнтам 

Кредити, що 
надані малому 
та середньому 

бізнесу 

Кредити, 
що надані 
фізичним 

особам 

Усього 

Непрострочені та незнецінені: 692 574 1 445 642  380 330 219 818 2 738 364 

Великі позичальники з кредитною 
історією більше 2 років 

- 557 535 - - 
557 535 

 

Нові великі позичальники - 886 310 - - 
886 310 

 

Кредити середнім компаніям - 1 797 - - 1 797 

Кредити малим компаніям - - 380 330 - 380 330 

Інші кредити фіз. особам 692 574 - - 219 818 912 392 

Прострочені, але незнецінені: 316 109 531 270 198 217 7 097 1 052 693 

Із затримкою платежу до 31 днів 36 546 - 25 831 575 62 952 

Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів 

63 535 - 21 183 1 097 85 815 

Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів 

66 695 487 447 32 272 824 587 238 

Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів 

103 910 43 823 46 395 1 225 195 353 

Із затримкою платежу більше ніж 
366 (367) днів 

45 423 - 72 536 3 376 121 335 

Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі: 

988 208 523 602 475 049 84 254 2 071 113 

Із затримкою платежу до 31 днів 56 485 2 399 42 325 9 658 110 867 

Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів 

84 519 15 003 54 865 10 832 165 219 

Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів 

75 889 9 060 13 903 21 962 120 814 

Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів 

128 924 - 33 502 16 901 179 327 

Із затримкою платежу більше ніж 
366 (367) днів 

642 391 497 140 330 454 24 901 1 494 886 

Інші кредити 38 259 82 734 18 505 635 140 133 

Резерв під знецінення за кредитами (546 434) (511 471) (299 370) (63 360) (1 420 635) 

Усього кредитів за мінусом 
резервів 

1 488 716 2 071 777 772 731 248 444 4 581 668 
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Таблиця 11.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, що 
надані 

корпоративним 
клієнтам 

Кредити, що 
надані малому 
та середньому 

бізнесу 

Кредити, 
що надані 
фізичним 

особам 

Усього 

Непрострочені та незнецінені:   726 128  1 748 199  514 850  406 253  3 395 430 

Великі позичальники з кредитною 
історією більше 2 років 

                              
-     1 748 199 

                          
-    

                          
-     1 748 199 

Кредити малим компаніям  

                              
-                                   

-    
 514 850 

                          
-     514 850 

Інші кредити фіз. особам  726 128 
                               

-    

                          
-     406 253  1 132 381 

Прострочені, але незнецінені:  

                              
-    

                               
-     26 812  2 768  29 580 

Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів  

                              
-    

                               
-     21 

                          
-     21 

Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів  

                              
-    

                               
-     410 

                          
-     410 

Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів  

                              
-    

                               
-     1 421 

                          
-     1 421 

Із затримкою платежу більше ніж 
366 (367) днів  

                              
-    

                               
-     24 960  2 768  27 728 

Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі:  

 493 656  112 100  253 752  41 007  900 515 

Із затримкою платежу до 31 днів   67 782 

                               
-     35 136  8 583  111 501 

Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів  

 53 413 

                               
-     21 131  5 212  79 756 

Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів  

 26 498 

                               
-     9 837  3 140  39 475 

Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів  

 37 988 

                               
-     18 154  5 924  62 066 

Із затримкою платежу більше ніж 
366 (367) днів  

 307 975  112 100  169 494  18 148  607 717 

Інші кредити   7 634  274 391  689  243  282 957 

Резерв під знецінення за кредитами  (181 169) (244 428) (131 427) (17 031) (574 055) 

Усього кредитів за мінусом 
резервів 

 1 046 249  1 890 262  664 676  433 240  4 034 427 



ПАТ «Універсал Банк» 
Примітки до Річної фінансової звітності – 31 грудня 2014 року 

 

 28 

 

 Таблиця 11.9. Вплив вартості застави на якість кредиту за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Балансова 

вартість 
Вартість застави Вплив застави 

Іпотечні кредити фізичних осіб 2 035 150 226 502 1 808 648 

Кредити, що надані корпоративним клієнтам 2 583 249 769 151 1 818 098 

Кредити, що надані малому та середньому 
бізнесу 

1 072 100 184 381 887 718 

Кредити, що надані фізичним особам 311 804 191 681 120 123 

Усього кредитів 6 002 302 1 371 715 4 630 587 

 
Таблиця 11.10. Вплив вартості застави на якість кредиту за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Балансова 

вартість 
Вартість застави Вплив застави 

Іпотечні кредити фізичних осіб 1 227 417 135 540 1 091 877 

Кредити, що надані корпоративним клієнтам 2 134 690 302 474 1 832 216 

Кредити, що надані малому та середньому 
бізнесу 

796 103 95 251 700 852 

Кредити, що надані фізичним особам 450 272 53 553 396 719 

Усього кредитів 4 608 482 586 818 4 021 664 

 
  
Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної 
операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. 
Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна інструмента, що котирується на ринку. Справедлива 
вартість для забезпечення визначається Банком за ринковою вартістю (на підставі висновків незалежних 
професійних експертів), а в разі відсутності даних про ринкову вартість – за відновною вартістю (сучасною 
собівартістю придбання за вирахуванням суми зносу на дату оцінки). 

Станом на 31 грудня 2014 року балансова вартість кредитів та заборгованості клієнтів, що розташовані в АР 
Крим, складає 4 662 тис. грн. або 0,1% від балансової вартості кредитів та заборгованості клієнтів та 0,07% 
балансової вартості активів Банку. Балансова вартість кредитів та заборгованості клієнтів, що розташовані в 
окремих районах Донецької і Луганської областей, станом на 31 грудня 2014 року складає 232 638 тис. грн., або 
5,08% від балансової вартості кредитів та заборгованості клієнтів та 3,6% від балансової вартості активів 
відповідно. 
 
На балансову вартість зазначених кредитів та заборгованості клієнтів впливає оцінка справедливої вартості 
заставного майна у вигляді фінансових та нефінасових активів. Відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 
вартості» оцінка справедливої вартості нефінансового активу має враховувати здатність Банку генерувати 
економічні вигоди від володіння активом шляхом найвигіднішого та найкращого його використання або шляхом 
його продажу. Найвигідніше та найкраще використання нефінансового активу передбачає таке використання 
активу, яке є фізично можливим, юридично дозволеним та фінансово обґрунтованим, а ціна продажу має 
відображати наслідки звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. Приймаючи до уваги ситуацію, що 
склалася в АР Крим і окремих районах Донецької і Луганської областей, визначення справедливої вартості 
заставного майна у вигляді нефінансових активів в більшій мірі ґрунтувалось на професійному судженні фахівців 
з оцінки, ніж на фактичних умовах, що існували в зазначених регіонах. 
 
Це обмеження не стосується застави у вигляді майнових прав на депозит материнського банку в сумі 130 846 тис. 
грн., у зв’язку з чим вартість кредитів та заборгованості клієнтів під ризиком у вищевказаних регіонах зменшується 
на зазначену суму до 106 457 тис. грн.  
 
Розмір резерву під знецінення кредитів, який відображений у Звіті про фінансовий стан у рядку «Кредити та 
заборгованість клієнтів» та цій примітці, власний капітал Банку та його фінансовий результат можуть зазнати 
впливу від подій і обмежень, що знаходяться поза контролем Банку. 
Валютний та процентний ризики кредитів та заборгованості клієнтів розкрито у Примітці 35. Інформація про 
операції пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 
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12. Цінні папери в портфелі банку на продаж 

Таблиця 12.1 Цінні папери в портфелі банку на продаж 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 

Боргові цінні папери*: 670 870  759 919 

 
     державні облігації 
 

490 833 759 919 

     депозитні сертифікати НБУ 180  037  - 

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: -  11 

     за собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) -  11 

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж - (11) 

Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів* 670 870  759 919 

 
*в тому числі нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком 
України, станом на 31 грудня 2014 року в сумі  6 372  тис. грн.  (на 31 грудня 2013 року - 12 193 тис. грн.) 

Станом на 31 грудня 2014 року цінні папери в портфелі банку на продаж складаються з: 

- облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в доларах США балансовою вартістю в гривневому 

еквіваленті 490 817.03 тис. грн. із строками погашення від березня 2015 по травень 2017 років та номінальними 

процентними ставками від 7,45% по 7,75%; 

- державних облігацій для оформлення відшкодування податку на додану вартість (ОВДП-ПДВ) в сумі 
15.68 тис. грн., із строком погашення в липні 2015 та номінальною ставкою 5,5% річних. 
- депозитних сертифікатів НБУ в сумі 180 036.97 тис. грн. із строком погашення в січні 2015 року та номінальною 
ставкою 7,5% річних. 
 

Станом на 31 грудня 2013 року цінні папери в портфелі Банку на продаж представлені облігаціями внутрішньої 

державної позики із строками погашення з січня 2014 року по травень 2018 року. Номінальні процентні ставки по 

ОВДП коливаються від 5,50% до 14,25%.  

 

Станом на 31 грудня 2014 року цінні папери на продаж в сумі 39 507 тис. грн. були використані як застава 
(Примітка 37). 

 
Таблиця 12.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Державні 
облігації 

Усього 

Непрострочені та незнецінені: 670 870 670 870 

державні установи та підприємства 670 870 670 870 

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів 670 870 670 870 

 
Таблиця 12.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Державні 
облігації 

Усього 

Непрострочені та незнецінені: 759 919 759 919 

державні установи та підприємства 759 919 759 919 

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів 759 919 759 919 
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Таблиця 12.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Рух резервів 
Акції підприємств та інші 

цінні папери з 
нефіксованим прибутком: 

Усього 

Залишок за станом на  1 січня 11 11 

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року              (11)    (11) 

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня - - 

 
 
Таблиця 12.5. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів 
Акції підприємств та інші 

цінні папери з 
нефіксованим прибутком: 

Усього 

Залишок за станом на  1 січня 11 11 

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року              -    - 

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 11 11 

 

Валютний та процентний ризики цінних паперів в портфелі банку на продаж розкрито у Примітці 35. Інформація 
про операції пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 

 

13. Цінні папери в портфелі банку до погашення 

Таблиця 13.1 Цінні папери в портфелі банку до погашення 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 2014 
року 

на 31 грудня 2013 
року 

Державні облігації 5 366 10 705 

Усього цінних паперів в портфелі банку до погашення за мінусом 
резервів 

5 366 10 705 

 
Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національними банком України 
становлять 203  тис. грн. у 2013 році та 102 тис. грн. у 2014 році. 
 
Станом на 31 грудня 2014 року цінні папери в портфелі до погашення представлені: 

- державними облігаціями для оформлення відшкодування податку на додану вартість (ОВДП-ПДВ) в сумі 
5 366.05 тис. грн. із строком погашення в серпні 2015 та номінальною ставкою 5.5% річних. 

 
Станом на 31 грудня 2013 року цінні папери до погашення представлені: 

- державними облігаціями для оформлення відшкодування податку на додану вартість (ОВДП-ПДВ) в сумі 10 705 
тис. грн. із строком погашення в серпні 2015 року та номінальною ставкою 5.5% річних. 
 
Таблиця 13.2. Рух цінних паперів в портфелі банку до погашення 

(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки за 2014 рік за 2013 рік 

Балансова вартість на 1 січня  10 705 16 019 

Погашення  (5 783) (6 073) 

Нараховані процентні доходи 28 444  759 

Балансова вартість  на   кінець   дня   31 грудня  5 366  10 705 
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Таблиця 13.3. Справедлива вартість цінних паперів в портфелі банку до погашення    
            (тис. грн.) 

Найменування статті 

на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2013 року 

балансова 
вартість 

справедлива 
вартість 

балансова 
вартість 

справедлива 
вартість 

Державні облігації  5 366 5 196 10 705 10 618 

Усього цінних паперів в 
портфелі банку до погашення 

5 366 5 196 10 705 10 618 

 
Таблиця 13.4. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за 2014 рік  

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Державні 
облігації 

Усього 

Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені: 5 366 5 366 

державні установи та підприємства 5 366 5 366 

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за мінусом 
резервів 

5 366 5 366 

 
Таблиця 13.5. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за 2013 рік  

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Державні 
облігації 

Усього 

Боргові цінні папери непрострочені та незнецінені: 10 705 10 705 

державні установи та підприємства 10 705 10 705 

Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за мінусом 
резервів 

10 705 10 705 

Валютний та процентний ризики цінних паперів в портфелі банку до погашення розкрито у Примітці 35. 
Інформація про операції пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 

14. Інвестиційна нерухомість 

Таблиця 14.1 Інвестиційна нерухомість оцінена за методом собівартості за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Зем
ля 

Будівлі Частина будівлі 

Земл
я і 

будів
ля 

Усього 

Залишок на початок року: -                                                         30 838  25 622 -                         56 460 

Первісна вартість - 31 248 25 978 - 57 226 

Знос 
                                                    

-    
(410) (356) - (766) 

Придбання - - 7 233 - 7 233 

Капітальні інвестиції на реконструкцію - - 30 - 30 

Амортизація -                                                        (397) (393) -                        (790) 

Вибуття -                                                        -                                    (270) -                        (270) 

Переведення до складу інвестиційної нерухомості з 
інших активів 

- 2 796 8 574 - 11 370 

Переведення до складу інвестиційної нерухомості з 
категорії власні основні засоби за первісною вартістю 

- - 10 283 - 10 283 

Переведення до складу інвестиційної нерухомості з 
категорії власні основні засоби (знос) 

- - (829) - (829) 

Переведення до категорії будівель, займаних 
власником за первісною вартістю 

- (2 207) (8 878) - (11 085) 

Переведення в категорію будівель, займаних 
власником (знос) 

- 87 
245 

- 
332 

Зменшення корисності - (305) (5 268) - (5 573) 

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня -                                                         30 812 
 36 349 

-                    67 161 

Первісна вартість -                                                         31 836  42 941 -                        
74 777 

Знос  -                                                      (719) (1 324) -                        
(2 043) 

Зменшення корисності - (305) (5 268) - 
(5 573) 
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Таблиця 14.2. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом собівартості за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті Земля Будівлі 
Частина 
будівлі 

Земля і 
будівля 

Усього 

Залишок на початок року:  6 508  18 910  52 982  6 845  85 245 

 
Первісна вартість 

 6 508  18 958  53 063  6 897  85 426 

Знос -                                                        ( 48) ( 81) ( 52) ( 181) 

Придбання  334  22 628  28 137  2 948  54 047 

Амортизація -                                                        ( 374) ( 261) -                        ( 635) 

Вибуття -                                                        -                                    (2 927) -                        (2 927) 

Інші зміни (рекласифікація інвестиційної нерухомості в категорію 
запаси ) 

(6 842) (10 326) (52 309) (9 793) (79 270) 

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня -                                                         30 838  25 622 -                         56 460 

Первісна вартість -                                                         31 248  25 978 -                         57 226 

Знос -                                                        ( 410) ( 356) -                        ( 766) 

Банк застосовує прямолінійний метод амортизації до інвестиційної нерухомості.  Строк корисного використання – 
80 років. Ставка амортизації 1,25% річних. 
 
