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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ 

 Примітки 2013  20121 

     
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ     
Прибуток/(збиток) до оподаткування  3 233  2 651 
Коригування:     
Знос та амортизація  2 582  2 688 
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів   3 433  (21 722) 
Амортизація дисконту/(премії)  (78)  (81) 
(Нараховані доходи)  (92)  544 
Нараховані витрати  (1 285)  922 
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності  (90)  183 
Інший рух коштів, що не є грошовим  256  (961) 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до 
змін в операційних активах та зобов’язаннях  7 959  (15 776) 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях      
Чисте (збільшення)/зменшення обов’язкових резервів у 
Національному банку України  421  (1 417) 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів  (9 550)  (7 284) 
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  (9 484)  (663) 
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів  (51 328)  (30 903) 
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів  (1 107)  498 
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  347  2 612 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  37 235  13 457 
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  (14 853)  49 872 
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані 
банком  -  (20 788) 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов’язаннями  175  335 
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов’язань  872  292 
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної 
діяльності до сплати податку на прибуток  (39 313)  (9 766) 

Податок на прибуток, що сплачений  (3 005)  (610) 
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної 
діяльності  (42 318)  (10 375) 

     
 

 

 

 

 

 

 

1 З метою врахування подій, які відбулись після затвердження річної фінансової звітності  за 2012 рік та мали вплив на результати діяльності Банку за цей 
період, Загальними зборами акціонерів 02.08.2013р. було прийняте рішення щодо зменшення фінансового результату за 2012 рік на суму 840 тис. грн. (сума 
донарахованого за 2012 рік податку на прибуток за результатами перевірки Банку Державною податковою службою). 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК 

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів», скорочено - ПАТ АКБ «Львів» (далі за 
текстом - ПАТ АКБ «Львів» або Банк) зареєстрований і діє в Україні.  

Юридична адреса Банку: вул. Сербська, 1, Львів, 79008, Україна. 

Дата звітності за звітний період – 31 грудня 2013 року.  

Функціональна валюта звітності та одиниця її виміру - тис. грн.  

Банк був зареєстрований 17 жовтня 1990р. Державним банком СРСР. 12 серпня 2008р. Банк був зареєстрований 
Національним банком України (НБУ) під своєю попередньою назвою як Відкрите акціонерне товариство 
“Акціонерний банк “Львів”. 23 вересня 2009р. Банк був зареєстрований НБУ як Публічне акціонерне 
товариство Акціонерно-комерційний банк “Львів”. 

Банк входить до складу єдиної банківської системи України та є самостійним суб’єктом. Основним акціонером 
Банку є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг», яке станом на кінець дня 
31.12.2013р. володіє 99,8752% статутного капіталу ПАТ АКБ «Львів» (станом на 31.12.2012р. - 99,8713%).  

ПАТ АКБ «Львів» не складає консолідованої фінансової звітності, оскільки до його складу не входять 
асоційовані або дочірні компанії. 

ПАТ АКБ «Львів» не належить до банків з іноземним капіталом. 

Протягом 2013 року ПАТ АКБ «Львів» здійснював свою діяльність як універсальний комерційний банк. 

Відповідно до Статуту, основною метою діяльності Банку є одержання прибутку шляхом надання банківських 
та інших фінансових послуг в національній та іноземній валютах та здійснення іншої діяльності, яка може бути 
дозволеною для банків згідно з чинним законодавством України. Якщо для проведення видів діяльності, 
передбачених Статутом, вимагається отримання ліцензій, дозволів або згод (погоджень) від Національного 
банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду державного майна України 
або будь-яких інших органів, Банк здійснює таку діяльність тільки після отримання таких ліцензій, дозволів або 
згод (погоджень). 

Вищим керівним органом банку є Загальні збори акціонерів, що визначають місію, філософію та стратегію 
діяльності. Органом управління, що здійснює контроль за діяльністю банку, є Спостережна рада. Спостережна 
рада банку представляє інтереси акціонерів у час між проведенням Загальних зборів акціонерів. Правління, як 
виконавчий орган банку, відповідає за поточне управління його діяльністю. 

Чисельність працівників Банку станом на 31.12.2013 становить 313 осіб (на 31.12.2012 – 324 особи). 

Банк здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії  №54 від 26.10.2011р.  та Генеральної ліцензії на 
здійснення валютних операцій від 26.10.2011р. № 54. 

Згідно банківської ліцензії №54 від 26.10.2011р., Банк має право на надання банківських послуг, визначених 
частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме:    

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних 
осіб;  

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;  
3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів 

від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з 
юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що Банк має 
право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, встановлюється 
Національним банком України.  

Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо: 

1) інвестицій; 
2) випуску власних цінних паперів; 
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 
4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; 
5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 
6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій); 
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК (продовження) 
7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг. 

Згідно Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 26.10.2011р. № 54, Банк має право 
здійснювати діяльність, надавати банківські та інші фінансові послуги в іноземній валюті, а саме: 

1) неторговельні операції з валютними цінностями; 
2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж,обмін, прийняття на інкасо), що 

здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; 
3) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну 

іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними 
особами-резидентами; 

4) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у 
грошовій одиниці України; 

5) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; 
6) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 
7) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення 

операцій за ними; 
8) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій 

за ними; 
9) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 
10) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 
11) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною 

валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти 
банків і агентів]; 

12) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
13) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 
14) залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; 
15) торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 
16) валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 

Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не 
зазначені в абзацах другому - сімнадцятому Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних 
банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 15.08.2011 №281. 

Банк здійснює прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні 
папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України. 

ПАТ АКБ «Львів» протягом 2014р. не планує розширювати перелік операцій, дозвіл на здійснення яких 
надається Національним банком України. 

Стратегія розвитку Банку на 2013-2017 роки була затверджена рішенням Правління, протокол № 47/2003 від 
29.05.2013p. та рішенням Спостережної Ради Банку, протокол від 30.05.2013p. 

У відповідності з Стратегією, бачення Банку - надійний фінансовий партнер, який викликає довіру і йде 
назустріч клієнтам, місія Банку - формування сильної позиції на ринку банківських послуг Західної України, 
забезпечення стабільної прибуткової діяльності.  

Банк виділяє наступні групи стратегічних завдань:  

1) управлінські - висока керованість бізнесу та контроль за ризиками; 
2) бізнес-технологічні - ефективне функціонування і розвиток бізнесу; 
3) методологічні - ефективна методологічна підтримка управлінських і бізнес-процесів Банку;  
4) у сфері ІТ - задоволення управлінських, бізнес-технологічних, методологічних та інформаційних потреб 

Банку. 

ПАТ АКБ «Львів» є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 1999 року: 

№ за реєстром Фонду Дата реєстрації у Фонді № свідоцтва учасника Фонду Дата свідоцтва 
34 02.09.1999 31 18.10.2012 

За станом на кінець 2013р. члени Правління акціями Банку не володіють. Члени Спостережної ради володіють  
25 850 акціями Банку (0,001053% статутного фонду), вартість яких складає 2,6 тис. грн. (на кінець 2012р. - 
25 850 акцій).  
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК (продовження) 
Випуск цієї фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013р., був затверджений рішенням Правління 
Банку від 09 квітня 2014р. 

 

2. ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В УМОВАХ ЯКОГО БАНК ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Ринки країн, що розвиваються, включаючи Україну, схильні до економічних, політичних, соціальних, судових 
та законодавчих ризиків, які відрізняються від ризиків більш розвинутих країн. Як відбувалося раніше, 
передбачені чи фактичні фінансові труднощі країн з економікою, що розвивається, чи збільшення рівня 
інвестицій в ці країни, можуть негативно відобразитися на економіці та інвестиційному кліматі України. 