 
Таблиця 14.3. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(тис. грн.) 

Суми доходів і витрат за 2014 рік за 2013 рік 

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 
 

5 112 3 785 

Усього платежів, що підлягають отриманню за операційною 
орендою 

5 112 3 785 

 
Таблиця 14.4. Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за невідмовною операційною 
орендою, якщо банк є орендодавцем 

(тис. грн.) 

Період дії операційної оренди 
на 31 грудня 2014 

року 
на 31 грудня 2013 

року 

До 1 року 304 431 

Від 1 до 5 років 1 090 853 

Усього платежів, що підлягають отриманню за операційною 
орендою 

1 394 1 283 
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15. Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Земел
ьні 

ділянк
и 

Будівлі, 
споруди 

та 
передав

альні 
пристрої 

Машини 
та 

обладна
ння 

Транспо
ртні 

засоби 

Інструме
нти, 

прилади
, 

інвентар 
(меблі) 

Інші 
основні 
засоби 

Інші 
необор

отні 
матеріа

льні 
активи  

Незаве
ршені 
капіта
льні 

вкладе
ння в 
ОЗ та 

НА  

Нематері
альні 

активи 
Усього 

Балансова вартість 
на початок 2013 
року: 

 61  51 728  27 162  1 672  7 820  117  46 849  939  51 113  187 461 

Первісна 
(переоцінена) вартість 

 61  56 383  83 323  6 044  50 770  13 765  87 601  939  79 258  378 144 

Знос на початок 
попереднього року 

-                    (4 655) (56 161) (4 372) (42 950) (13 648) (40 752) - (28 145) (190 683) 

Надходження -  591  2 835  1 949  39  278  10  165  3 869  9 736 

Поліпшення ОЗ та 
вдосконалення НА 

-  450  43 - -  10  433 -  9 001  9 937 

Вибуття - ( 570) ( 114) ( 648) ( 407) ( 9) (1 208) ( 700)                     (3 656) 

Амортизаційні 
відрахування 

- ( 729) (3 586) ( 205) (1 296) ( 22) (2 248) - (9 529) (17 615) 

Балансова вартість 
на кінець 2013 року 
(на початок 2014 
року):  

 61  51 472  26 339  2 768  6 156  374  43 835  404  54 454  185 863 

Первісна 
(переоцінена) вартість 

 61  56 831  84 964  7 030  46 362  12 017  85 325  404  91 810  384 804 

Знос на кінець 2013 
року (на початок 2014 
року)  

- (5 359) (58 625) (4 262) (40 206) (11 643) (41 490) - (37 356) (198 941) 

Надходження - - 1 020 - 134 28 334 2 831 1 648 5 995 

Переведення з 
категорії інвестиційна 
нерухомість 

- 10 753 - - - - - 30 - 10 783 

Капітальні інвестиції 
на добудову основних 
засобів та 
вдосконалення 
нематеріальних 
активів 

- 932 170 3 - - 1 733 9 055 6 216 18 109 

Зменшення корисності - (12 620) - - - - (2 468) - - (15 088) 

Вибуття - (2 552) (1 298) (232) (485) (13) (1 791) (12 219) - (18 590) 

Переведення до 
категорії інвестиційна 
нерухомість 

- (9 453) - - - - - (30) - (9 483) 

Амортизаційні 
відрахування 

- (718) (3 539) (294) (876) (70) (2 567) - (11 809) (19 873) 

Балансова вартість 
на кінець 2014 року:  

 61 37 814 22 692 2 245 4 929 319 39 076 71 50 509 157 716 

Первісна 
(переоцінена) вартість 

 61 55 907 77 716 6 124 42 345 7 036 82 106 71 99 625 370 991 

Знос на кінець 2014 
року 

- (18 093) (55 024) (3 879) (37 416) (6 716) (43 030) - (49 116) (213 275) 

 
В Банку відсутні об’єкти основних засобів,  стосовно до яких є передбачені законодавством України обмеження 
щодо володіння, користування та розпорядження, окрім об’єктів, які знаходяться на територіях анексованого 
Криму та в зоні проведення АТО. 
 
Протягом 2014 року Банк не оформлював та не передавав   у   заставу   основні    засоби    та нематеріальних 
активи. 
 
У Банку відсутні основні   засоби,   що   тимчасово  не використовуються та знаходяться на консервації або 
реконструкції. 
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Основні засоби, вилучені з експлуатації на продаж, відсутні. 
 
Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31 грудня 2014 року становить 
16 129 тис. грн. (2013: 21 654 тис. грн); 
 
Нематеріальні активи,  щодо яких є обмеження права власності відсутні; 
 
Протягом  2014 року нематеріальні активи Банком не створювались. 
 
В 2014 році визнано знецінення нерухомості на суму 15 088 тис. грн.  
 
 
 
 

16. Інші фінансові активи 

 
Таблиця 16.1. Інші фінансові активи 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 

2013 року 
Дебіторська заборгованість за операціями з 
платіжними картками 

232  91 

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими 
фінансовими інструментами 

300  1 290 

Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку -  29  

Інші фінансові активи 2 296  1 075 

Резерв під знецінення інших фінансових активів (692) ( 405) 

Усього інших фінансових активів за мінусом 
резервів 

2 136  2 080 

 
 
 
Таблиця 16.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів Інші фінансові активи Усього 

Залишок за станом на 1 січня  405 405 

Збільшення/( зменшення) резерву під знецінення протягом року 219 219 

Списання за рахунок резерву (104)  (104) 

Курсові різниці 172 172 

Залишок    за   станом на кінець     дня  31 грудня 692 692 

 
 
 
Таблиця 16.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів  Інші  Усього  

Залишок за станом на 1 січня   324  324 

Збільшення / (зменшення) резерву під знецінення протягом року                                   81     81 

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня   405  405 
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Таблиця 16.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 

платіжними 
картками  

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 

іншими 
фінансовими 

інструментами  

Інші 
фінансові 

активи 
Усього 

Непрострочена та незнецінена заборгованість: 232 300 1 604 2 136 

Середні компанії  - 300 48 348 

Малі компанії 232                    -    1 556 1 788 

Заборгованість знецінена на індивідуальній основі: -                    -    692 692 

із затримкою платежу до 31 дня - - 123 123 

із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - 50 50 

із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - 100 100 

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів  -                    -    124 124 

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів із  -                    -    295  295 

Усього інших фінансових активів до вирахування 
резерву 

232 300 2 296 2 828 

Резерв під знецінення інших фінансових активів 
                                  

-    
                   -    (692) (692) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву 232 300 1 604 2 136 

 
 
 
 
 
Таблиця 16.5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 

платіжними 
картками  

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 

іншими 
фінансовими 

інструментами  

Інші 
фінансові 

активи 
Усього 

Непрострочена та незнецінена заборгованість:  91  1 319  715  2 125 

Середні компанії  -  1 319               -     1 319 

Малі компанії 91                    -     715  715 

Прострочена, але незнецінена: -                    -     203  203 

із затримкою платежу до 31 дня -                    -     5  5 

із затримкою платежу від 32 до 92 днів -                    -     181  181 

із затримкою платежу від 93 до 183 днів -                    -     17  17 

Заборгованість знецінена на індивідуальній основі: -                    -     157  157 

із затримкою платежу від 32 до 92 днів -                    -     31  31 

із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів -                    -     48  48 

із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів -                    -     78  78 

Усього інших фінансових активів до вирахування 
резерву 

 91  1 319  1 075  2 485 

Резерв під знецінення інших фінансових активів 
                              

-    
                   -    ( 405) ( 405) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву  91  1 319  670  2 080 

 
  
Валютний та процентний ризики інших фінансових активів розкрито у Примітці 35. Інформація про операції 
пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 
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17. Інші активи 

 
Таблиця 17.1. Інші активи 

 (тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 
Дебіторська заборгованість з придбання активів 
 

1 084  1 760 

Передоплата за послуги 11 269  10 383 

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя 61 223 - 

Інші активи* 12 383  82 036 

Резерви під інші активи (1 094) ( 714) 

Усього інших активів за мінусом резервів 84 865  93 465 

 

До складу статті Інші активи включено: 1 567 тис. грн. – запаси та 10 816 тис. грн. – дебіторська заборгованість за 
податками та об’язковими платежами, крім податку на прибуток. 
 
Вартість активів, стосовно до  яких  є  передбачені законодавством України обмеження щодо володіння,  
користування  та розпорядження, станом на 31 грудня 2014 року складає 400 тис. грн. 
 
В 2014 році визнано знецінення інших активів на 11 352 тис. грн. 
 
Таблиця 17.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів 
Дебіторська 

заборгованість з 
придбання активів 

Передоплата 
за послуги 

Інші 
активи 

Усього 
 

Залишок за станом на  
початок року 

 428  286 -  714 
 

Збільшення/ (зменшення) 
резерву під знецінення 
протягом року 

(247) 267 360 380 
 

Залишок за станом на 
кінець року 

181 553 360 1 094 
 

 
 
Таблиця 17.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Рух резервів 
Дебіторська 

заборгованість з 
придбання активів 

Передоплата 
за послуги 

Усього 

Залишок за станом на  початок року  429  670  1 099 

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення 
протягом року 

                                   -    ( 386) ( 386) 

Списання безнадійної заборгованості за рахунок 
резерву 

( 1)                 -    ( 1) 

Курсова різниця - 2 2 

Залишок за станом на кінець року  428  286  714 

 

Валютний та процентний ризики інших активів розкрито у Примітці 35. Інформація про операції пов’язаних сторін 
розкрита у Примітці 41. 
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18. Кошти банків 

(тис. грн.) 

Найменування статті на 31 грудня 2014 
року 

на 31 грудня 2013 
року 

Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків 23 085 46 454 

Депозити інших банків: 1 878 381 1 464 485 

Короткострокові - 26 377 

Довгострокові 1 878 381 1 438 108 

Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками 48 880 - 

Кредити, що отримані: 191 920 269 432 

Короткострокові 33 333 269 432 

Довгострокові 158 587 - 

Усього коштів інших банків* 2 142 266 1 780 371 

*в тому числі: 
- нараховані витрати за довгостроковими депозитами  станом на 31 грудня 2014 року складають 5 519  тис. грн.  
(на 31 грудня 2013 року  - 7 318  тис. грн.); 
- нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, станом на 31 грудня 2014 року складають  1 101   
тис. грн. (на 31 грудня 2013 року  – 125 тис. грн.) 
 
Балансова вартість активів, наданих третім особам як забезпечення своїх зобов’язань за отриманими коштами 
від інших банків станом на 31 грудня 2014 року складає 88 887 тис. грн.  
 
Балансова вартість депозитів інших банків, узятих у забезпечення за кредитними операціями, станом на 31 
грудня 2014 склала 1 724 079 тис. грн. (на 31 грудня 2013 року – 1 001 837 тис. грн.) 
 
Валютний та процентний ризики коштів банків розкрито у Примітці 35. Інформація про операції пов’язаних сторін 
розкрита у Примітці 41. 

 

19. Кошти клієнтів 

Таблиця 19.1. Кошти клієнтів 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 2014 

року 
на 31 грудня 2013 

року 
Інші юридичні особи 965 653 505 554 

Поточні рахунки 442 327 283 905 

Строкові кошти 523 326 221 649 

Фізичні особи: 2 007 701 2 642 326 

Поточні рахунки 402 181 460 711 

Строкові кошти 1 605 520 2 181 615 

Усього коштів клієнтів* 2 973 354 3 147 880 

 

*в тому числі: 
- нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб  станом на 31 грудня 2014 року складають 13 366  тис. 
грн.  (на 31 грудня 2013 року – 12 225 тис. грн.); 
- нараховані витрати за строковими коштами юридичних осіб станом на 31 грудня 2014 року складають 4 542  тис. 
грн. (на 31 грудня 2013 року – 2 315 тис. грн.) 
 

Станом на 31 грудня 2014 року концентрація коштів,  отриманих від десяти найбільших вкладників-третіх осіб, 

складає 601 940 тис. грн., або 20,2% загальних коштів клієнтів.  

Станом на 31 грудня 2013 року концентрація коштів,  отриманих від десяти найбільших вкладників-третіх осіб, 

складає 469 674 тис. грн., або 14,9 % загальних коштів клієнтів.  
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Таблиця 19.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 
(тис. грн.) 

Вид економічної діяльності 
на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2013 року 

Сума % Сума % 

Виробництво та розподіл електроенергії, 
газу та води 

218 0,01% 3 250 0,10% 

Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг 

116 655 3,92% 200 999 6,39% 

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 

471 813 15,87% 149 068 4,74% 

Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 

7 432 0,25% 10 540 0,33% 

Фізичні особи 2 007 701 67,52% 2 642 326 83,94% 

Інші 369 535 12,43% 141 697 4,50% 

Усього коштів клієнтів: 2 973 354 100,00% 3 147 880 100,00% 

 

Відповідно до діючого законодавства Банк зобов’язаний здійснювати відрахування до Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. Розмір відрахувань розраховується  щоквартально. Розрахунок та нарахування 
регулярного збору здійснюється станом на кінець останнього робочого дня звітного кварталу за базовою річною 
ставкою, яка становить 0,5 відсотка бази нарахування за вкладами в національній валюті та 0,8 відсотка бази 
нарахування за вкладами в іноземній валюті. База нарахування для розрахунку регулярного збору визначається 
як середньозважена за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів 
та відсотків за ними. Розрахунковим періодом для визначення бази нарахування є звітний квартал поточного 
року. 