У 2013 році зростання світової економіки продовжилося повільними темпами. На відміну від позитивних 
зрушень у розвинених країнах, економічна ситуація в країнах, що розвиваються, погіршилася.  

Закони та нормативні акти, які регулюють порядок ведення бізнесу в Україні, як і раніше, схильні до швидких 
змін. Існує можливість різної інтерпретації податкового, валютного та митного законодавства, а також інші 
правові та фіскальні проблеми, на які наражаються компанії, що здійснюють діяльність в Україні. Майбутні 
напрямки розвитку України в найбільшій мірі залежать від економічної, податкової та кредитно-грошової 
політики в державі, прийнятих законів та нормативних актів, а також змін політичної ситуації в країні.  

Кабінет міністрів України переглянув у бік погіршення ключові макропоказники розвитку економіки країни за 
підсумками 2014 року. Зокрема, номінальний ВВП зменшено з спочатку прогнозованого показника в 1,65 трлн 
грн. до 1,57 млрд. грн. Показник інфляції закріплений на рівні 8,5%, а грудень до грудня - 12% (початковий 
прогноз 8,3%).  

Банківська система України в 2013 році переживала «епоху застою». В умовах жорсткої монетарної політики і 
девалютизації банки урізали витрати і повертали фондування материнським структурам. Західні банки 
продовжували виходити з ринку: частка іноземного капіталу зменшилася на 5,5% − до 33,7%. Показники 
прибутку в системі падали. За 2013 рік, згідно з даними НБУ, їх обсяг склав 1,4 млрд грн., що в 3,5 рази нижче 
показника прибутку за підсумками 2012р.  

Національний банк України повідомив про початок роботи над  Стратегію розвитку фінансового сектору до 
2020 року, яка в перспективі стане основою реформи банківської системи України.  

Керівництво Банку вважає, що приймаються всі необхідні заходи для підтримання економічної стійкості в 
умовах, що склалися. Подальше погіршення ситуації, зокрема девальвація національної валюти, може 
негативно вплинути на результати та фінансовий стан Банку. В даний момент неможливо визначити, яким саме 
може бути цей вплив. 

 

3. ПІДГОТОВКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

3.1. ОСНОВИ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком наступних 
статей: інвестиції, що є в наявності для продажу; інші фінансові активи і зобов'язання, призначені для торгівлі; 
фінансові активи і зобов'язання, класифіковані як переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток; земля; будівлі; інвестиційна нерухомість. Фінансова звітність представлена в гривнях, а всі суми 
округлені до тисячі (тис.), якщо не вказано інше.  

Заява про відповідність 

Фінансова звітність Банку складена у відповідності з МСФЗ в редакції Ради МСФЗ. 

Подання фінансової звітності 

Банк подає звіт про фінансовий стан в загальному порядку ліквідності. Взаємозалік фінансових активів та 
фінансових зобов'язань з відображенням нетто-суми в звіті про фінансовий стан здійснюється тоді, і тільки тоді, 
коли існує юридично закріплене право провести взаємозалік визнаних сум і намір провести розрахунки на 
нетто-основі, або реалізувати актив одночасно з урегулюванням зобов'язання. Взаємозалік доходів і витрат у 
звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід буде здійснюватися тільки тоді, коли це вимагається або 
дозволяється стандартом фінансової звітності або інтерпретацією, про що зазначено в обліковій політиці Банку. 
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3.2. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНОЧНІ ЗНАЧЕННЯ ТА ПРИПУЩЕННЯ 
 
У процесі застосування облікової політики Банку при визначенні сум, визнаних у фінансовій звітності, 
керівництво використовувало твердження та оціночні значення, найбільш суттєві з яких подані нижче: 

Припущення про безперервність діяльності 

Керівництво Банку оцінило здатність Банку здійснювати безперервну діяльність та задоволено тим, що Банк 
володіє ресурсами для продовження своєї діяльності в найближчому майбутньому. Крім того, керівництву не 
відомо про наявність невизначеності, яка може викликати значний сумнів щодо можливості Банку здійснювати 
безперервну діяльність. Таким чином, фінансова звітність готується на підставі припущення про безперервність 
діяльності. 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

Якщо справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, відображених у звіті про фінансовий 
стан, не може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона визначається з використанням різних 
моделей оцінок, включаючи математичні моделі. Вихідні дані для таких моделей визначаються на підставі 
спостережуваного ринку, якщо таке можливо, в іншому випадку, для визначення справедливої вартості 
необхідно застосовувати судження. Судження необхідно здійснювати з урахуванням ліквідності та інших 
даних, що використовуються в моделі, таких як волатильність довгострокових похідних фінансових 
інструментів і ставок дисконтування, припущень щодо рівня дострокових платежів і несплат по цінним 
паперах, забезпечених активами. 

Збитки від знецінення кредитів та авансів 

Банк переглядає індивідуально значні кредити та аванси на кожну дату складання звіту про фінансовий стан 
для того, щоб визначити, чи повинні збитки від знецінення відображатися у звіті про прибутки та збитки. 
Зокрема, керівництво Банку застосовує припущення, оцінюючи розмір і строки майбутніх грошових потоків 
для визначення суми збитку від знецінення. Такі оціночні значення базуються на припущеннях про ряд 
факторів, і фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних, що призведе до майбутніх змін в резерві. 

Кредити та аванси, які були оцінені в індивідуальному порядку і не вважаються знеціненими, а також кредити, 
які не є індивідуально матеріальними і аванси оцінюються на загальній основі за групами активів з 
аналогічними характеристиками кредитного ризику, для визначення необхідності створення резерву для 
понесеного збитку, щодо якої існує об'єктивне свідчення знецінення, але вплив якого ще не є очевидним. У 
процесі оцінки на сукупній основі враховуються дані по кредитному портфелю (наприклад, рівні простроченої 
заборгованості, використання кредиту, коефіцієнту відношення кредитів до забезпечення і т.д.), припущення 
щодо впливу концентрації ризику і економічні дані (в тому числі, рівень безробіття, індекси цін на нерухомість, 
ризик країни і результати різних індивідуальних груп). 

Знецінення інвестицій, наявних для продажу 

На кожну дату складання звіту про фінансовий стан Банк розглядає на предмет знецінення свої боргові цінні 
папери, класифіковані в якості інвестицій, наявних для продажу. Дана процедура вимагає припущень, 
аналогічних тим, які застосовуються щодо оцінки кредитів та авансів на індивідуальній основі. 

Банк також відображає знецінення за інвестиціями в пайові інструменти, які є в наявності для продажу, у разі 
істотного або тривалого зниження справедливої вартості інвестиції нижче її первісної вартості. Визначення 
того, зниження є «істотним» або «тривалим», вимагає застосування припущення. При застосуванні такого 
припущення Банк серед іншого оцінює такі фактори, як історична зміна ціни акцій, період часу і величину 
зниження справедливої вартості інвестиції нижче початкової вартості придбання. 

Відстрочені податкові активи 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо податкових збитків в тій мірі, в якій існує значна ймовірність 
того, що буде отримано оподатковуваний прибуток, на який можуть бути зараховані збитки. Для визначення 
суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності на підставі ймовірних строків 
та розміру майбутнього оподатковуваного прибутку, а також майбутніх стратегій податкового планування, 
необхідно припущення. 
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3.3. ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ, ПРИНЦИПАХ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОРЕГУВАННЯ 
ЗАЛИШКІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРІОДУ 
 
Нові стандарти, інтерпретації та поправки до діючих стандартів та інтерпретацій, вперше застосовані 
Банком. 

У 2013 р. Банк вперше застосував деякі нові стандарти і поправки. Однак вони не впливають ні на річну 
фінансову звітність Банку, ні на його проміжну скорочену фінансову звітність.  