Стаття «Інші» включає інші, ніж зазначені в таблиці, види економічної діяльності, кожен з яких займає менше 1% в 
загальному обсязі коштів клієнтів. 
 

Валютний та процентний ризики коштів клієнтів розкрито у Примітці 35. Інформація про операції пов’язаних сторін 
розкрита у Примітці 41. 

 

20. Інші залучені кошти 

Таблиця 20.1. Інші залучені кошти 
(тис. грн.) 

Найменування статті  
на 31 грудня 2014 

року 
на 31 грудня 2013 

року 
Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових 
організацій * 

1 397  816 

Усього  1 397  816 

 
*в тому числі нарахованих витрат станом на 31 грудня 20014 року -  19  тис. грн. (на 31 грудня 2013 року - 1 тис. 
грн.). 
 
Валютний та процентний ризики інших залучених коштів розкрито у Примітці 35. Інформація про операції 
пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 
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21. Резерви за зобов’язаннями 

Таблиця 21.1. Резерви за зобов’язаннями за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Рух резервів Примітки 
Зобов’язання 

кредитного 
характеру 

Усього 

Залишок на 1 січня   414 414 

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом 
року 

 3 166 3 166 

Комісії, отримані за виданими гарантіями 29 618 618 

Амортизація комісій, що отримані за виданими гарантіями, яка відображена 
у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

                (618)       (618) 

Використання резерву           (2 872)    (2 872) 

Курсові різниці  (4) (4) 

Залишок на кінець дня 31 грудня  37 704 704 

 

Таблиця 21.2. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Рух резервів Примітки 
Зобов’язання 

кредитного 
характеру 

Усього 

Залишок на 1 січня   1 180 1 180 

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року  ( 768) ( 768) 

Комісії, отримані за виданими гарантіями 29 2 585 2 585 

Амортизація комісій, що отримані за виданими гарантіями, яка 
відображена у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

 (2 585) (2 585) 

Курсові різниці  1 1 

Залишок на кінець дня 31 грудня 37 414 414 

 
 
Валютний та процентний ризики резервів за зобов’язаннями розкрито у Примітці 35. Інформація про операції 
пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 

 

22. Інші фінансові зобов’язання 

Таблиця 22.1. Інші фінансові зобов’язання  
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 

Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками 9 308  1 754 

Похідні фінансові зобов’язання в торговому портфелі -  865 

Інші фінансові зобов’язання 190 860  70 706 

Усього інших фінансових зобов’язань 200 168  73 325 

 

В тому числі станом на 31 грудня 2014 року нараховані витрати складають 10 667  тис. грн. (2013 рік: 6 329 тис. 
грн.). 

Валютний та процентний ризики інших фінансових зобов’язань розкрито у Примітці 35. Інформація про операції 
пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41. 
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23. Інші зобов’язання 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 
Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими 
платежами, крім податку на прибуток 

13 653 480 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 5 984 6 852 

Кредиторська заборгованість з придбання активів 8 008 2 363 

Доходи майбутніх періодів 1 147 1 935 

Зобов’язання з фінансового лізингу (оренди) 3 941 3 853 

Інша заборгованість* 3 925 5 260 

Усього 36 658 20 743 

 

* * в тому числі: 

 кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у сумі 3 925 тис. 
грн.  (2013: 5 260 тис. грн. ). 

Станом на 31 грудня 2014 року кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками включає в себе 
резерв під невикористані відпустки у сумі 5 982 тис. грн  (2013: 6 843 тис. грн. ). 

 
Таблиця 23.1. Інформація про мінімальні орендні платежі, що підлягають сплаті за фінансовим лізингом 
(орендою) та їх теперішню вартість  

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Менше 
ніж 1 
рік 

Від 1 
до 5 
років 

Усього 

Мінімальні орендні платежі за станом на кінець дня 31 грудня  2 598 1 103 3 701 

Майбутні фінансові виплати 187 33 220 

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів за станом на  кінець дня 31 
грудня 

2 451 982 3 433 

 
Загальний опис угод фінансового лізингу (оренди): За Угодою Лізингодавець зобов’язується передати 

Лізингоодержувачу у строкове, платне володіння та користування Предмет Лізингу, що належить Лізингодавцю на 
праві власності та який був придбаний Лізингодавцем за власні або залучені кошти у Продавця відповідно до 
специфікації встановленої Лізингоодержувачем, а Лізингоодержувач зобов’язується прийняти Предмет лізингу, 
користуватися ним відповідно до умов Угоди та сплачувати Лізингову плату. 

Валютний та процентний ризики інших зобов’язань розкрито у Примітці 35. Інформація про операції пов’язаних 
сторін розкрита у Примітці 41. 

 

24. Субординований борг 

(тис. грн.) 

Найменування 
Код 

Валюти 
Термін 

погашення 
Процентна 

ставка 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 

ERB New Europe Holding 
B.V. 

USD 27.04.2019 2,9832% 314 683 - 

 Eurobank Athens USD 24.04.2014 0,8884%  80 066 

ERB New Europe Holding 
B.V. 

USD 27.04.2019 0,8889%  369 152 

Усього    314 683 449 218 

 
Валютний та процентний ризики субординованого боргу розкрито у Примітці 35. Інформація про операції 
пов’язаних сторін розкрита у Примітці 41 

  



ПАТ «Універсал Банк» 
Примітки до Річної фінансової звітності – 31 грудня 2014 року 

 

 41 

 

 
 

25. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Кількість 

акцій в обігу 
(тис. шт.) 

Прості акції 
Емісійний 

дохід 
Усього 

Залишок на 1 січня попереднього року 116 267  1 162 672  887 485  2 050 157 

Випуск нових акцій (паїв) - - - - 

Залишок  на  кінець  дня 31 грудня 2013 року  
(залишок на 1 січня 2014 року) 

116 267  1 162 672  887 485  2 050 157 

Залишок на кінець дня 31 грудня 2014 року 116 267  1 162 672  887 485  2 050 157 

 
Станом на 31 грудня 2014 року всі акції Банку були зареєстровані, випущені і повністю оплачені.  
Номінальна вартість однієї акції становить 10,0 грн. 
 

Середньозважена кількість акцій,  які  перебували в обігу в 2014 році становила 116 267 197 шт. (2013: 
116 267 197 шт.) 

Станом на 31 грудня 2014 року у Звіті про фінансовий стан Банку враховується внесок акціонера за 
незареєстрованим капіталом Банку в сумі 500 781 тис. грн., здійснений відповідно до прийнятого акціонерами 
рішення про збільшення капіталу Банку. 
 

 

 

 

 

26. Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу) 

(тис. грн.) 

Найменування статті за 2014 рік за 2013 рік 

Переоцінка цінних паперів в портфелі банку на продаж: 8 900 (8 076) 

Зміни переоцінки до справедливої вартості 9 320 (4 867) 

Рекласифікація у прибуток або збиток при вибутті цінних паперів (420) (3 209) 

податок на прибуток, пов'язаний із: (1 332)  1 124 

Зміною резерву переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж (1 332)  1 124 

Усього резервів переоцінки (інший сукупний дохід) за вирахуванням 
податку на прибуток 

7 568 (6 952) 
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27. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 

(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки 

на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2013 року 

    
менше 
ніж 12 

місяців 

більше ніж 
12 місяців 

усього 
менше 
ніж 12 

місяців 

більше 
ніж 12 

місяців 
усього 

АКТИВИ        

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 381 430 - 381 430  482 469 -  482 469 

Кошти обов’язкових резервів  у 
Національному банку 

 
98 573 - 98 573  94 845 -                               

-    
 94 845 

Торгові цінні папери 9 348 910 996 349 906  313 305  2 177  315 482 

Кошти в інших банках 10 
852 - 852  50 015 -                               

-    
 50 015 

Кредити та заборгованість 
клієнтів 

11 
3 737 856 843 812 4 581 668  1 113 658  2 920 769  4 034 427 

Цінні папери в портфелі банку на 
продаж 

12 
665 256 5 614 670 870  750 018  9 901  759 919 

Цінні папери в портфелі банку до 
погашення 

13 
5 366 - 5 366  10 502  203  10 705 

Інвестиційна нерухомість 14 
- 67 161 67 161 -                       

-    
 56 460  56 460 

Дебіторська заборгованість за 
поточним податком на прибуток  

32 
571 - 571  571 -                               

-    
 571 

Відстрочений податковий актив  
59 426 - 59 426  106 508                                

-    
 106 508 

Основні засоби та нематеріальні 
активи 

15 
- 157 716 157 716 -                       

-    
 185 863  185 863 

Інші фінансові активи 16 
2 136 - 2 136  2 080 -                               

-    
 2 080 

Інші активи 17 84 865 - 84 865  92 296  1 169  93 465 

Усього активів  5 385 241 1 075 299 6 460 540  3 016 267  3 176 542  6 192 809 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ                                                                                                      

Кошти банків 18 198 966 1 943 300 2 142 266  417 781  1 362 590  1 780 371 

Кошти клієнтів 19 2 945 638 27 716 2 973 354  2 136 916  1 010 964  3 147 880 

Інші залучені кошти 20 - 1 397 1 397 -                           816  816 

Відстрочені податкові 
зобов’язання 

32 
704 - 704 -                          -                                  -                                  

Резерви за зобов’язаннями 21 498 - 498  65  348  414 

Інші фінансові   зобов’язання 22 200 142 25 200 167  73 325 -                                    73 325 

Інші зобов’язання 23 36 658 - 36 658  20 743 -                                    20 743 

Субординований борг 24 1 298 313 385 314 683  80 549  368 669  449 218 

Усього зобов’язань   3 383 905 2 285 823 5 669 728  2 729 379  2 743 388  5 472 767 
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28. Процентні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Найменування статті за 2014 рік за 2013 рік 

Процентні доходи за:   

Кредитами та заборгованістю клієнтів 525 587  528 939 

Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 53 262  58 431 

Цінними паперами в портфелі банку до погашення 1 143  759 

Коштами в інших банках 13 360  329 

Торговими борговими цінними паперами 22 725  29 155 

Кореспондентськими рахунками в інших банках 4 206  11 898 

Усього процентних доходів 620 283  629 511 

Процентні витрати за:                           

Строковими коштами юридичних осіб (16 259) (14 921) 

Іншими залученими коштами (16 975) (4 275) 

Строковими коштами фізичних осіб (208 452) (235 618) 

Строковими коштами інших банків (77 386) (57 503) 

Депозитами овернайт інших банків (146)                      -    

Поточними рахунками (56 561) (40 355) 

Кореспондентськими рахунками (921) (4 090) 

Зобов’язаннями з фінансового лізингу (оренди) (1 077) ( 841) 

Усього процентних витрат (377 777) (357 603) 

Чистий процентний дохід/(витрати) 242 506  271 908 

 

Процентні доходи за знеціненими кредитами за 2014 рік складають 195 759  тис. грн. (за 2013 рік -  64 290 тис. 
грн.) 
 
Інформація про процентні доходи та витрати від операцій з пов’язаними сторонами розкрита у Примітці 41. 

 

29. Комісійні доходи та витрати 

(тис. грн.) 

Найменування статті за 2014 рік за 2013 рік 

Комісійні доходи   

Розрахунково-касові операції 41 589  37 390 

Операції з цінними паперами 963  262 

Гарантії надані 618  2 585 

За операціями на валютному ринку 7 305  5 242 

Інші* 2 614  5 991 

Усього комісійних доходів 53 089  51 470 

Комісійні витрати                                 

Розрахунково-касові операції (13 043) ( 8 852) 

Інші (586)  (177) 

Усього комісійних витрат (13 629)  (9 029) 

Чистий комісійний дохід/витрати 39 460  42 441 
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* в тому числі, комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів, що не пов’язані зі створенням фінансових 
інструментів  у сумі 2 540 тис. грн.  (2013: 5 903  тис. грн. ). 

Інформація про комісійні доходи та витрати від операцій з пов’язаними сторонами розкрита у Примітці 41. 

 

 

30. Інші операційні доходи 

(тис. грн.) 

Найменування статті за 2014 рік за 2013 рік 

Дохід від оренди (суборенди) 5 119  3 785 

Дохід від інших послуг клієнтам 6 856  5 392 

Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів 532  1 067 

Штрафи, пені, що отримані банком 3 294  3 712 

Усього операційних доходів 15 801  13 956 

 

Інформація про інші операційні доходи від операцій з пов’язаними сторонами розкрита у Примітці 41. 

 

31. Адміністративні та інші операційні витрати 

(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки за 2014 рік за 2013 рік 

Витрати на утримання персоналу  157 056  163 701 

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та 
інвестиційної нерухомості 

14,15 8 854  8 721 

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей  2 122  2 639 

Зменшення корисності основних засобів, інвестиційної 
нерухомості та запасів 

 32 012 - 

Анулювання боргу  14 819  2 322 

Амортизація програмного забезпечення та інших 
нематеріальних активів 

15 11 809  9 529 

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних 
активів,      телекомунікаційні та інші експлуатаційні  послуги 

 58 164  51 493 

Витрати на оперативний лізинг (оренду)  36 218  37 476 

Професійні послуги  31 163  32 897 

Витрати на маркетинг та рекламу  10 215  15 744 

Витрати на охорону  2 420  2 621 

Відрахування до фонду гарантування вкладів фізичних осіб  21 115  22 010 

Витрати на відрядження  1 960  2 232 

Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку 
на прибуток 

 17 367  5 068 

Витрати від припинення визнання активу  -  10 026 

Витрати із страхування  2 370  1 846 

Інші  37 771  30 585 

Усього адміністративних та інших операційних витрат  445 435  398 910 

 
Станом на 31 грудня 2014 року  витрати на утримання персоналу включають суми внесків, зборів на обов'язкове 
державне пенсійне  та соціальне страхування у сумі  33 948   тис. грн. (2013: 35 016  тис. грн.). 