Характер і вплив кожного нового стандарту/поправки описані нижче. 

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»  

МСФЗ (IFRS) 13 об'єднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ. 
МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змін щодо визначення того, коли компанії повинні використовувати справедливу 
вартість, а надає вказівки щодо оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ, коли її використання вимагається 
або дозволяється іншими стандартами у складі МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 визначає справедливу вартість як ціну 
виходу. Відповідно до вказівок в МСФЗ (IFRS) 13 Банк повторно проаналізував свою політику щодо оцінки 
справедливої вартості, зокрема, використовувані вихідні дані для оцінки, такі, наприклад, як ризик невиконання 
зобов'язань, що враховується при оцінці зобов'язань за справедливою вартістю.  

Застосування МСФЗ (IFRS) 13 не зробило істотного впливу на оцінки справедливої вартості, які визначаються 
Банком.  

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 - «Представлення статей іншого сукупного доходу»  

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, що подаються в складі іншого сукупного доходу. 
Статті, які будуть перекласифіковані до складу прибутку або збитку в певний момент у майбутньому 
(наприклад, чисті витрати або доходи за фінансовими активами, наявними в наявності для продажу), повинні 
представлятися окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані (наприклад, переоцінка землі і 
будівель). Поправки впливають виключно на подання інформації у фінансовій звітності і не змінюють 
фінансовий стан або фінансові результати діяльності Банку.  

Поправка до МСФЗ (IAS) 1 - «Роз'яснення вимог щодо порівняльної інформації»  

Дана поправка роз'яснює різницю між добровільним розкриттям додаткової порівняльної інформації і 
мінімумом необхідної порівняльної інформації. Банк повинен включити порівняльну інформацію у відповідні 
примітки до фінансової звітності, коли він добровільно надає порівняльну інформацію понад необхідний 
мінімум за один порівняльний період. Поправка роз'яснює, що початкові дані, представлені як результат 
ретроспективного перегляду або перекласифікації статей фінансової звітності, не мають супроводжуватися 
порівняльною інформацією у відповідних примітках. Як результат, Банк не включав порівняльну інформацію, 
що стосується початкових даних звіту про фінансовий стан. Поправки впливають тільки на подання фінансової 
звітності, і не мають жодного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Банку. 

МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» (у редакції 2011 року)  

У поточному звітному періоді Банк застосував МСФЗ (IAS) 19 (в редакції 2011 року) на зворотній основі, як 
того вимагають перехідні положення стандарту в новій редакції. Початкові дані звіту про фінансовий стан на 
початок самого раннього представленого порівняльного періоду (1 січня 2012 року) і порівняльні дані були 
перераховані відповідним чином.  

МСФЗ (IAS) 19 (в редакції 2011 р.) був застосований ретроспективно з наступними допустимими винятками:  

• Балансова вартість інших активів не була скорегована для урахування змін витрат на винагороди 
працівникам, що належать до витрат, понесених до 1 січня 2012 р.;  

• Інформація про чутливість зобов'язання за планом із встановленими виплатами за порівняльний період 
(рік, що закінчився 31 грудня 2012 р.) не була розкрита.  
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3.3. ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ, ПРИНЦИПАХ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОРЕГУВАННЯ 
ЗАЛИШКІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРІОДУ (продовження) 

Поправки до МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів» - «Розкриття інформації про суми 
очікуваного відшкодування для нефінансових активів»  

Дані поправки усувають небажані наслідки для розкриття інформації згідно з МСФЗ (IAS) 36, пов'язані з 
набранням чинності МСФЗ (IFRS) 13. Крім того, дані поправки вимагають розкриття інформації про суми 
очікуваного відшкодування активів або ПГГП (підрозділи, які генерують грошові потоки), за якими протягом 
звітного періоду було визнано або відновлено збиток від знецінення. Дані поправки застосовуються 
ретроспективно до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати, при цьому 
допускається дострокове застосування за умови застосування МСФЗ (IFRS) 13. Банк достроково застосував 
дані поправки до МСФЗ (IAS) 36 у поточному звітному періоді, оскільки розкриття зміненої / додаткової 
інформації є корисним, як і передбачалося Радою з МСФЗ. Дані поправки будуть також враховуватися при 
розкритті інформації в майбутньому.  

З метою врахування подій, які відбулись після затвердження річної фінансової звітності  за 2012 рік та мали 
вплив на результати діяльності Банку за цей період, Загальними зборами акціонерів 02.08.2013р. було прийняте 
рішення щодо зменшення фінансового результату за 2012 рік на суму 840 тис. грн. (сума донарахованого за 
2012 рік податку на прибуток за результатами перевірки Банку Державною податковою службою). 
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3.4. ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 
(1) Перерахунок сум в іноземній валюті 

Операції та залишки 

Операції в іноземній валюті первісно відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату 
здійснення операції. 

Монетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за 
курсом, що діє на дату складання звіту про фінансовий стан. Всі різниці, що виникають у зв'язку з неторговою 
діяльністю, обліковуються за статтею «Інші операційні доходи» у звіті про прибутки та збитки. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсами, 
чинними на дату первісних операцій. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній 
валюті, перераховуються за курсами, чинними на дату визначення справедливої вартості.  

 

(2) Фінансові інструменти: початкове визнання та подальша оцінка 

(i) Дата визнання 

Всі фінансові активи та зобов'язання спочатку визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, на яку Банк 
стає стороною згідно договору щодо інструменту. Сюди відносяться «угоди на стандартних умовах»: купівля 
або продаж фінансових активів, що вимагають поставки активів у період, визначений законодавством або 
угодою на ринку. 

(іі) Первісна оцінка фінансових інструментів 

Класифікація фінансових інструментів при первісному визнанні залежить від цілей і намірів керівництва, з 
якими були придбані ці фінансові інструменти, і від їх характеристик. Всі фінансові інструменти оцінюються 
спочатку за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, за винятком фінансових активів і фінансових 
зобов'язань, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

 (ііі) Фінансові активи та фінансові зобов'язання, що класифікуються як ті,що переоцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання відносяться до цієї категорії за рішенням керівництва при 
первісному визнанні. При первісному визнанні керівництво може віднести інструмент у категорію, що 
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток тільки в тому випадку, якщо дотримані 
нижчеперелічені критерії, і класифікація визначається для кожного інструменту окремо: 

• така класифікація усуває або істотно знижує непослідовність в методі обліку при оцінці активів або 
зобов'язань, або визнання доходів або витрат по них на різній основі; 

• активи і зобов'язання є частиною групи фінансових активів, фінансових зобов'язань або і тих, і інших, 
управління якими здійснюється, і результати за якими оцінюються на основі справедливої вартості, 
відповідно до документально оформленої політики управління ризиком або інвестиційною стратегією; 

• фінансовий інструмент містить один або кілька вбудованих похідних інструментів, що роблять істотний 
вплив на зміну грошових потоків, що в іншому випадку вимагалося б договором. 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання, переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, відображаються у звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості 
відображаються за статтею «Чисті доходи або витрати за фінансовими активами та зобов'язаннями, що 
класифіковані як ті, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток». Відсотки 
отримані або виплачені нараховуються в складі процентних доходів або витрат, відповідно, з використанням 
ефективної процентної ставки, у той час як дивідендний дохід відображається за статтею «Інші операційні 
доходи», після встановлення права на отримання платежу. 
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3.4. ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

(іv) Прибуток або збиток «першого дня» 

Якщо ціна операції відрізняється від справедливої вартості поточних ринкових угод на спостережуваному 
ринку по одному і тому ж інструменту або заснована на методиці оцінки, змінні параметри якої включають 
тільки інформацію з спостережуваних ринків, то Банк негайно визнає різницю між ціною угоди та 
справедливою вартістю («Прибуток чи збиток «першого дня») за статтею «Чисті доходи від торговельних 
операцій». У разі використання інформації, яку неможливо відстежити для визначення справедливої вартості 
різниця між ціною угоди та вартістю, визначеною на підставі моделі, визнається у звіті про прибутки і збитки 
тільки у тому випадку, якщо вихідні дані можливо відстежити або у разі припинення визнання фінансового 
інструменту. 

 (v) Фінансові інвестиції, наявні для продажу 

Фінансові інвестиції, наявні для продажу, являють собою пайові та боргові цінні папери. Інвестиції в 
інструменти капіталу, класифіковані як наявні для продажу, - це ті інвестиції, які не відповідають критеріям 
класифікації як призначених для торгівлі або тих, що переоцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток. Боргові цінні папери в даній категорії призначені, щоб утримувати їх протягом 
невизначеного періоду часу, і можуть бути продані через потреби в ліквідності або через зміни ринкових умов. 

Банк не відносить кредити або дебіторську заборгованість в категорію наявних для продажу. 

Після первісної оцінки фінансові інвестиції, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю. 

Нереалізовані доходи і витрати визнаються безпосередньо у складі капіталу (іншого сукупного доходу) за 
статтею «Фонд переоцінки інвестицій, наявних для продажу». При вибутті інвестиції накопичені доходи або 
витрати, раніше відображені у складі капіталу, переносяться в звіт про прибутки і збитки і відображаються за 
статтею «Інші операційні доходи». Якщо Банку належить більше ніж пакет інвестицій по одному і тому ж 
цінному паперу, їх вибуття відображається за методом ФІФО. Відсотки, зароблені в період володіння 
фінансовими інвестиціями, наявними для продажу, відображаються у фінансовій звітності як процентні доходи, 
з використанням ефективної процентної ставки. Дивіденди, зароблені в період володіння інвестиціями, 
наявними для продажу, відображаються у звіті про прибутки і збитки за статтею «Інші операційні доходи» в 
момент встановлення права на платіж. Збитки, що виникають в результаті знецінення таких інвестицій, 
визнаються у звіті про прибутки і збитки за статтею «Збитки від знецінення фінансових інвестицій» і 
виключаються з фонду переоцінки інвестицій, наявних для продажу. 

 (vi) Фінансові інвестиції, що утримуються до погашення 

Фінансові інвестиції, що утримуються до погашення є непохідними фінансовими активами з фіксованими або 
обумовленими платежами та фіксованим строком погашення, які Банк твердо має намір і здатний утримувати 
до терміну погашення. Після первісної оцінки фінансові інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за 
амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву під 
знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або надбавки при придбанні та 
комісійних, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація включається до статті звіту 
про прибутки і збитки «Процентні та аналогічні доходи». Збитки, що виникають в результаті знецінення таких 
інвестицій, визнаються за статтею звіту про прибутки і збитки «Витрати по кредитам». 

Якщо Банк продає або перекласифікує значну кількість утримуваних до погашення інвестицій до дати 
погашення (за винятком деяких особливих ситуацій), вся категорія інвестицій до погашення вважається 
«скомпрометованою» і її необхідно перекласифікувати в категорію інвестицій, наявних для продажу. Більш 
того, протягом наступних двох років Банк не зможе класифікувати фінансові активи в категорію утримуваних 
до погашення. 
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 (viі) Кошти в банках, кредити та аванси клієнтам 

Після первісної оцінки кошти в банках і кредити та аванси клієнтам надалі оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву під знецінення. 
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або надбавки при придбанні, а також 
комісійних і витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація включається до 
статті звіту про прибутки і збитки «Процентні та аналогічні доходи». Збитки від знецінення визнаються у звіті 
про прибутки і збитки за статтею «Збитки за кредитами». 

Банк може мати певні зобов'язання щодо кредитування, згідно з якими очікується, що після надання грошових 
коштів кредит буде класифікований як утримуваний для торгівлі зважаючи на наміри продати кредити в 
найближчому майбутньому. Дані зобов'язання щодо кредитування відображаються як похідні інструменти і 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Якщо очікується, що після надання грошових коштів кредит буде утриманий Банком та не буде проданий в 
найближчому майбутньому, зобов’язання відображається лише в тому випадку, якщо воно є обтяжливим 
договором і, скоріш за все, призведе до виникнення збитку (наприклад, внаслідок настання певних подій по 
кредитам для контрагента).  

 (viіі) Випущені боргові цінні папери та інші позикові кошти 

Випущені Банком фінансові інструменти чи їх компоненти, які не віднесені в категорію переоцінених по 
справедливій вартості через прибуток чи збиток, класифікуються як зобов’язання по статті «Випущені боргові 
зобов’язання та інші позикові кошти», якщо в результаті договірної угоди Банк має зобов’язання або поставити 
грошові кошти чи інші фінансові активи власнику, або виконати зобов’язання іншим чином, ніж шляхом 
обміну фіксованої суми грошових коштів чи інших фінансових активів на фіксоване число інструментів 
власного капіталу. 

Після першочергової оцінки випущені боргові цінні папери та інші позикові кошти в подальшому оцінюються 
по амортизаційній вартості з використання методу ефективної відсоткової ставки. Амортизаційна вартість 
розраховується з врахуванням дисконту чи надбавки при випуску та витрати, які є невід’ємною частиною 
ефективної відсоткової ставки.  

(іх) Перекласифікація фінансових активів 

Починаючи з 1 липня 2008 р. Банк при певних зобов’язаннях має право перекласифікувати непохідні фінансові 
активи з категорії таких, що призначені для торгівлі в категорію наявних для продажу, кредитів та дебіторської 
заборгованості чи утриманих до погашення. З цієї дати при визначені зобов’язань Банк має право 
перекласифікувати фінансові інструменти з категорії наявних для продажу в категорію кредитів та дебіторської 
заборгованості. Перекласифікація відображається по справедливій вартості на дату перекласифікації, яка стає 
новою амортизаційною вартістю. 

Попередні доходи чи витрати по фінансовому активу, перекласифікованому з категорії наявних для продажу, 
які були визнані в складі капіталу, амортизуються в складі прибутку чи збитку протягом залишкового строку 
використання інвестиції з використанням ефективної відсоткової ставки. Різниця між новою амортизаційною 
вартістю та очікуваними грошовими потоками також амортизується протягом залишкового строку 
використання активу з використанням ефективної відсоткової ставки. Якщо пізніше встановлюється знецінення 
активу, то сума, відображена в складі капіталу, поновлюється в звіті про прибутки та збитки. 

Банк може перекласифікувати непохідний торговий актив з категорії призначених для торгівлі в категорію 
кредитів і дебіторської заборгованості, якщо він відповідає визначенню кредиту та дебіторської заборгованості, 
та у Банка є наміри та можливості утримувати даний фінансовий актив в недалекому майбутньому чи до 
погашення. Якщо відбувається перекласифікація фінансового активу, а Банк пізніше корегує в більшу сторону 
свою оцінку в напрямку майбутніх надходжень грошових коштів внаслідок збільшення можливості їх 
відшкодування, вплив даного збільшення визнається як корегування ефективної відсоткової ставки з дати зміни 
оцінки. 