Інформація про адміністративні та інші операційні витрати за операціями з пов’язаними сторонами розкрита у 
Примітці 41. 
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32. Витрати на податок на прибуток 

Таблиця 32.1. Витрати на сплату податку на прибуток  
(тис. грн.) 

Найменування статті за 2014 рік за 2013 рік 

Поточний податок на прибуток             (4 480)     -  

Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з: (45 750)  123 345 

виникненням чи списанням тимчасових різниць (45 750)  78 698 

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування -  44 647 

Усього витрати податку на прибуток (50 230)  123 345 

 
Станом на 31 грудня 2014 року  сума поточного податку на прибуток та відстроченого податку розрахована за 
діючою ставкою оподаткування в  2014 році  - 18 % (у 2013 році – 19%). 
 
 

Таблиця 32.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку). 
(тис. грн.) 

Найменування статті за 2014 рік за 2013 рік 

Прибуток до оподаткування (387 348) (180 320) 

Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою 
оподаткування Рядок 2 = рядок 1 х на ставку оподаткування 

(69 723) (34 261) 

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):   

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку 
(збитки від анулювання боргу клієнтів, додаткові витрати на 
персонал, компенсація збитків клієнтам та контрагентам згідно 
рішень суду, представницькі витрати не рекламного характеру, 
втрати на фінансові санкції, штрафи, неустойки, витрати на 
утримання невиробничих основних засобів, витрати на 
доброчинність, витрати на пошук та охорону заставного майна, 
витрати на сплату членських внесків та ін.)  

(11 842) (3 603) 

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не 
визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) (дохід 
від переуступлення права вимоги за кредитом, що включено до 
угоди участі в ризиках) 

-  55 

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але 
визнаються в бухгалтерському обліку (повернення третейського 
збору, сум авансування виконавчих дій та інших сум, які при не 
включалися до суми витрат з метою розрахунку податкового 
прибутку) 

566  613 

Вплив зміни ставки оподаткування -  44 647 

Резерв щодо оцінки відстроченого податкового активу 30 065 (131 407) 

Інші коригування 704  612 

Сума податку на прибуток (збиток) (50 230)  123 345 

 

У таблиці показники статей розраховуються, виходячи із діючої ставки оподаткування (18% у 2014 році та 19% в 
2013 році). У рядку 7 наведено вплив зміни ставки оподаткування з 19% на 18% за 2013 рік. 

 

Таблиця 32.3 Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 
податкових зобов'язань за 2014 рік 
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(тис. грн.) 

Найменування статті 
Залишок на 1 

січня 2014 
року 

Визнані в 
прибутках/зби

тках 

Визнані у 
в іншому 

сукупному 
доході 

Залишок на 
кінець дня 31 
грудня 2014 

року 

Податковий вплив тимчасових різниць, які 
зменшують (збільшують) суму 
оподаткування та перенесені податкові 
збитки на майбутні періоди 

 106 508 - - 59 426 

Перенесені податкові збитки на майбутні 
періоди 

294 885 (84 757) - 210 128 

Цінні папери  5 938 (65 054) (1 332) (60 448) 

Нараховані витрати та інші зобов'язання  2 327 557 - 2 884 

Основні засоби (1 605) 16 000 - 14 395 

Кредитний портфель  (195 037) 87 504 - (107 533) 

Чистий відстрочений податковий актив 
(зобов'язання) 

 106 508 (45 750) (1 332) 59 426 

Визнаний відстрочений податковий 
актив 

 303 150 (68 200) - 234 950 

Визнане відстрочене податкове 
зобов'язання 

(196 642) 22 450 (1 332) (175 524) 

 

Таблиця 32.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених 
податкових зобов'язань за 2013 рік  

      (тис. грн.) 

Найменування статті 
Залишок на 1 

січня 2013 
року 

Визнані в 
прибутках/зби

тках 

Визнані у 
власному 
капіталі 

Залишок на 
кінець дня 31 
грудня 2013 

року 

Податковий вплив тимчасових різниць, які 
зменшують (збільшують) суму 
оподаткування та перенесені податкові 
збитки на майбутні періоди 

(17 960)  123 345 1 124  106 508 

Резерви під знецінення активів  1 090 (1 090) -                           -               

Перенесені податкові збитки на майбутні 
періоди 

 303 707 (8 822) -                              294 885 

Цінні папери (6 846) 11 660 1 124 5 938 

Комісійні доходи за кредитами, отримані 
від клієнтів 

 3 469 (3 469) -                             - 

Нараховані витрати та інші зобов'язання  1 851  476 -                              2 327 

Основні засоби (1 368) ( 237) -                             (1 605) 

Кредитний портфель  (319 864) 124 827  - (195 037) 

Чистий відстрочений податковий актив 
(зобов'язання) 

(17 960)  123 345  1 124  106 508 

Визнаний відстрочений податковий 
актив 

 303 271 (1 245)  1 124  303 150 

Визнане відстрочене податкове 
зобов'язання 

(321 232)  124 590 -                            (196 642) 
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33. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

Таблиця 33.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію. 
(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 

Прибуток/(збиток), що належить акціонерам – 
власникам простих акцій банку  

(437 578) (56 975) 

Прибуток/(збиток) за рік  (437 578) (56 975) 

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 25 116 267  116 267 

Чистий прибуток/(збиток) на просту акцію, грн.  
  

(3,76) (0,49) 

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію, грн.   

(3,76) (0,49) 

 

34. Операційні сегменти 

 

Таблиця 34.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Інші 
сегменти 

та операції 
Усього 

Послуги 
корпорат

ивним 
клієнтам 

Послуги 
фізичним 

особам 

Інвестиці
йна 

банківськ
а 

діяльніст
ь 

Дохід від зовнішніх клієнтів: 242 975 330 400 99 033 16 765 689 173 

Процентні доходи  237 499 287 728 95 056 - 620 283 

Комісійні доходи 5 477 42 672 3 977 963 53 089 

Інші операційні доходи - - - 15 801 15 801 

Усього доходів сегментів 242 975 330 400 99 033 16 765 689 173 

Процентні витрати  (43 908) (239 110) (80 908) (13 851) (377 777) 

Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та коштів в інших банках 

(113 807) (295 740) - - (409 547) 

Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших 
фінансових активів 

- - - (599) (599) 

Результат від операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі банку  

- - (16 897) - (16 897) 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

- - (99 565) - 99 565 

Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

- - 420 - 420 

Результат від операцій з іноземною валютою - - 55 386 - 55 386 

Результат від переоцінки операцій з іноземною 
валютою 

- - 35 158 - 35 158 

Результат переоцінки об’єктів інвестиційної 
нерухомості 

- - - - - 

Комісійні витрати  (34) (13 013) (582) - (13 629) 

Відрахування до резервів за зобов’язаннями - - - (3 166) (3 166) 

Адміністративні та інші операційні витрати (123 779) (176 856) (50 451) (94 350) (445 435) 

Результат сегмента: Прибуток/(збиток) (38 553) (394 319) (140 724) (95 200) (387 348) 
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Таблиця 34.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 

Інші 
сегменти 

та операції 
Усього 

Послуги 
корпорат

ивним 
клієнтам 

Послуги 
фізичним 

особам 

Інвестиці
йна 

банківськ
а 

діяльніст
ь 

Дохід від зовнішніх клієнтів:  287 275  307 385  86 321  13 956  694 937 

Процентні доходи   284 933  259 030  85 548 
                             

-    
 629 511 

Комісійні доходи  2 342  48 355  773 
                             

-    
 51 470 

Інші операційні доходи 
                              

-    
                              

-    
                           

-    
 13 956  13 956 

Усього доходів сегментів  287 275  307 385  86 321  13 956  694 937 

Процентні витрати  (21 041) (269 918) (66 644) 
                             

-    
( 357 603) 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 
коштів в інших банках 

                                 
(143 842) 

                              
-    

                           
-    

 ( 143 842) 

Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших фінансових 
активів 

                              
-    

                              
-    

                           
-    

 305  305 

Результат від операцій з цінними паперами в 
торговому портфелі банку  

                              
-    

                              
-    

 3 774 
                             

-    
3 774 

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

                              
-    

                              
-    

 5 139 
                             

-    
5 139 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

                              
-    

                              
-    

3 209 - 3 209 

Результат від операцій з іноземною валютою 
                              

-    
                              

-    
                           

27 203  
-   27 203 

Результат від переоцінки операцій з іноземною 
валютою 

                              
-    

                              
-    

(6 271) - (6 271) 

Результат переоцінки об’єктів інвестиційної 
нерухомості 

                              
-    

                              
-    

                           
-    

                             
-    

                                    
-    

Комісійні витрати  
                              

-    
(8 855) ( 174) 

                             
-    

( 9 029) 

Відрахування до резервів за зобов’язаннями 
              

768 
- - -  

768 

Адміністративні та інші операційні витрати (164 950) (176 437) (49 544) (7 979) (398 910) 
Результат сегмента: Прибуток/(збиток)  (41 790) (147 825) 3 013 6 282 (180 320) 

 

Таблиця 34.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші  

сегменти та 
операції 

Усього послуги 
корпоративним 

клієнтам 

послуги 
фізичним 
особам 

казначейські 
операції 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

Активи сегментів 2 061 134 2 520 752 1 506 997 - 6 088 883 

Усього активів сегментів 2 061 134 2 520 752 1 506 997 - 6 088 883 

Нерозподілені активи - - - 371 657 371 657 

Усього активів 2 061 134 2 520 752 1 506 997 371 657 6 460 540 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      

Зобов’язання сегментів 753 218 2 257 254 2 456 952 - 5 467 424 

Усього зобов’язань сегментів 753 218 2 257 254 2 456 952 - 5 467 424 

Нерозподілені зобов’язання - - - 202 304 202 304 

Усього зобов’язань 753 218 2 257 254 2 456 952 202 304 5 669 728 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ - - - - 790 812 
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Таблиця 34.4. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів Інші  
сегменти 

та 
операції 

Усього послуги 
корпоративним 

клієнтам 

послуги 
фізичним 
особам 

казначейські 
операції 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ      

Активи сегментів 2 138 618 1 895 809 1 715 515 - 5 749 942 

Усього активів сегментів 2 138 618 1 895 809 1 715 515 - 5 749 942 

Нерозподілені активи - - - 442 867 442 867 

Усього активів 2 138 618 1 895 809 1 715 515 442 867 6 192 809 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      

Зобов’язання сегментів 163 010 2 812 656 2 401 803 - 5 377 469 

Усього зобов’язань сегментів 163 010 2 812 656 2 401 803 - 5 377 469 

Нерозподілені зобов’язання - - - 95 298 95 298 

Усього зобов’язань 163 010 2 812 656 2 401 803 95 298 5 472 767 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ - - - 720 042 720 042 

  

Таблиця 34.5. Інформація про географічні регіони 
(тис. грн.) 

Найменування 
статті 

Примітки 

за 2014 рік за 2013 рік 

Україна Інші 
країни 

усього Україна Інші 
країни 

Усього 

Доходи від зовнішніх 
клієнтів  689 173 - 689 173 681 038 13 204 694 937 

 

35. Управління фінансовими ризиками 

Функція управління ризиками в Банку здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового, 
географічного, валютного, ризику ліквідності та ризику процентної ставки), а також операційних та юридичних 
ризиків. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці 
ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення 
належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик є ризиком понесення збитку внаслідок невиконання  позичальником або контрагентом своїх 
зобов’язань за фінансовою угодою. Кредитний ризик виникає,головним чином, у результаті здійснення Банком 
операцій з кредитування та внаслідок інших угод з контрагентами, які призводять до виникнення фінансових 
активів. 
 
Загальні засади, принципи та підходи до управління кредитним ризиком визначаються системою внутрішніх 
документів Банку: політик, положень та інструкцій.  
 
При оцінці кредитного ризику розділяється індивідуальний та портфельний кредитний ризик. 

Джерелом індивідуального кредитного ризику є окремий, конкретний контрагент Банку – позичальник, боржник, 
емітент цінних паперів. Оцінка індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку кредитоспроможності такого 
окремого контрагента, тобто його індивідуальну спроможність своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за 
прийнятими зобов’язаннями.  

Джерелом портфельного кредитного ризику виступає сукупна заборгованість Банку за операціями, яким 
притаманний кредитний ризик – портфель продуктів, портфель цінних паперів, портфель дебіторської 
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заборгованості тощо. Оцінка портфельного кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та диверсифікації 
активів Банку.  

Міжнародному кредитуванню, крім кредитного ризику, притаманний ризик країни, який виникає через особливості 
економіки, соціального ладу та політичного устрою країни позичальника.  

Управління та контроль кредитного ризику здійснюється шляхом встановлення ліміту фінансування на кожного 
позичальника/контрагента, групу пов’язаних позичальників/контрагентів та наступний моніторинг, який 
здійснюється на регулярній основі. Ліміти кредитного ризику за продуктами затверджуються відповідними 
уповноважними органами Банку.  
 
Для цілей оцінки кредитного ризику щодо контрагентів Банк використовує нормативні документи НБУ, відповідно 
до яких щомісячно здійснює класифікацію кредитного портфелю за категоріями якості та формує резерви, а також 
щоквартально визначає фінансовий стан позичальників-юридичних осіб та не рідше ніж один раз на рік визначає 
фінансовий стан позичальників – фізичних осіб. 
Для клієнтів сегменту великого корпоративного бізнесу та сегменту малого та середнього бізнесу Банк додатково 
застосовує внутрішні процедури оцінки прийнятого на себе кредитного ризику (рейтингові моделі) та з метою 
визначення умов подальшої співпраці з позичальниками та у відповідності до визначеного рейтингу встановлює 
періодичність перегляду відносин з клієнтами.  Рейтинг встановлюється в залежності від фінансових показників 
діяльності позичальника та оцінки його якісних показників клієнта (позиція на ринку, якість менеджменту тощо).  
 