Перекласифікація відбувається за вибором керівництва та відповідне рішення приймається по кожному 
інструменту окремо. Банк не перекласифікує фінансові інструменти в категорію переоцінених по справедливій 
вартості через прибуток чи збиток після першочергового визнання.  
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(3) Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань 

(i) Фінансові активи 

Фінансовий актив (або, де це придатне – частина фінансового активу чи частина групи схожих фінансових 
активів) припиняється визнаватися в звіті про прибутки та збитки, якщо: 

• строк дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;  

• Банк передав право на отримання грошових потоків від активу чи прийняв зобов’язання перерахувати 
отримані грошові кошти повністю без суттєвої затримки третій стороні на умовах «транзитної» угоди; а 
також:  

- Банк передав майже всі ризики та вигоди від активу,  

- Банк не передавав, але й не зберігав за собою усі ризики та вигоди від активу, але передав контроль над 
даним активом.  

Якщо Банк передав своє право на отримання грошових потоків від активу або уклав «транзитну» угоду, і не 
передав, але і не зберіг за собою практично всіх ризиків і вигод від активу, а також не передав контроль над 
активом, то актив визнається в тій мірі, в якій Банк продовжує свою участь в активі. У цьому випадку Банк 
також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив та відповідне зобов'язання оцінюються на підставі, що 
відображає права та зобов'язання, які Банк залишив за собою. 

Продовження участі, яке приймає форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшою з наступних 
величин: первісною балансовою вартістю активу або максимальною сумою винагороди, виплата, яка може 
вимагатися від Банку.  

(ii) Фінансові зобов’язання 

Припинення визнання фінансового зобов'язання відбувається тоді, коли зобов'язання погашено, анульовано або 
закінчився термін його дії. Якщо існуюче фінансове зобов'язання заміщується аналогічним зобов'язанням перед 
тим же кредитором на суттєво відмінних умовах, або умови існуючого зобов'язання значно змінюються, то таке 
заміщення або зміна враховується за допомогою припинення визнання первісного зобов'язання та визнання 
нового зобов'язання. Різниця між балансовою вартістю первісного фінансового зобов'язання і сплачених 
винагород визнається у прибутку та збитку.  

 

(4) Договори РЕПО і зворотного РЕПО 

Визнання у звіті про фінансовий стан цінних паперів, проданих із зобов'язанням викупу на зазначену дату в 
майбутньому, не припиняється, оскільки Банк зберігає за собою практично всі ризики і вигоди, пов'язані з 
володінням. Відповідна сума отриманих грошових коштів визнається в консолідованому звіті про фінансовий 
стан як актив з відповідним зобов'язанням по його поверненню, включаючи нараховані відсотки в складі 
зобов'язань за статтею «Забезпечення у формі грошових коштів по цінним паперам, наданими у вигляді позики, 
і договори РЕПО», відображаючи її економічний зміст як кредит Банку. Різниця між ціною продажу та 
зворотної покупки враховується як процентні витрати і нараховується протягом терміну дії договору з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Якщо одержувач має право продати або перезаставити 
цінні папери, то Банк перекласифікує ці цінні папери у звіті про фінансовий стан у категорію «Фінансові 
активи, призначені для торгівлі, надані в якості забезпечення» або в категорію «Фінансові інвестиції, наявні для 
продажу, надані в якості забезпечення», залежно від ситуації. 

І навпаки, цінні папери, куплені із зобов'язанням перепродажу на зазначену дату в майбутньому, не визнаються 
у звіті про фінансовий стан. Відповідна сума сплачених грошових коштів, включаючи нараховані відсотки, 
визнається у звіті про фінансовий стан за статтею «Забезпечення у формі грошових коштів по цінним паперам, 
отриманими у вигляді позики, і договори зворотного РЕПО», відображаючи економічний зміст операції як 
кредит, наданий Банком. Різниця між ціною купівлі та ціною перепродажу враховується як «Чисті процентні 
доходи» і нараховується протягом терміну дії договору з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Якщо цінні папери, куплені за угодою про повторний продаж, згодом продаються третім особам, зобов'язання з 
повернення цінних паперів відображається як короткий продаж по статті «Фінансові зобов'язання, призначені 
для торгівлі» і оцінюється за справедливою вартістю, при цьому доходи або витрати включаються до статті 
«Чисті доходи від торговельних операцій».  
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 (5) Визначення справедливої вартості 

Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими на дату складання звіту про фінансовий стан 
здійснюється на активному ринку, визначається на основі їхніх ринкових котирувань або котирувань дилерів 
(котирування на покупку для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування 
витрат по угоді. 

Справедлива вартість інших фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, 
визначається з використанням відповідних моделей оцінки. Моделі оцінки включають метод дисконтованих 
грошових потоків, порівняння з аналогічними інструментами, на які існують ціни на досліджуваному ринку, 
моделі оцінки опціонів, кредитні моделі і інші моделі оцінки. 

Певні фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю з використанням моделей оцінки, для 
яких відсутні поточні ринкові операції або спостережувані ринкові дані. Їх справедлива вартість визначається з 
використанням моделі оцінки, яка була перевірена щодо цін, або вихідних даних для реальних ринкових 
операцій, а також з використанням найкращої оцінки Банку щодо найбільш доречних припущень для моделі. 
Моделі коригуються для відображення спреду між цінами купівлі та продажу, щоб відобразити витрати на 
закриття позицій, кредитові і дебетові оціночні коригування, спред ліквідності контрагента, а також обмеження 
моделі. Також, прибуток або збиток, розраховані при першому відображенні таких фінансових інструментів 
(прибуток або збиток «першого дня») відносяться на майбутні періоди та визнаються тільки тоді, коли вихідні 
дані стають спостережуваними, або при припиненні визнання інструменту. 

 

(6) Знецінення фінансових активів 

На кожну дату складання звіту про фінансовий стан Банк оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення 
фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів умовно 
визначаються як знецінені тоді, і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або 
більше подій, що відбулися після первісного визнання активу («випадок настання збитку», що відбувся), і 
випадок (або випадки) настання збитку впливає на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу 
або групи фінансових активів, яке можна надійно оцінити. 

Ознаки знецінення можуть включати свідчення того, що позичальник або група позичальників мають суттєві 
фінансові труднощі, високу ймовірність банкрутства або іншої фінансової реорганізації, порушують 
зобов'язання з виплати відсотків або за основною сумою боргу, а також свідчення, на підставі інформації з 
спостережуваного ринку, зниження очікуваних майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні 
прострочених платежів або економічних умовах, які корелюють зі збитками по активах.  

(i) Фінансові активи, що обліковуються за амортизаційною вартістю 

Відносно фінансових активів, облік яких здійснюється за амортизаційною вартістю (наприклад, кошти в 
банках, кредити та аванси клієнтам, а також інвестиції, утримувані до погашення), Банк спочатку оцінює на 
індивідуальній основі наявність об'єктивних ознак знецінення для окремо значимих фінансових активів, або в 
сукупності для фінансових активів, які не є окремо значущими. Якщо Банк вирішує, що з фінансового активу, 
оціненого на індивідуальній основі, не існує об'єктивних ознак зменшення корисності, він включає цей актив до 
групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику та оцінює їх на предмет 
знецінення на сукупній основі. Активи, що оцінюються на предмет знецінення на індивідуальній основі, щодо 
яких визнаються збитки від зменшення корисності, не повинні оцінюватися на предмет знецінення на сукупній 
основі. 
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У разі наявності об'єктивних свідоцтв понесення збитків від знецінення сума збитку становить собою різницю 
між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю оцінених майбутніх грошових потоків (яка не 
враховує майбутні очікувані збитки за кредитами, які ще не були понесені). Балансова вартість активу 
знижується за рахунок використання рахунку резерву, і сума збитку визнається у звіті про прибутки та збитки. 
Процентні доходи продовжують нараховуватися за зниженою балансовою вартістю, на підставі процентної 
ставки, яка використовується для дисконтування грошових потоків з метою визначення збитку від знецінення. 
Процентні доходи відображаються за статтею «Процентні та аналогічні доходи» звіту про прибутки і збитки. 
Кредити та відповідний резерв списуються у випадку, коли ще немає реальних перспектив відшкодування, і все 
забезпечення було реалізовано чи передано Банку. Якщо в наступному році сума оцінених збитків від 
знецінення збільшується або зменшується у зв'язку з подією, яка мала місце після того, як були визнані збитки 
від знецінення, раніше визнана сума збитків від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування 
рахунку резерву. Якщо списання пізніше відновлюється, то сума відновлення відображається за статтею 
«Збитки за кредитами» звіту про прибутки і збитки. 

Наведена вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною 
процентною ставкою за фінансовим активом. Якщо кредит надано за змінною процентною ставкою, то ставкою 
дисконтування для оцінки збитків від знецінення буде поточна ефективна процентна ставка. Якщо Банк 
перекласифікував торговельні активи в категорію кредитів та авансів, ставка дисконтування, що 
використовується для визначення збитку від знецінення, є новою ефективною процентною ставкою, визначеної 
на дату перекласифікації. Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків за 
фінансовими активами, наданими в якості забезпечення, відображає грошові потоки, які можуть бути отримані 
у разі звернення стягнення, за вирахуванням витрат на отримання та реалізацію забезпечення, незалежно від 
наявності можливості звернення стягнення. 

З метою сукупної оцінки на наявність ознак знецінення фінансові активи розбиваються на групи на основі 
внутрішньої банківської системи кредитних рейтингів, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких 
як вид активу, галузь, географічне розташування, вид забезпечення, своєчасність платежів та інші фактори. 

Майбутні грошові потоки за групою фінансових активів, які оцінюються на предмет знецінення на сукупній 
основі, визначаються на підставі історичної інформації щодо збитків за активами, характеристики кредитного 
ризику за якими аналогічні характеристикам за активами групи. Історична інформація щодо збитків 
коригується на основі поточної інформації на досліджуваному ринку з метою відображення впливу існуючих 
умов, які не чинили впливу на ті роки, за які є історична інформація щодо збитків, і виключення впливу умов за 
історичний період, які не існують в даний момент. Оцінки змін у майбутніх грошових потоках відображають та 
відповідають змінам у відповідній інформації на досліджуваному ринку за кожен рік (наприклад, зміни у рівні 
безробіття, цінах на нерухомість, ціни на товар, платіжному статусі чи інших факторах, що свідчать про 
понесені Банком збитки і про їх розмір). Методологія та припущення, використовувані для оцінки майбутніх 
грошових потоків, регулярно переглядаються з тим, щоб скоротити розбіжності між оцінками збитків та 
фактичними результатами. 

(ii) Фінансові інвестиції, наявні для продажу 

На кожну дату складання звіту про фінансовий стан Банк оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення 
корисності фінансових інвестицій, що є в наявності для продажу. 

Відносно боргових інструментів, класифікованих як наявні для продажу, Банк оцінює на індивідуальній основі 
наявність об'єктивних ознак знецінення за тими ж принципами, що і для фінансових активів, які обліковуються 
за амортизаційною вартістю. Однак відображена сума знецінення є сукупним збитком, визначений як різниця 
між амортизованою вартістю і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від знецінення 
відносно даної інвестиції, раніше відображеного в звіті про прибутки та збитки. Надалі процентні доходи 
нараховуються на знижену балансову вартість за процентною ставкою, використаної для дисконтування 
майбутніх грошових потоків з метою визначення збитку від знецінення. Процентні доходи відображаються за 
статтею «Процентні та аналогічні доходи». Якщо в наступному році справедлива вартість боргового 
інструменту збільшується, і це збільшення об'єктивно пов'язане з подією після того, як збитки від зменшення 
корисності були визнані у звіті про прибутки і збитки, то збитки від зменшення корисності відновлюються 
через звіт про прибутки і збитки. 
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Відносно інвестицій в інструменти власного капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні 
свідчення знецінення включають «значне» або «тривале» зниження справедливої вартості інвестиції нижче її 
первісної вартості. Банк вважає зниження «значним», якщо воно становить, як правило, не менше 20%, і 
«тривалим», якщо воно перевищує, як правило, 6 місяців. У разі наявності ознак зменшення корисності, 
накопичені збитки (визначені як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за 
вирахуванням збитків від зменшення корисності інвестиції, раніше визнаних у звіті про прибутки і збитки) 
переносяться з капіталу до звіту про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій в інструменти 
власного капіталу не відновлюються через звіт про прибутки і збитки; збільшення справедливої вартості після 
знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. 

 (iii) Реструктуризація кредитів 

Банк прагне, у міру можливості, замість звернення стягнення на заставу, переглядати умови по кредитах, 
наприклад, продовжувати договірні терміни платежу і погоджувати нові умови кредитування. Кредит не 
вважається простроченим, якщо умови по ньому були переглянуті, а знецінення оцінюється з використанням 
первісної ефективної процентної ставки, розрахованої до зміни умов. Керівництво Банку постійно переглядає 
реструктуризовані кредити з тим, щоб переконатися в дотриманні всіх критеріїв та можливості здійснення 
майбутніх платежів. Такі кредити продовжують оцінюватися на предмет знецінення на індивідуальній або 
сукупній основі, та їх очікуване відшкодування оцінюється з використанням первісної ефективної процентної 
ставки по кредиту.  

 

(7) Взаємозалік фінансових інструментів 

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань з відображенням нетто-суми в звіті про фінансовий 
стан здійснюється тоді, і тільки тоді, коли існує юридично закріплене право провести взаємозалік визнаних сум 
і намір провести розрахунки на нетто-основі, або реалізувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. 
Це, як правило, не виконується щодо генеральних угод про взаємозалік, і відповідні активи і зобов'язання 
відображаються в балансі в повній сумі. 

 

(8) Оренда 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналізі змісту угоди. 
При цьому потрібно встановити, чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або 
активів і чи переходить право користування активом в результаті даної угоди. 

Банк як орендар 

Оренда, за якою до Банку не переходять практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням орендованими 
активами, вважається операційною орендою. Платежі з операційної оренди визнаються як витрати у звіті про 
прибутки і збитки рівними частинами протягом терміну оренди. Кредиторська заборгованість щодо умовних 
платежів з оренди визнається як витрати в тому періоді, в якому вона виникає. 

Банк як орендодавець 

Договори оренди, за яким у Банку залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом, 
класифікуються як операційна оренда. Початкові прямі витрати, понесені при укладенні договорів операційної 
оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються протягом терміну оренди на тій 
же основі, що і дохід від оренди. Умовні платежі по оренді визнаються як виручка в тому періоді, в якому вони 
були отримані. 
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 (9) Визнання доходів і витрат 

Дохід визнається, якщо існує висока ймовірність того, що Банк отримає економічні вигоди, і якщо дохід може 
бути надійно оцінений. Для визнання доходу у фінансовій звітності повинні також виконуватися такі критерії:  

(i) Процентні та аналогічні доходи і витрати 

 По всім фінансовим інструментам, які оцінюються за амортизаційною вартістю, фінансовим активам, за якими 
нараховуються відсотки, класифікованих як наявні для продажу, та фінансовим інструментам, класифікованим 
як переоцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток, процентні доходи або витрати 
відображаються за ефективною процентною ставкою, при дисконтуванні за якою, очікувані майбутні грошові 
платежі або надходження протягом передбачуваного строку використання фінансового інструмента або 
протягом коротшого періоду часу, де це можливо, в точності приводяться до чистої балансової вартості 
фінансового активу або фінансового зобов'язання. При розрахунку враховуються всі договірні умови за 
фінансовим інструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та комісійні або додаткові витрати, 
безпосередньо пов'язані з інструментом, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, але не 
враховуються майбутні збитки за кредитами. 