Оцінка та прийняття рішень щодо кредитного ризику є повністю централізованими в Банку. Кредитні заявки від 
менеджерів по роботі з клієнтами розглядаються спочатку фахівцями Департаменту з ризиків, Юридичним 
департаментом та Департаментом безпеки, а потім передаються на розгляд відповідних колегіальних органів в 
Головному банку для затвердження ліміту. 
 
Прийняття рішень щодо кредитних ризиків делеговано Правлінням Банку відповідним спеціалізованим 
колегіальним органам – кредитним комітетам декількох рівнів.  
 
Для оптимізації управління кредитним ризиком Банком вживаються відповідні заходи, зокрема: 
− підвищення вимог до якості застави та покриття; 
− активна співпраця з колекторськими компаніями; 
− концентрація на існуючих клієнтах на основі «підходу, що ґрунтується на відносинах»; 
- здійснення постійного моніторингу кредитної операції.  
 
Кредитний ризик за міжбанківськими операціями 

Стратегія розвитку банку передбачає, що основний обсяг активів банку буде розміщено в реальний сектор 
економіки, при цьому суми за міжбанківськими операціями складають відносно невелику частку від загальної суми 
активів Банку.  Банк встановлює ліміти окремо по кожному банку-контрагенту за результатами аналізу їх 
фінансової звітності (як щорічної, що підтверджена зовнішнім аудитором так і щомісячних звітів,що готуються на 
вимогу регулятора) та будь-якої не фінансової інформації, в тому числі, інформації про акціонерів, клієнтів, 
позиції на ринку та ін. Кредитний комітет вищого рівня затверджує та переглядає ліміти на банки-контрагенти 
 
Моніторинг кредитного ризику  

Відповідні підрозділи банку несуть відповідальність за дотримання затверджених на кредитному комітеті лімітів 
кредитування, а також виконання клієнтом умов кредитних договорів. 
Процес моніторингу здійснюється за такими основним напрямками:  
- моніторинг фінансового стану та визначення класу клієнта (позичальника,поручителя, гаранта);  
- контроль виконання позичальником грошових зобов‘язань перед Банком;  
- контроль цільового використання кредиту;  
- контроль за страхуванням майна, переданого в забезпечення;  
- моніторинг застави (іпотеки);  
- аналіз наявності первинних ознак можливих фінансових та інших ускладнень, моніторинг та робота з 
проблемними кредитами; 
- контроль виконання ковенант та умов кредитного договору; 
Окремий підрозділ Департаменту ризиків контролює виконання умов надання кредитів, що включає перевірку 
документів на предмет виявлення розбіжностей і протиріч з прийнятим відповідним кредитним комітетом 
рішенням, існуючими процедурами Банку та чинним законодавством України. 

Управлінський персонал Банку здійснює аналіз залишків непогашених кредитів та відслідковує прострочені 
кредити. Процедури подальшого контролю включають контакти з боржниками, розробку планів реструктуризації, 
здійснення юридичних дій та звернення стягнення на об’єкти застави. У складі Департаменту з ризиків створений 
спеціальний підрозділ - Управління по роботі з проблемною заборгованістю. 
 
Кредитний ризик позабалансових зобов’язань 

Кредитні ризики за позабалансовими фінансовими інструментами визначається як можливість зазнати збитків 
внаслідок неможливості виконання умов фінансового інструменту іншою стороною відповідно до умов договору. 
Банк застосовує ті ж самі кредитні політики в оцінці умовних зобов’язань, що і для балансових фінансових 
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інструментів, а саме: дотримання процедур затвердження кредитних заявок, контролю за дотримання кредитних 
лімітів та процедур моніторингу.  
 
Дотримання нормативів кредитного ризику 

Банк оцінює кредитні ризики та управляє ними також на основі нормативів, встановлених  Національним Банком 
України.  Інформація про фактичні значення нормативів кредитного ризику на звітні дати розкрито у параграфі  
Платоспроможність Банку.  

Валютний ризик 

Керівництво встановлює ліміти щодо рівня прийнятного ризику в розрізі валют і в цілому на кінець кожного дня та 
контролює їх дотримання на щоденній основі.  

Враховуючи, що істотна частка валюти балансу Банку деномінована у іноземних валютах, Банк приділяє 
особливу увагу оцінці та контролю за рівнем власної вразливості валютному ризику. 

На думку менеджменту валютний ризик для Банку проявляється у двох ключових характеристиках, природа яких 
є протилежною та до певної міри нівелює одна одну: 

Перша, і найбільш небезпечна для Банку характеристика, полягає у тому, що у випадку істотного знецінення 
національної валюти відносно іноземних валют зростає вразливість клієнтів Банку внаслідок збільшення 
боргового навантаження на останніх. У цьому випадку рівень доходів клієнтів може виявитись недостатнім для 
виконання власних зобов’язань перед Банком, що матиме негативний вплив на діяльність останнього. При 
протилежному сценарії (знеціненні іноземних валют відносно національної валюти) Банк не має підстав очікувати 
погіршення якості обслуговування боргів з  боку позичальників та негативного впливу на Банк від цієї складової. 

Другою характеристикою валютного ризику, яка матиме вплив на діяльність Банку є ефект переоцінки статей на 
доходи і капітал Банку. Вплив цієї характеристики полягає у зростанні гривневого еквіваленту від позитивного 
розміру процентної маржі, якого прагне отримувати Банк у випадку істотного знецінення національної валюти 
відносно іноземних валют. При цьому адекватність власного капіталу, деномінованого у національній валюті, 
буде знижуватись, що буде тягнути за собою необхідність проведення додаткової капіталізації Банку. У 
протилежному випадку (знеціненні іноземних валют відносно національної валюти) розмір процентної маржі 
Банку буде скорочуватись, натомість адекватність капіталу Банку зберігатиметься на певному сталому рівні без 
необхідності його коригування додатковими грошовими коштами. 

Менеджмент вважає, що вразливість Банку валютному ризику істотною мірою залежить від комбінації таких 
факторів як питома вага активів / зобов’язань, деномінованих у іноземних валютах у структурі балансу Банку, 
тривалість періоду протягом якого відбуваються коригування, рівня та інтенсивності коливань валюто обмінних 
курсів, адекватність реалізованих Банком захисних механізмів щодо недопущення вразливості власних клієнтів 
валютному ризику, поміркованості політики центральних органів влади щодо курсоутворення, жорсткості 
протекціоністської політики в питаннях лібералізації валютного та товарного ринку, макроекономічних умов 
існування країни, ступеня інтеграції України до міжнародного вільного економічного простору, а також 
зовнішньоекономічної кон’юнктури, тощо. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що проведені Банком тестування та моделювання окремих характеристик 
діяльності Банку можуть відрізнятись від критеріїв, оцінок та результатів третіх сторін. В цьому звіті менеджмент 
відкриває ті факти, які матимуть найбільшу імовірність реалізації у реальному середовищі.  

Таблиця 35.1. Аналіз валютного ризику 
(тис. грн.) 

Найменування валюти 

на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2013 року 

монетарн
і активи 

монетарні 
зобов'язан

ня 

чиста 
позиція 

монетарні 
активи 

монетарні 
зобов'язання 

чиста позиція 

Долари США 3 456 659 3 080 447 376 212 3 231 580 3 245 786 (14 206) 

Євро 100 661 366 860 (266 199) 602 612 611 156 (8 544) 

Швейцарські франки 500 142 624 934 (124 792) 532 904 446 795 86 109 

Фунти стерлінгів 2 276 4 402 (2 126) 5 854 4 902 952 

Інші 2 239 2 551 (312) 45 424 1 997 43 427 

Усього 4 061 977 4 079 194 (17 217) 4 418 374 4 310 636 107 738 
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Таблиця 35.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні 
до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються 
фіксованими 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

за 31 грудня 2014 року за 31 грудня 2013 року 

вплив на 
прибуток/ 
(збиток) 

вплив на 
власний капітал 

вплив на 
прибуток/ 
(збиток) 

вплив на 
власний капітал 

        

Зміцнення долара США на 25% 94 053 94 053 (3 551) (3 551) 

Послаблення долара США на 25% (94 053) (94 053) 3 551 3 551 

Зміцнення євро на 25% (66 550) (66 550) ( 2 136) ( 2 136) 

Послаблення євро на 25% 66 550 66 550 2 136 2 136 

Зміцнення швейцарського франка на 25% (31 198) (31 198) 21 527 21 527 

Послаблення швейцарського франка на 25% 31 198 31 198 (21 527) (21 527) 

Зміцнення фунта стерлінгів на 25% (531) (531) 238 238 

Послаблення фунта стерлінгів на 25% 531 531 ( 238) ( 238) 

Зміцнення інших валют на 25% (78) (78) 10 857 10 857 

Послаблення інших валют на 25% 78 78 (10 857) (10 857) 

 

Таблиця 35.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні 
до іноземних валют, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні 
характеристики залишаються фіксованими 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

за 2014 рік за 2013 рік 

вплив на 
прибуток/ 
(збиток) 

вплив на 
власний 
капітал 

вплив на 
прибуток/ 
(збиток) 

вплив на 
власний 
капітал 

Зміцнення долара США на 25% 47 675 47 675 (3 551) (3 551) 

Послаблення долара США на 25% (47 675) (47 675) 3 551 3 551 

Зміцнення євро на 25% (38 206) (38 206) ( 2 053) ( 2 053) 

Послаблення євро на 25% 38 206 38 206 2 053 2 053 

Зміцнення швейцарського франка на 25% (17 609) (17 609) 20 568 20 568 

Послаблення швейцарського франка на 25% 17 609 17 609 (20 568) (20 568) 

Зміцнення фунта стерлінгів на 25% (286) (286) 225 225 

Послаблення фунта стерлінгів на 25% 286 286 ( 225) ( 225) 

Зміцнення інших валют на 25% (35) (35) 10 857 10 857 

Послаблення інших валют на 25% 7 7 (10 857) (10 857) 
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Відсотковий ризик 

Банк наражається на ризик у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на його 
фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може 
також зменшуватися або приносити збитки в разі несподіваних змін. У поданій нижче таблиці наведено загальний 
аналіз відсоткового ризику 

 

Таблиця 35.4. Загальний аналіз відсоткового ризику 

     (тис. грн.) 

Найменування статті 
На вимогу і 

менше 1 
міс. 

Від 1 до 6 
міс. 

Від 6 до 12 
міс. 

Більше 
року 

Усього 

на 31 грудня 2014 року 
     

Усього фінансових активів 1 338 156 671 309 727 281 1 278 701 4 015 447 

Усього фінансових зобов'язань 586 513 1 269 165 398 078 2 284 708 4 538 464 

Чистий розрив за 
процентними ставками на 
кінець попереднього періоду 

751 643 (597 856) 329 203 (1 006 007) (523 017) 

на 31 грудня 2013 року      

Усього фінансових активів  867 243  395 391  1 093 894  1 956 020  4 312 548 

Усього фінансових зобов'язань  741 562  1 001 983  1 176 000  1 562 636 
  

4 482 181 

Чистий розрив за 
процентними ставками на 
кінець попереднього періоду 

 125 681  (606 592) (82 106)  393 384  (169 633) 

 

 

Банк наражається на ризик, пов’язаний з впливом зміни процентних ставок на грошові потоки, переважно через 
активи та зобов’язання з процентною ставкою, яка встановлюється в залежності від зміни ринкових процентних 
ставок. Ці активи та зобов’язання показані у таблиці вище як інструменти, за якими дати перегляду процентних 
ставок, передбачені угодою, настають у короткостроковій перспективі. Банк наражається на ризик впливу змін 
процентних ставок на справедливу вартість у результаті своєї діяльності з надання активів та залучення 
зобов’язань за фіксованими процентними ставками; в основному ці активи та зобов’язання показані у таблиці 
вище як інструменти, за якими дати перегляду процентних ставок, передбачені угодою, настають у 
довгостроковій перспективі. На практиці процентні ставки, які згідно з контрактами фіксуються як для активів, так і 
для зобов’язань, часто переглядаються за погодженням сторін для врахування поточних ринкових умов. 

Керівництво Банку встановлює ліміти на рівні розриву строків перегляду процентних ставок, які регулярно 
контролюються. За відсутності будь-яких наявних інструментів хеджування, Банк зазвичай прагне досягти 
відповідності своїх процентних ставок. 
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Таблиця 35.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 

На 31 грудня 2014 року Банк мав наступну структуру середньозважених процентних ставок за основними 
валютами для монетарних фінансових інструментів, за якими нараховуються проценти. Процентні ставки за 
кожним фінансовим інструментом розраховані як середньозважені процентні ставки, передбачені договорами на 
дату балансу. 

 (% річних) 

Найменування 
статті 

на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2013 року 

гривня долари 
США 

євро інші гривня долари 
США 

Євро Інші 

АКТИВИ 
        

Грошові кошти та 
їх еквіваленти 

- - - - - - - - 

Торгові боргові 
цінні папери 

5,57% - - - 9,70% - - - 

Кошти в інших 
банках 

0,00% - - - 5,40% - - - 

Кредити та 
заборгованість 
клієнтів 

20,60% 10,06% 11,84% 8,79% 17,87% 10,50% 12,80% 9,00% 

Боргові цінні 
папери в 
портфелі банку 
на продаж 

5,52% 7,68% - - 8,00% - - - 

Боргові цінні 
папери в 
портфелі банку 
до погашення 

5,52% - - - 5,50% - - - 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ         

Кошти банків 20,62% 2,50% 1,5% 2,25% 7,90% 3,00% 3,30% 2,80% 

Кошти клієнтів:         

поточні рахунки 9,06% 3,75% 2,17% 0,00% 6,40% 3,60% 1,70% 0,00% 

строкові кошти 16,08% 8,13% 7,12% 4,56% 17,00% 7,80% 6,90% 5,10% 

Інші залучені 
кошти 

15,30% - - - 15,30% - - - 

Субординований 
борг 

- 2,98% - - - 1,00% - - 

 

За плаваючою ставкою нараховуються проценти за такими статтями активів і зобов’язань як кредити 
позичальників-корпоративних клієнтів, яким проценти нараховуються за ставкою LIBOR + індивідуальна премія за 
ризик (ставка переглядається кожні три місяці); залишки на рахунках Ностро та Лоро; кредити, отримані від 
материнської компанії в якості міжбанківських кредитів, де проценти нараховуються за ставкою LIBOR (EONIA) + 
спред країни. Окрім того, серед пропонованих Банком продуктів наявні кредити для роздрібних клієнтів, 
процентна ставка за якими прив’язана до базової процентної ставки, яка може змінюватись залежно від 
передбачених договірними відносинами умов. Також ставка є плаваючою для окремого депозитного продукту 
“Мегагнучкий депозит”, який функціонує у режимі поточного рахунку. 

Інший ціновий ризик 

Ціновий ризик - це ризик пов'язаний із зміною ринкової ціни фінансового активу. Ціновий ризик обмежений  у 
сфері свого прояву: на відміну від валютного та відсоткових ризиків, що стосуються практично всіх учасників 
фінансових ринків, на нього наражаються лише учасники ринку, які працюють в основному з цінними паперами, 
акціями та іншими видами прямих та непрямих інвестицій в торговому портфелі банку (які утримуються для 
здійснення торгівельної діяльності).  
Інструменти в торговому портфелі, позицію в яких Банк не має наміру тримати до дати остаточного погашення, а 
отже має намір продати в коротко або середньостроковому часовому проміжку, є чутливими до цінового ризику. 
 
Ціновий ризик має потенційний вплив на прибутки/збитки та капітал Банку.  
 
Для запобігання ціновому ризику Банк відслідковує коливання ринкових процентних ставок та їх відповідність до 
коирувань цінних паперів, а також зміни котирувань боргових цінних паперів (облігацій) в торговому портфелі 
Банку та проводить переоцінку таких інструментів до їх ринкової вартості.  
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Географічний ризик 

Таблиця 35.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті Україна ОЕСР Інші країни Усього 

АКТИВИ     

Грошові кошти та їх еквіваленти 279 102 102 328 - 381 430 

Кошти обов’язкових резервів в Національному 
банку України 

98 573 - - 98 573 

Торгові цінні папери 349 906 - - 349 906 

Кошти в інших банках - 852 - 852 

Кредити та заборгованість клієнтів 4 537 336 3 757 40 575 4 581 668 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 670 870 - - 670 870 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 5 366 - - 5 366 

Інші фінансові активи 1 845 - 290 2 136 

Усього фінансових активів 5 942 997 106 937 40 865 6 090 800 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     

Кошти банків 82 413 2 059 853 - 2 142 266 

Кошти клієнтів 2 921 595 14 057 37 702 2 973 354 

Інші залучені кошти 1 397 - - 1 397 

Інші фінансові зобов’язання 200 164 1 2 200 167 

Субординований борг - 314 683 - 314 683 

Усього фінансових зобов’язань  3 205 569 2 388 594 37 704 5 631 868 

Чиста балансова позиція за фінансовими 
інструментами 

2 737 428 (2 281 657) 3 161 458 932 

Зобов'язання кредитного характеру 4 137 - - 4 137 

 

Таблиця 35.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті Україна ОЕСР Інші країни Усього 

АКТИВИ     

Грошові кошти та їх еквіваленти  304 004  178 465 -                               482 469 

Кошти обов’язкових резервів в Національному 
банку України 

94 845 - - 94 845 

Торгові цінні папери  315 482             -                 -                               315 482 

Кошти в інших банках  50 015 -                               -                               50 015 

Кредити та заборгованість клієнтів  4 018 032  16 176  219  4 034 427 

Цінні папери в портфелі банку на продаж  759 919 -                               -                               759 919 

Цінні папери в портфелі банку до погашення  10 705 -                               -                               10 705 

Інші фінансові активи  2 080 -                               -                               2 080 

Усього фінансових активів  5 555 082  194 641  219  5 749 942 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     

Кошти банків 299 744 1 480 627 -                              1 780 371 

Кошти клієнтів 3 075 375 49 552 22 953 3 147 880 

Інші залучені кошти  816 -                               -                               816 

Інші фінансові зобов’язання 73 324 - 1 73 325 

Субординований борг -                          449 218 -                              449 218 

Усього фінансових зобов’язань  3 449 259 1 979 397 22 954 5 451 610 

Чиста балансова позиція за фінансовими 
інструментами 

 2 105 823  (1 784 756)  (22 735)  298 332 

Зобов'язання кредитного характеру  52 475 -                               -                               52 475 
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Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були класифіковані виходячи з країни, в якій 
знаходиться контрагент. Грошові кошти у касі та приміщення й обладнання були класифіковані відповідно до 
країни їх фізичного знаходження.  

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності визначається як ризик, що виникає, коли строки погашення активів та 

зобов’язань не збігаються. Банк щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання його 
вільних грошових коштів за депозитами «овернайт», поточними рахунками, депозитами, строк погашення яких 
настає незабаром, наданням кредитів, гарантіями та у зв’язку з процентною маржею та іншими вимогами щодо 
похідних інструментів, розрахунок за якими здійснюється грошовими коштами. Банк не тримає грошові ресурси, 
достатні для покриття всіх цих потреб, оскільки досвід показує, що мінімальний рівень реінвестування коштів, 
строк погашення яких настає, можна передбачити з високою ймовірністю. Ризиком ліквідності управляє Комітет з 
управління активами та пасивами Банку. 

У поданій нижче таблиці показано активи та зобов’язання Банку станом на 31 грудня 2014 року за визначеними в 
угодах строками погашення, що залишилися (за винятком випадків, коли є свідчення того, що деякі з цих активів 
можуть бути знецінені й розрахунки за ними будуть проведені після строків погашення, визначених угодами, - у 
таких випадках використовуються очікувані строки погашення). Проте деякі активи та зобов’язання можуть 
фактично мати дещо більші строки. Наприклад, кредити часто поновлюються і, відповідно, короткострокові 
кредити можуть насправді мати довший строк, ніж зазначено в угодах.  

Прострочені зобов’язання, такі як строкові депозити, не вилучені клієнтами Банку, відносяться до категорії «До 
запитання та до 1 місяця». Прострочені активи класифікуються на підставі очікуваного строку погашення. 
Портфель торгових цінних паперів повністю віднесено до категорії «До запитання та до 1 місяця», оскільки 
керівництво Банку, на підставі свого аналізу можливості реалізувати портфель, вважає, що така класифікація 
більш об’єктивно відображає позицію ліквідності Банку.  

Таблиця 35.8. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків 
погашення за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
На вимогу 
або менше 

1 міс 

Від 1 до 3 
міс 

Від 3 до 
12 міс 

Від 12 
міс до 5 

років 

Понад 5 
років 

Усього 

АКТИВИ       

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

381 430 - - - - 381 430 

Кошти обов’язкових резервів в 
Національному банку України 

98 573 - - - - 98 573 

Торгові цінні папери 345 165 - 3 745 997 - 349 906 

Кошти в інших банках 852 - - - - 852 

Кредити та заборгованість 
клієнтів 

2 666 203 202 789 1 086 511 215 821 410 344 4 581 668 

Цінні папери в портфелі банку 
на продаж 

653 109 12 147 - 5 614 - 670 870 

Цінні папери в портфелі банку 
до погашення 

5 264 - 102 - - 5 366 

Інші фінансові активи 1 836 300 - - - 2 136 

Усього фінансових активів 4 152 431 215 236 1 090 358 222 431 410 344 6 090 800 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ       

Кошти банків 105 298 5 519 88 149 403 552 1 539 749 2 142 266 

Кошти клієнтів 1 351 506 985 881 608 251 27 699 18 2 973 354 

Інші залучені кошти - - - - 1 397 1 397 

Інші фінансові зобов’язання 200 142 1 - 25 - 200 167 

Субординований борг - 1 298 - 313 384 - 314 683 

Усього фінансових 
зобов’язань  

1 656 946 992 699 696 399 744 659 1 541 164 5 631 868 

Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня  

2 495 485 (777 464) 393 959 (522 228) (1 130 820) 458 932 

Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня 

2 495 485 1 718 022 2 111 980 1 589 752  458 932  

 



ПАТ «Універсал Банк» 
Примітки до Річної фінансової звітності – 31 грудня 2014 року 

 

 57 

 

 

Таблиця 35.9. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків 
погашення за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
На вимогу 
або менше 

1 міс 
Від 1 до 3 міс 

Від 3 до 
12 міс 

Від 12 
міс до 5 

років 

Понад 5 
років 

Усього 

АКТИВИ       

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 482 469 -                              -                           -                          -                          482 469 

Кошти обов’язкових резервів в 
Національному банку України 

94 845 - - - - 94 845 

Торгові цінні папери  312 139  764  402  2 177 -                          315 482 

Кошти в інших банках  50 015 -                              -                           -                          -                          50 015 

Кредити та заборгованість 
клієнтів 

 742 638  168 302  1 296 484  930 203  896 800  4 034 427 

Цінні папери в портфелі банку 
на продаж 

 747 726 -                               9 030  3 163 -                          759 919 

Цінні папери в портфелі банку 
до погашення 

 10 502 -                              -                            203 -                          10 705 

Інші фінансові активи  817  1 263 -                           -                          -                          2 080 

Усього фінансових активів  2 441 151  170 329  1 305 916  935 746  896 800  5 749 942 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ       

Кошти банків  315 886  7 319  560 248  196 283  700 635  1 780 371 

Кошти клієнтів  1 291 136  548 038  1 011 571  297 127  8  3 147 880 

Інші залучені кошти -                               -                              -                           -                           816  816 

Інші фінансові зобов’язання  73 087  238 -                           -                          -                          73 325 

Субординований борг  136  483  79 930 -                           368 669  449 218 

Усього фінансових 
зобов’язань  

 1 680 245  556 078  1 651 749  493 410 1 070128  5 451 610 

Чистий розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня  

 760 906 (385 749) (345 833)  442 336 (173 328)  298 332 

Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня 

 760 906  385 157 29 324 471 660  298 332 -                         

 

Відповідність та/або контрольована невідповідність строків погашення і процентних ставок активів та зобов’язань 
має фундаментальне значення для керівництва Банку. Повна відповідність для банків не характерна, оскільки 
операції часто мають різний характер та невизначений термін. Позиція невідповідності потенційно може 
збільшити прибутковість, але також може збільшити ризик збитків. Строки активів та зобов’язань і спроможність 
заміни (за прийнятною вартістю) процентних зобов'язань після настання строку їх погашення є важливими 
чинниками оцінки ліквідності Банку та його реакції на зміни процентної ставки та курсу обміну валют. 

На думку керівництва, незважаючи на те, що значна частина коштів клієнтів представлена рахунками до 
запитання, диверсифікація цих депозитів за кількістю та видами вкладників, а також минулий досвід Банку 
дозволяють стверджувати, що ці кошти клієнтів являють собою довгострокове та стабільне джерело 
фінансування Банку. 

Потреби в ліквідності для надання грошових коштів за гарантіями значно нижчі, ніж сума зобов’язання, оскільки 
загалом Банк не очікує, що кошти за угодою сплачуватимуться третій стороні. 

Концентрація інших ризиків 

 
Ризик концентрації - це узагальнений ризик, який виникає із-за концентрації ризику на певному інструменті, на 
окремих операціях, в певному секторі економіки, тощо. Наприклад, висока концентрація кредитного портфеля 
негативно відображається на кредитоспроможності банку, а висока концентрація клієнтських вкладів і вкладень в 
цінні папери - на його ліквідності і фінансовій гнучкості.  
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Особливу увагу Банк приділяє суттєвої концентрації ризику, а саме концентрації кредитного ризику. 
Керівництво здійснює на регулярній основі моніторинг концентрації кредитного ризику на підставі отриманих 
звітів, що містять відомості про контрагентів/групу пов’язаних контрагентів із загальною сумою наданих позик і 
всіх позабалансових зобов’язань, що перевищує 10% регулятивного капіталу Банку.  
 

36. Управління капіталом 

Акціонери ПАТ «Універсал Банк» розглядають управління капіталом як невід’ємну складову процесу 
забезпечення стабільності функціонування установи та дотримання вимог, встановлених Національним банком  
України.  

Протягом звітного року Банк дотримувався нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) та нормативу 
(коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3). На кінець 2014 року значення 
нормативу Н2 становило 18.28% (нормативне значення не менше 10%).  Це характеризує Банк як такий, що має 
достатньо капіталу для покриття ризику неповернення розміщених активів та своєчасно і в повному обсязі 
розрахуватися за своїми зобов’язаннями. 

Протягом звітного року сума регулятивного капіталу Банку значно перевищувала мінімально необхідний рівень 
(120 млн. грн.) та станом на кінець 2014 року складала 829 503 тис. грн. 

Регулятивний капітал Банку є меншим за статутний, що не відповідає вимогам Закону України «Про банки та 
банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ. Банк вживає відповідних заходів щодо усунення цієї 
невідповідності. 