Балансова вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання коригується в разі перегляду Банком 
оцінки платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість обчислюється, виходячи з первісної 
ефективної процентної ставки, а зміна балансової вартості відображається як «Інші операційні доходи». Однак 
у випадку перекласифікованого фінансового активу, щодо якого Банк згодом збільшує свою оцінку майбутніх 
надходжень грошових коштів у результаті збільшення ймовірності отримання відшкодування щодо цих 
грошових надходжень, вплив даного збільшення визнається як коригування ефективної процентної ставки від 
дати зміни оцінки. 

У разі зниження відображеної у фінансовій звітності вартості фінансового активу або групи аналогічних 
фінансових активів внаслідок збитку від знецінення, процентні доходи продовжують визнаватися за 
процентною ставкою, яка використовується для дисконтування майбутніх грошових потоків, з метою 
визначення збитку від знецінення. 

(ii) Комісійні доходи 

Банк отримує комісійні доходи від різних видів послуг, що надаються клієнтам. Комісійні доходи можна 
розділити на наступні дві категорії: 

Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду 

Комісійні, отримані за надання послуг протягом певного періоду, нараховуються протягом цього періоду. Такі 
статті включають комісійні доходи та винагороди за управління активами, відповідальне зберігання та 
управлінські і консультаційні послуги. 

Комісії за зобов'язаннями з надання кредитів, якщо ймовірність використання кредиту велика, та інші комісії, 
пов'язані з наданням кредитів, відносяться на майбутні періоди (разом із витратами, безпосередньо пов'язаними 
з видачею кредитів), і визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом. Якщо ймовірність 
надання кредиту мала, комісії за зобов'язаннями з надання кредитів визнаються рівними частинами протягом 
терміну дії зобов'язання. 

Комісійні доходи від надання послуг з проведення операцій 

Комісійні, отримані за проведення або участь у переговорах щодо здійснення операції від імені третьої сторони, 
наприклад, укладення угоди щодо придбання акцій або інших цінних паперів, або придбання чи продаж 
компанії, визнаються після завершення такої операції. Комісійні або частина комісійних, пов'язані з певними 
показниками прибутковості, визнаються після досягнення відповідних критеріїв. 

 (iii) Дивідендний дохід 

Дивідендний дохід визнається, коли встановлюється право Банку на отримання платежу. 

(iv) Чисті доходи від торгових операцій 

Фінансові результати, отримані від торговельних операцій, включають всі доходи і витрати від зміни 
справедливої вартості, відповідні процентні доходи або витрати і дивіденди за фінансовими активами і 
фінансовими зобов'язаннями, призначеними для торгівлі. Вони включають також неефективну частину доходів 
або витрат за операціями хеджування.  
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 (10) Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання звіту про рух грошових коштів включають грошові кошти 
в касі, поточні рахунки в центральних банках, використання яких не обмежено, та депозити в банках на вимогу 
чи з початковим терміном розміщення 3 місяці або менше. 

 

 (11) Основні засоби 

Основні засоби (включаючи обладнання, яке утримується за договорами операційної оренди, відповідно до 
яких Банк виступає в якості орендодавця) відображаються за первісною вартістю, без урахування витрат на 
повсякденне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення. 
Зміни очікуваного терміну корисного використання відображаються у фінансовій звітності як зміна періоду або 
методу амортизації, залежно від ситуації, і враховуються як зміни оціночних значень. 

Амортизація розраховується прямолінійним методом з метою списання вартості основних засобів до їх 
залишкової вартості протягом очікуваного терміну корисного використання. Земля не амортизується. Очікувані 
терміни корисного використання наступні: 

• Будівлі та інвестиційна нерухомість     35 – 100 років 

• Транспортні засоби      10 років  

• Меблі та обладнання    4 – 15 років 

Припинення визнання об'єкта основних засобів відбувається у разі його вибуття або якщо його використання не 
пов'язане з отриманням майбутніх економічних вигод. Дохід або витрати, що виникають в результаті 
припинення визнання активу (розраховані як різниця між чистою виручкою від реалізації та балансовою 
вартістю активу), визнаються в звіті про прибутки і збитки за той рік, в якому було припинено визнання, за 
статтею «Інші операційні доходи». 

 

(12) Нематеріальні активи 

Інші нематеріальні активи Банку включають вартість програмного забезпечення.  

Програмне забезпечення складається з програмного забезпечення та ліцензій на використання програмного 
забезпечення. Ліцензії складаються з ліцензій Національного банку України на здійснення банківської 
діяльності та ліцензій платіжних систем, учасником яких є Банк, на використання торгових марок. Інші 
нематеріальні активи Банку включають право доступу до послуг платіжних систем, учасником яких є Банк та 
права користування майном. 

Нематеріальний актив визнається тільки в тому випадку, якщо його первісна вартість може бути достовірно 
визначена, й існує висока ймовірність отримання Банком очікуваних майбутніх економічних вигод, пов'язаних з 
його використанням. 

Нематеріальні активи, придбані окремо, спочатку оцінюються за собівартістю. Після первісного визнання 
нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від знецінення. 

Нематеріальні активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання. Нематеріальні 
активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного 
використання. Період і метод амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисного 
використання переглядаються принаймні щорічно в кінці кожного звітного року. Зміна очікуваного строку 
корисного використання або очікуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з 
активом, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу амортизації, залежно від ситуації, і 
враховується як зміна облікової оцінки. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком 
корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки у тій категорії витрат, яка відповідає 
функції нематеріального активу. 

Амортизація розраховується з використанням лінійного методу списання вартості нематеріальних активів до їх 
залишкової вартості протягом очікуваного терміну корисного використання: 

• Програмне забезпечення 2 – 10 років; 
• Ліцензії  до 10 років. 
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 (13) Знецінення нефінансових активів 

На кожну звітну дату Банк визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки існують або 
якщо необхідно виконати щорічну перевірку активу на знецінення, Банк проводить оцінку суми очікуваного 
відшкодування. Сума очікуваного відшкодування є більшою з наступних величин: справедливої вартості активу 
або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, або вартості використання 
активу. Якщо балансова вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки перевищує суму 
очікуваного відшкодування, актив вважається знеціненими і списується до суми відшкодування. Вартість 
використання активу оцінюється шляхом приведення очікуваних грошових надходжень до теперішньої вартості 
з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову вартість грошей і 
ризики, властиві даному активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж 
використовується відповідна модель оцінки. Дані розрахунки підкріплюються коефіцієнтами оцінки, 
котируваннями цін на акції дочірніх компаній, які обертаються на біржі або іншими доступними індикаторами 
справедливої вартості. 

На кожну звітну дату Банк визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу, за 
винятком гудвілу, більше не існують або скоротилися. Якщо така ознака є, Банк визначає суму очікуваного 
відшкодування активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення 
відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в припущеннях, що використовуються для 
визначення суми очікуваного відшкодування активу, з моменту останнього визнання збитку від знецінення. 
Відновлення має обмежений характер, тобто балансова вартість активу не повинна перевищувати суму 
очікуваного відшкодування і балансової вартості, яка була б визначена за вирахуванням амортизації, якби в 
попередніх періодах не був визнаний збиток від зменшення корисності. Таке відновлення визнається у звіті про 
прибутки та збитки. 

 

(14) Договори фінансової гарантії 

У ході здійснення звичайної діяльності Банк надає фінансові гарантії у формі акредитивів, гарантій та акцептів. 
Договори фінансової гарантії первісно визнаються у фінансовій звітності за справедливою вартістю за статтею 
«Інші зобов'язання» у розмірі отриманої премії. Після первісного визнання зобов'язання Банку за кожним 
договором гарантії оцінюється за більшою з двох величин: суми, що була визнана на початку, за вирахуванням 
накопиченої амортизації, визнаної у звіті про прибутки і збитки, або найкращою оцінкою витрат, необхідних 
для врегулювання будь-якого фінансового зобов’язання, що виникає за гарантією. 