Таблиця 36.1. Структура регулятивного капіталу 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на кінець 2014 

року 
на кінець 2013 

року 

Регулятивний капітал банку (РК) 
  

Основний капітал (ОК) 509 459 481 196 

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 1 162 672 1 162 672 

Внески за незареєстрованим статутним капіталом 500 780 - 

Розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок 
нерозподіленого прибутку: 

887 485 915 471 

eмісійні різниці 887 485 887 485 

загальні резерви та резервні фонди,що створюються згідно з законами 
України 

- 27 986 

Зменшення ОК: (2 041 479) (1 596 947) 

нематеріальні активи за мінусом суми зносу капітальні вкладення у 
нематеріальні активи 

(50 509) (52 022) 

збитки минулих років (1 499 680) (1 533 782) 

розрахунковий збиток поточного року (Р пр / з) (491 290) (11 143) 

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) 320 044 389 585 

Резерви під стандартну заборгованість інших банків, під стандартну 
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам та під стандартну 
заборгованість за операціями за поза балансовими рахунками (з 
урахуванням переоцінки ОЗ) 

6 660 3 572 

Результат переоцінки основних засобів - 599 

Прибуток минулих років - 759 

Субординований борг, що враховується до капіталу 313 384 384 655 

Усього регулятивного капіталу 829 503 870 781 
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37. Потенційні зобов’язання банку 

Розгляд справ у суді 

Станом на 31 грудня 2014 року кількість судових спорів, у яких ПАТ «Універсал Банк»  бере участь є наступною: 

- 1 спір, пов’язаний із оскарженням підняття процентної ставки; 
- 2 орендні спори із сумою позовних вимог в розмірі 2 784,24 тис. грн.; 
- 1 депозитний спір на суму 9 173 тис. грн.; 
- 59 спорів немайнового характеру, пов’язаних із оскарженням кредитних договорів та договорів 

забезпечення; 
- 3 спори майнового характеру на загальну суму 4 354,96 тис. грн.: 
- 38 клієнтів - боржників у судових справах, справах про банкрутство та виконавчих провадженнях, 

пов’язаних із стягненням заборгованості із клієнтів Банку Департаменту по роботі з корпоративними 
клієнтами, Департаменту по роботі з малим та середнім бізнесом та Департаменту малого бізнесу на 
суму 1 058 487,79 тис. грн.; 
 

Станом на 31 грудня 2013 кількість судових спорів, у яких ПАТ «Універсал Банк» брав участь є наступною: 

- .1 трудовий спір із загальною сумою 3 170 тис. грн 
- 9 спорів, які пов’язані із оскарженням підняття процентної ставки 702 тис. грн. 
- 67 спорів немайнового характеру, пов’язаних з оскарженням кредитних Договорів, договорів 

забезпечення із загальною сумою майнових вимог в розмірі 7 193 тис. грн. 
- 1 орендний спір із загальною сумою позовних вимог 1 108 тис. грн. 

 33 справи, в тому числі судових спорів банкрутств та виконавчих впроваджень,пов’язаних із стягненням 
заборгованості із клієнтів Банку Департаменту по роботі з корпоративними клієнтами, Департаменту по 
роботі з малим та середнім бізнесом  та Департаменту малого бізнесу на суму 482 578 тис грн. 

Резерв на покриття можливих втрат за такими розглядами не формувався, оскільки на думку менеджменту, 
імовірність понесення значних збитків за цими розглядами залишається низькою. 

Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань 

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які 
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному 
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, 
якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної 
діяльності Банку, ймовірно, що Банк змушений буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така 
невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на 
ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Банк сплатив усі податки, тому фінансова звітність не містить 
резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами 
протягом трьох років.  

Зобов’язання за капітальними інвестиціями 

Станом на 31 грудня 2014 року Банк не мав договірні зобов’язання капітального характеру щодо реконструкції 
приміщень і придбання обладнання, а також щодо програмного забезпечення і інших нематеріальних активів.  

Зобов’язання оперативного лізингу (оренди) 

Таблиця 37.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду) 
(тис. грн.) 

Найменування статті  
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 

До 1 року  7 012 9 394 

Від 1 до 5 років  - 25 

Усього  7 012 9 419 

Станом на 31 грудня 2014 року загальна сума майбутніх платежів до сплати Банком з операційної оренди та 
суборенди, що не підлягають скасуванню, становить    7 012  тис. грн. (в 2013 році – 9 419  тис. грн.). 

Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням 

Головною метою цих інструментів є забезпечення грошових коштів для задоволення фінансових потреб клієнтів. 
Гарантії, які являють собою безвідкличні гарантії того, що Банк здійснить платежі на користь третіх сторін у 
випадку невиконання клієнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що і кредити.  

Зобов’язання щодо надання кредитів являють собою невикористані суми, призначені для кредитування у формі 
кредитів, гарантій та акредитивів. Стосовно кредитного ризику за зобов’язаннями щодо надання кредитів Банк 
наражається на потенційні збитки в загальній сумі невикористаних зобов’язань. Проте враховуючи відкличний 
характер цих зобов’язань, банк може відмовити клієнту в наданні кредитів в разі зниження платоспроможності 
клієнта. Банк відстежує строки до погашення зобов’язань щодо надання кредитів, оскільки більш довгострокові 
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зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредитним ризиком, ніж короткострокові. Непогашені 
зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, були такими: 

Таблиця 37.2. Структура зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням 
(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 

Гарантії видані     4 137 52 475 

Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з 
кредитуванням  

21 (704) (414) 

Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням 
за мінусом резерву  

 3 433 52 061 

 

Таблиця 37.3. Зобов’язання з кредитування у розрізі валют 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 

2014 року 
на 31 грудня 

2013 року 

Гривня 3 433 41 020 

Долар США - - 

Євро - 11 041 

Усього 3 433 52 061 

 

Таблиця 37.4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Примітк

и 

на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2013 року 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов’язання 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов’язання 

Торгові цінні папери  9 49 380 48 680 272 112 254 952 

Цінні папери в портфелі банку на 
продаж 12 

39 507 33 333 - - 

Усього  88 887 82 013 272 112 254 952 

 

 
38. Похідні фінансові інструменти 

Похідні фінансові інструменти за валюто обмінними контрактами та інші похідні інструменти, з якими Банк 
проводить операції, як правило, укладаються на позабіржовому ринку з професійними учасниками на 
стандартних договірних умовах. Похідні фінансові інструменти мають або потенційно вигідні умови (і є активами), 
або потенційно невигідні умови (і є зобов’язаннями) в результаті коливань процентних ставок на ринку, курсів 
обміну валют та інших перемінних, пов’язаних з цими інструментами. Загальна справедлива вартість похідних 
фінансових активів та зобов’язань може час від часу значн о змінюватися. 

Справедливу вартість на звітну дату дебіторської або кредиторської заборгованості за контрактами з валютними 
похідними інструментами, укладеними Банком, у розрізі валют наведено у таблиці нижче. До таблиці включено 
контракти з датою розрахунків після відповідної звітної дати; суми за цими угодами показано розгорнуто – до 
взаємозаліку позицій (та платежів) по кожному контрагенту. Ці угоди мають короткостроковий характер. 

(тис. грн.) 

Найменування статті на 31 грудня 2014 року на 31 грудня 2013 року 

додатне 
значення 

справедливої 
вартості 

від’ємне 
значення 

справедливої 
вартості 

додатне 
значення 

справедливої 
вартості 

від’ємне 
значення 

справедливої 
вартості 

Форвардні контракти - -                   29 (865) 

Чиста справедлива вартість - - 29 (865) 
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39. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Розкриття справедливої вартості фінансових інструментів подається відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості», МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» та МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка». Розрахункову справедливу вартість фінансових активів і зобов’язань Банк 
визначає з використанням ринкової інформації (за її наявності) та відповідних методик оцінки. Проте для 
тлумачення ринкової інформації з метою визначення розрахункової справедливої вартості неодмінно необхідне 
суб’єктивне судження. Як визначається у загальній частині, економіка України характеризується особливостями, 
властивими ринковій економіці перехідного періоду, і активність її фінансового ринку поки що є низькою. Оцінки, 
представлені у цій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Банк зміг би отримати при фактичній 
реалізації наявного в неї пакета тих чи інших фінансових інструментів.  

 

Фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю 

Банк використовує наступну ієрархію визначення і розкриття справедливої вартості фінансових інструментів у 
відповідності до моделі оцінки: 

o Рівень 1: котирування (без коригувань) ідентичних активів або зобов’язань на активних ринках; 
o Рівень 2: методики оцінки, які в якості базових даних, що впливають на справедливу вартість, 

використовують дані з відкритих ринків, які отримані прямим або непрямим шляхом; 
o Рівень 3: методики оцінки, які використовують в якості базових даних, що впливають на справедливу 

вартість, неринкові дані. 

 

 

 

Таблиця 39.1. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки 
за 2014 рік. 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Справедлива вартість за різними моделями 
оцінки 

Усього 
справедли
ва вартість 

Усього 
балансова 
вартість 

ринкові 
котирування 

(рівень I) 

модель 
оцінки, що 

використовує 
спостережні 

дані (рівень II) 

модель 
оцінки, що 

використову
є показники, 

не 
підтверджені 
ринковими 

даними 
(рівень III) 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ      

Торгові цінні папери: 349 906 - - 349 906 349 906 

Державні облігації 349 906 - - 349 906 349 906 

Боргові цінні папери у портфелі на 
продаж: 

490 833 - - 490 833 490 833 

Державні облігації 490 833 - - 490 833 490 833 

Депозитні сертифікати - 180 037 - 180 037 180 037 

Усього фінансових активів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю 

 
840 739 

 
180 037 - 1 020 776 1 020 776 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      

Усього фінансових зобов’язань, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю 

- - - - - 
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Таблиця 39.2. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки 
за 2013 рік. 

(тис. грн.) 

Найменування статті 

Справедлива вартість за різними моделями 
оцінки 

Усього 
справедли
ва вартість 

Усього 
балансова 
вартість 

ринкові 
котирування 

(рівень I) 

модель 
оцінки, що 

використовує 
спостережні 

дані (рівень II) 

модель 
оцінки, що 

використову
є показники, 

не 
підтверджені 
ринковими 

даними 
(рівень III) 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ      

Торгові цінні папери: 315 482 - - 315 482 315 482 

Державні облігації 279 123 - - 279 123 279 123 

Облігації підприємств 36 359 - - 36 359 36 359 

Боргові цінні папери у портфелі на 
продаж: 

759 919 - - 759 919 759 919 

Державні облігації 759 919 - - 759 919 759 919 

Інші фінансові активи - 29 - 29 29 

Усього фінансових активів, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю 

1 075 401 29 - 1 075 430 1 075 430 

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      

Інші фінансові зобов’язання: - 865 - 865 865 

Похідні фінансові зобов’язання в 
торговому портфелі 

- 865 - 865 865 

Усього фінансових зобов’язань, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю 

- 865 - 865 865 

      

 

Далі наведені методики і припущення, що використовуються для визначення справедливої вартості фінансових 
інструментів, що не відображені у фінансовій звітності за справедливою вартістю. 

Активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює балансовій вартості. 

Вважається, що справедлива вартість фінансових активів або зобов’язань, які є ліквідними або 
короткостроковими (до трьох місяців), приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Це припущення застосовується 
до грошових коштів та еквівалентів, обов’язкових резервів в Національному банку України, а також до депозитів 
до запитання, ощадних рахунків без встановленого строку погашення та фінансових інструментів зі змінною 
процентною ставкою. 

Фінансові інструменти з фіксованою ставкою. 

Справедлива вартість фінансових інструментів з фіксованою ставкою, що обліковуються за амортизованою 
вартістю, визначається шляхом порівняння ринкових процентних ставок на дату ії первісного визнання з 
поточними ринковими ставками, що пропонуються за аналогічними фінансовими інструментами. Оціночна 
справедлива вартість процентних депозитів з фіксованою ставкою визначається на основі дисконтованих 
грошових потоків з використанням поточних процентних ставок, що пропонуються на ринку капіталу для боргових 
зобов’язань з аналогічним строком погашення. Справедлива вартість емітованих боргових зобов’язань, 
зареєстрованих на біржі, визначається на основі ринкових котирувань. Справедлива вартість емітованих цінних 
паперів, ринкові ціни за якими відсутні, визначається за методом дисконтованих грошових потоків на основі 
діючих процентних ставок на основі співвідношення короткострокових і довгострокових процентних ставок (кривої 
дохідності), які підходять до строку, що залишився до погашення.  

Справедлива вартість фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, розкривається 
у таблиці, наведеній нижче. 
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Таблиця 39.3. Справедлива вартість фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю. 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
на 31 грудня 2014 року 

  
на 31 грудня 2013 року 

  

  
справедли
ва вартість 

балансова 
вартість 

справедли
ва вартість 

балансова 
вартість 

АКТИВИ     

Грошові кошти та їх еквіваленти: 381 430 381 430 482 469 482 469 

Кошти в Національному банку України (крім 
обов’язкових резервів) 

193 335 193 335 175 223 175 223 

Готівкові кошти 78 939 78 939 123 924 123 924 

Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт»” у 
банках 

109 156 109 156 183 322 183 322 

Кошти обов’язкових резервів банку в Національному 
банку України 

98 573 98 573 94 845 94 845 

Кошти в інших банках: 852 852 50 015 50 015 

Кошти, розміщені на кореспондентських рахунках 852 852 - - 

Кредити, надані іншим банкам - - 50 015 50 015 

Кредити та заборгованість клієнтів: 4 767 469 4 581 668  3 953 202  4 034 427 

Кредити, що надані корпоративним клієнтам 2 068 664 2 071 778  1 888 371  1 890 262 

Кредити, що надані малому та середньому бізнесу 708 640 772 730  640 083  664 676 

Іпотечні кредити фізичних осіб 1 705 538 1 488 716  1 007 538  1 046 249 

Кредити, що надані фізичним особам 284 628 248 444  417 210  433 240 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 5 196 5 366 10 618 10 705 

Інші фінансові активи 2 136 2 136 2 080 2 080 

Усього фінансових активів, що обліковуються за 
амортизованою вартістю 

5 255 656 5 070 024 4 593 229 4 674 541 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     

Кошти банків: 2 142 266 2 142 266 1 780 371 1 780 371 

Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших 
банків 

23 086 23 086 46 454 46 454 

Депозити інших банків 1 878 381 1 878 381 1 464 485 1 464 485 

Договори продажу і зворотного викупу з іншими 
банками 

48 880 48 880 - - 

Кредити, отримані від інших банків 191 920 191 920 269 432 269 432 

Кошти клієнтів: 2 617 315 2 973 354 2 786 447 3 147 880 

Інші юридичні особи 830 461 965 653 434 777 505 554 

Фізичні особи 1 786 854 2 007 701 2 351 670 2 642 326 

Інші залучені кошти: 1 397 1 397 816 816 

Кредити, що отримані від міжнародних та інших 
фінансових організацій  

1 397 1 397 816 816 

Інші фінансові зобов’язання 200 168 200 168 73 325 73 325 

Субординований борг 314 683 314 683 449 218 449 218 

Усього фінансових зобов’язань, що 
обліковуються за амортизованою вартістю  

5 275 829 5 631 868 5 090 177 5 451 610 

     

 

Активи та зобов’язання, справедлива вартість яких розкривається у цій фінансовій звітності за виключенням тих, 
справедлива вартість яких приблизно дорівнює балансовій вартості, за рівнями оцінки розподіляються наступним 
чином: 

кредити та заборгованість клієнтів, кошти клієнтів – ІІІ-й рівень ієрархії справедливої вартості (модель 
справедливої оцінки використовує показники, не підтверджені ринковими даними); 

цінні папери в портфелі до погашення – І-й рівень ієрархії справедливої вартості (модель справедливої вартості 
використовує ринкові дані). 

В 2014 і 2013 роках  Банк не здійснював переведення фінансових активів та зобов’язань або  з рівня І на рівень ІІ 
або з рівня ІІ на рівень І.  
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40. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 

Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії фінансових 
активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи, наявні для продажу; (в) фінансові активи, 
що утримуються до погашення та (г) фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 
з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, поділяються на дві категорії: (і) активи, включені до цієї 
категорії при первісному визнанні, та (іі) активи, віднесені до категорії призначених для торгівлі. Нижче в таблиці 
наведено узгодження класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 2014 року. 

 

Таблиця 40.1. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Кредити та 

дебіторська 
заборгованість 

Активи, 
доступні 

для 
продажу 

Фінансові активи за 
справедливою 

вартістю з 
відображенням 
переоцінки як 

прибутку/збитку 
Інвестиції, 
утримувані 

до 
погашення 

Усього 

торгові 
активи 

активи, що 
обліковую

ться за 
справедли

вою 
вартістю 

через 
прибуток 

або збиток 

АКТИВИ       

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

381 430 - - - - 381 430 

Кошти обов’язкових резерві в 
Національному банку 
України 

98 573 - - - - 98 573 

Торгові цінні папери - - 252 403 97 503 - 349 906 

Кошти в інших банках: 852 - - - - 852 

Кошти, розміщені на 
кореспондентських рахунках 

852 - - - - 852 

Кредити та заборгованість 
клієнтів: 

4 581 668 - - - - 4 581 668 

Кредити, що надані 
корпоративним клієнтам 

2 071 778 - - - - 2 071 778 

Кредити, що надані малому 
та середньому бізнесу 

772 730 - - - - 772 730 

Іпотечні кредити фізичних 
осіб 

1 488 716 - - - - 1 488 716 

Кредити, що надані фізичним 
особам 

248 444 - - - - 248 444 

Цінні папери в портфелі 
банку на продаж 

- 670 870 - - - 670 870 

Цінні папери в портфелі 
банку до погашення 

- - - - 5 366 5 366 

Інші фінансові активи: 2 136 - - - - 2 136 

дебіторська заборгованість 
за операціями з платіжними 
картками 

232 - - - - 232 

Дебіторська заборгованість 
за операціями з іншими 
фінансовими інструментами 

300 - - - - 300 

інші фінансові активи 1 604 - - - - 1 604 

Усього фінансових активів 4 966 085 670 870 252 403 97 503 5 366 5 992 227 

 

Нижче в таблиці наведено узгодження класів фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 грудня 
2013 року. 
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Таблиця 40.2. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Кредити та 

дебіторська 
заборгованість 

Активи, 
доступні 

для 
продажу 

Фінансові активи за 
справедливою 

вартістю з 
відображенням 
переоцінки як 

прибутку/збитку 
Інвестиції, 
утримувані 

до 
погашення 

Усього 

торгові 
активи 

активи, що 
обліковую

ться за 
справедли

вою 
вартістю 

через 
прибуток 

або збиток 

АКТИВИ       

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

482 469 - - - - 482 469 

Кошти обов’язкових резерві в 
Національному банку 
України 

94 845 - - - - 94 845 

Торгові цінні папери - - 36 359 279 123 - 315 482 

Кошти в інших банках: 50 015 - - - - 50 015 

кредити, надані іншим 
банкам 

50 015 - - - - 50 015 

Кредити та заборгованість 
клієнтів: 

4 034 427 - - - - 4 034 427 

Кредити, що надані 
корпоративним клієнтам 

1 890 262 - - - - 1 890 262 

Кредити, що надані малому 
та середньому бізнесу 

664 676 - - - - 664 676 

Іпотечні кредити фізичних 
осіб 

1 046 249 - - - - 1 046 249 

Кредити, що надані фізичним 
особам 

433 240 - - - - 433 240 

Цінні папери в портфелі 
банку на продаж 

- 759 919 - - - 759 919 

Цінні папери в портфелі 
банку до погашення 

- - - - 10 705 10 705 

Інші фінансові активи: 2 080 - - - - 2 080 

Похідні фінансові активи в 
торговому портфелі банку 

29 - - - - 29 

дебіторська заборгованість 
за операціями з платіжними 
картками 

91 - - - - 91 

Дебіторська заборгованість 
за операціями з іншими 
фінансовими інструментами 

1 290 - - - - 1290 

інші фінансові активи 670 - - - - 670 

Усього фінансових активів 4 663 836 759 919 36 359 279 123 10 705 5 749 942 
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41. Операції з пов’язаними особами 

Для складання цієї фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість 
контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових 
та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між 
пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.  

 

Таблиця 41.1. Залишки за операціями з пов’язаними особами за станом на кінець дня 31 грудня 2014 року 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 
сторони 

Кошти в інших банках (контрактна 
процентна ставка  %) 

- - 89 515 (0%) 

Кредити та заборгованість клієнтів 
(контрактна процентна ставка %)  

- 9 530 (6,16%) 367 (16,39%) 

Резерв під заборгованість за кредитами за 
станом на 31 грудня 

- 20 1 

Кошти банків (контрактна процентна ставка 
%) 

- - 2 059 853 (2,43%) 

Кошти клієнтів (контрактна процентна 
ставка %) 

- 4 950 (9,06%) 3 785 (9,84%) 

Інші зобов’язання - - 86 

Субординований борг (контрактна 
процентна ставка %) 

314 683 (2,9832%) - - 

 

 

Таблиця 41.2. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня 2013 року 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 
сторони 

Кошти в інших банках (контрактна процентна 
ставка %) 

- - 172 951 (0%) 

Кредити та заборгованість клієнтів 
(контрактна процентна ставка %)  

- 7 979 (23,26%) 180 (31,13%) 

Резерв під заборгованість за кредитами за 
станом на 31 грудня 

- 22 - 

Інші активи - - 11 

Інші фінансові активи - - 1 274 

Кошти банків (контрактна процентна ставка  
%) 

- - 1 454 059 (2,8915%) 

Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка  
%) 

142  (0%) 18 128 (4,096%) 7 049 (3,03%) 

Субординований борг (контрактна процентна 
ставка  %) 

369 152 (0,8889%)  - 80 066 (0,8884%) 
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Таблиця 41.3. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 
сторони 

Процентні доходи  - 416 2 632 

Процентні витрати  (14 583) (485) (53 821) 

Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

- - 11 

Результат від операцій з іноземною валютою - - (49 189) 

Результат від переоцінки іноземної валюти - - 963 

Комісійні доходи - 125 23 

Комісійні витрати  - (2) (1 205) 

Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та коштів в інших банках 

- 5 - 

Інші операційні доходи - 3 5 

Адміністративні та інші операційні витрати - (252) (25 718) 

 

Таблиця 41.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2013 рік 
  (тис. грн.) 

Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші пов'язані 
сторони 

 

Процентні доходи  - 548 12 138  

Процентні витрати  (3 460) (425) (44 531)  

Резерви під заборгованість за кредитами - 436 2  

Результат від операцій з іноземною 
валютою 

- - 717 
 

Комісійні доходи - 111 13  

Комісійні витрати  - - (992)  

Інші операційні доходи - 4 6  

Адміністративні та інші операційні витрати - (40 710) (17 239)  

 

Таблиця 41.5. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 
грудня 2014 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Провідний 

управлінський 
персонал 

Інші пов'язані сторони 

Гарантії отримані  1 230 4 861 

Інші потенційні зобов'язання 717 42 

 

Таблиця 41.6. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 31 
грудня 2013 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Провідний 

управлінський 
персонал 

Інші пов'язані сторони 

Гарантії отримані  2 250 3 071 

Інші потенційні зобов'язання 1 081 139 
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Таблиця 41.7. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами 
протягом 2014 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов'язані сторони 

Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам 
протягом періоду 

 3 214  140 

Сума кредитів, погашених пов'язаними 
сторонами протягом періоду 

(1) (6 049 ) (213) 

 

Таблиця 41.8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами 
протягом 2013 року 

(тис. грн.) 

Найменування статті 
Провідний 

управлінський 
персонал 

Інші пов'язані сторони 

Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам протягом 
періоду 

7 960 707 

Сума кредитів, погашених пов'язаними сторонами протягом 
періоду 

(8 570) (787) 

 

Таблиця 41.9. Виплати провідному управлінському персоналу 
(тис. грн.) 

 2014 рік 2013 рік 

Найменування статті 
Витрати 

нараховане 
зобов'язання 

витрати 
нараховане 

зобов'язання 

Поточні виплати працівникам 17 225 - 40 190 - 

Виплати під час звільнення 435 - 396 - 

 
До пов’язаних осіб Банк відносить материнську компанію, Голову Правління, Голову та членів спостережної ради, 
перших заступників Голови правління, членів Правління, Головного бухгалтера та його заступників, працівників 
внутрішнього аудиту, членів ревізійної комісії, керівників відділень та члени сімей вище перелічених осіб. 

 
42. Події після дати балансу 

Після дати балансу до дати затвердження цієї фінансової звітності, 12 лютого 2015 року, відповідно до Рішення 
позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол №3-2014 від 03.11.2014) про збільшення статутного 
капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості в кількості 1 300 
тис. штук за рахунок додаткових внесків, акціонер Банку - компанія ЕРБ Нью Юроп Холдінг Б.В. (ERB New Europe 
Holding B.V.) здійснив оплату акцій додаткової емісії в сумі 174 тис. грн., збільшивши рахунок «Незареєстрований 
статутний капітал» Банку до 500 955 тис. грн.  

У січні-квітні 2015 року відбулася значна девальвація гривні у порівнянні із основними світовими валютами. Курс 
UAH/USD змінився з 15.768556 на початок року до 23.435369 на 10 квітня 2015 року. 

У січні – березні 2015 року відбувається значне зростання індексу споживчої інфляції до 34.5% у річному вимірі, 
що пов’язане с прискоренням девальваційних процесів та високими інфляційними очікуваннями. 

Тривало зниження економічної активності, обумовлене військовими діями на сході України, руйнуванням 
інфраструктури та зупиненням роботи підприємств, торговельними обмеженнями з боку Російської Федерації та 
зниженням споживчого попиту. 

Заходи Національного банку України щодо посилення жорсткості монетарної політики, запроваджені в лютому та 
березні, мали суттєвий вплив на стан грошово-кредитного ринку. Підвищення облікової ставки до 30% обумовило 
зростання вартості гривневих ресурсів. Водночас дещо знизилися темпи відпливу депозитів, у той час як 
кредитна активність банків продовжувала скорочуватися. Перевищення попиту на безготівкову валюту над її 
пропозицією та відміна щоденних валютних аукціонів супроводжувалися знеціненням гривні, що, у свою чергу, 
стало причиною введення додаткових адміністративних заходів на валютному ринку.  

Міжнародна криза суверенного боргу, волатильність ринку цінних паперів та інші ризики могли б мати негативний 
вплив на фінансовий та корпоративний сектори України. Менеджмент Банку визначив резерви під знецінення 
кредитів виходячи із економічної ситуації та прогнозів станом на кінець звітного періоду та застосував модель 
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«понесених збитків», яка передбачена чинними стандартами обліку. Ці стандарти вимагають визнання збитків від 
знецінення що є результатом минулих подій та забороняють визнання збитків, що можуть бути наслідками 
майбутніх подій, незалежно від їх імовірності. Актуальні збитки від знецінення фінансових активів можуть 
відрізнятись від поточного рівня резервів під знецінення. 

На позичальників банку  негативно впливає нестабільне фінансове та економічне середовище, включаючи 
девальвацію гривні у січні – березні 2015 року. Оскільки частина кредитів клієнтам видана у іноземній валюті, 
девальвація гривні по відношенню до цих валют може мати значний вплив на спроможність позичальників 
обслуговувати кредити. На сьогоднішній день керівництво Банку оцінює знецінення кредитів із належним 
врахуванням цих факторів ризику. 

Ринок України щодо багатьох видів застави, особливо іпотеки, знаходиться під значним впливом загальної 
ситуації в економіці України та має низьку ліквідність щодо певних видів активів. Як результат, фактична вартість 
реалізації активу в майбутньому може відрізнятись від вартості, що врахована при оцінці резервів під знецінення 
на кінець звітного періоду. 

Податкове, валютне та митне законодавство України є об’єктом для спірного тлумачення та частих змін. 
Необхідність подальшого удосконалення законодавства про банкрутство, формалізації процедур реєстрації та 
реалізації прав щодо застави, інші законодавчі та фіскальні перешкоди продовжують бути тими труднощами, з 
якими банки стикаються у своїй діяльності на Україні. 

 
Протягом періоду до дати затвердження цієї фінансової звітності не відбувалося: 

- об’єднання бізнесу; 
- припинення, або прийняття рішення про припинення діяльності; 
- реструктуризації Банку; 
- прийняття судових рішень на користь позивачів, що могли б спричинити виникнення суттєвих фінансових 

зобов`язань Банку, які не відображені у фінансовій звітності Банку. 
 