Збільшення зобов'язання, пов'язане з договорами фінансової гарантії, враховується у звіті про прибутки і збитки 
за статтею «Збитки за кредитами». Отримана премія визнається у звіті про прибутки і збитки за статтею «Чисті 
комісійні доходи» на рівномірній основі протягом строку дії договору гарантії. 

 

(15) Резерви 

Резерви визнаються, якщо Банк має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в 
результаті минулої події, існує висока ймовірність відтоку економічних вигод для погашення зобов'язання, і 
сума таких зобов'язань може бути надійно оцінена. Витрати за резервами, відображаються у звіті про прибутки 
і збитки за вирахуванням компенсації. 
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(16) Оподаткування 

(i) Поточні податки 

Податкові активи та зобов'язання за поточними податками за поточні і попередні періоди оцінюються як 
очікувана сума, що має бути відшкодована податковими органами або сплачена податковим органам. Податкові 
ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і закони, прийняті 
або фактично прийняті на дату складання звіту про фінансовий стан. 

(ii) Відстрочені податки 

Відстрочений податок визнається на дату складання звіту про фінансовий стан стосовно тимчасових різниць 
між оподатковуваною базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю з метою складання фінансової 
звітності. Відстрочене податкове зобов'язання визнається стосовно всіх оподатковуваних тимчасових різниць. 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями, перенесеними на майбутні періоди 
невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками, тією мірою, в якій існує 
ймовірність отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік цих 
тимчасових різниць, перенесених невикористаних податкових пільг і невикористаних податкових збитків. 

Балансова вартість відстроченого податкового активу повторно аналізується на кожну дату складання звіту про 
фінансовий стан і знижується, якщо отримання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволить 
використати всі або частину відстрочених податкових активів, більше не є ймовірним. Невизнані відстрочені 
податкові активи повторно аналізуються на кожну дату складання звіту про фінансовий стан і визнаються в тій 
мірі, в якій стає ймовірним, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить відшкодувати відстрочені 
податкові активи. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, що будуть 
застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на підставі податкових 
ставок (та податкового законодавства), які були прийняті або фактично прийняті станом на дату складання 
звіту про фінансовий стан. 

Поточний податок і відстрочений податок пов'язані зі статтями, визнаними безпосередньо у складі капіталу, 
визнаються у складі капіталу, а не в звіті про прибутки та збитки. 

Відстрочені податкові активи і зобов'язання підлягають взаємозаліку, якщо є юридично закріплене право 
взаємозаліку поточних податкових активів та поточних податкових зобов'язань, і відстрочені податки 
відносяться до однієї і тієї ж компанії-платника податків та податкового органу. 

 

(17) Дивіденди за звичайними акціями 

Дивіденди за звичайними акціями визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу після їх затвердження 
акціонерами Банку. Проміжні дивіденди вираховуються з капіталу після того, як вони були оголошені і стали 
обов'язковими для виплати Банком. 

Дивіденди за рік, затверджені після дати складання звіту про фінансовий стан, розкриваються як події після 
дати складання звіту про фінансовий стан. 

 

(18) Звітність за сегментами 

В основі звітності Банку за сегментами лежать наступні операційні сегменти: послуги, що надаються фізичним 
особам, послуги, що надаються корпоративним клієнтам, казначейство. 
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Нижче наводяться стандарти й інтерпретації, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску 
фінансової звітності Банку. Банк має намір застосувати ці стандарти з дати їх набуття чинності. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

МСФЗ (IFRS) 9 в поточній редакції, що відображає результати першого етапу проекту Ради з МСФЗ з заміни 
МСФЗ (IAS) 39, застосовується стосовно класифікації й оцінки фінансових активів і фінансових зобов’язань, як 
вони визначені у МСФЗ (IAS) 39. Спочатку передбачалося, що стандарт набуде чинності стосовно річних 
звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013р. або після цієї дати, але в результаті випуску Поправок до 
МСФО (IFRS) 9 «Дата обов’язкового застосування МСФЗ (IFRS) 9  і перехідні вимоги до розкриття 
інформації», опублікованих у грудні 2011 р., дата обов’язкового застосування була перенесена на 1 січня 2015р. 
У ході наступних етапів Рада з МСФЗ розгляне облік хеджування і знецінення фінансових активів. 
Застосування першого етапу МСФО (IFRS) 9 не матиме вплив на класифікацію й оцінку фінансових активів та 
зобов’язань Банку. Для представлення завершеної картини Банк оцінить вплив цього стандарту на суми, що 
розкриваються у фінансовій звітності в ув’язці з іншими етапами проекту після публікації остаточної редакції 
стандарту, що включає в себе всі етапи. 

«Інвестиційні компанії» (Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 і МСФЗ (IAS) 27)  

Дані поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014р. або після цієї 
дати, і передбачають виключення з вимог про консолідацію для компаній, які відповідають визначенню 
інвестиційній компанії згідно МСФЗ (IFRS) 10. Виключення з вимог про консолідацію вимагає, щоб 
інвестиційні компанії враховували дочірні компанії за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Передбачається, що дані поправки не матимуть впливу на фінансовий стан або фінансові результати діяльності 
Банку. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань» 

В рамках даних поправок роз’яснюється значення фрази «в даний момент володіє юридично закріпленим 
правом на здійснення взаємозаліку». Поправки також описують, як необхідно правильно застосовувати критерії 
взаємозаліку у МСФЗ (IAS) 32 у відношенні систем розрахунків (таких як системи єдиного клірингового 
центру), в рамках яких використовуються механізми неодночасних валових платежів. Поправки вступають в 
силу стосовно річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї дати. Передбачається, що 
дані поправки не матимуть впливу на фінансовий стан або фінансові результати діяльності Банку. 

Інтерпретація IFRIC 21 «Обов’язкові платежі» (Інтерпретація IFRIC 21) 

В Інтерпретації IFRIC 21 роз’яснюється, що компанія визнає зобов’язання стосовно обов’язкових платежів тоді, 
коли відбувається дія, що тягне за собою їх сплату. У випадку обов’язкового платежу, виплата якого 
вимагається у випадку досягнення мінімального граничного значення, в інтерпретації встановлюється заборона 
на визнання припущеного зобов’язання до досягнення встановленого мінімального граничного значення. 
Інтерпретація IFRIC 21 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після 
цієї дати. Передбачається, що Інтерпретація IFRIC 21 не матиме впливу на фінансовий стан або фінансові 
результати діяльності Банку. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 39 «Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування» 

В даних поправках передбачається виключення з вимоги про зупинення обліку хеджування у випадку, коли 
новація похідного інструменту, визначеного як інструмент хеджування, відповідає встановленим критеріям. 
Дані поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 р. або після цієї 
дати. Передбачається, що дані поправки не матимуть впливу на фінансовий стан або фінансові результати 
діяльності Банку. 
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4. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 

Для цілей управління Банк має три операційні сегменти, виділені на основі характеристик продуктів та послуг: 

Послуги фізичним особам - обслуговування депозитів фізичних осіб, надання кредитів на споживчі потреби, 
овердрафтів, обслуговування кредитних карт і грошових переказів. 

Послуги корпоративним клієнтам - надання кредитів, відкриття депозитів і поточних рахунків юридичним 
особам і установам-клієнтам. 

Казначейство - бізнес-сегмент включає торгові операції з фінансовими інструментами, операції з цінними 
паперами і похідними інструментами, включаючи операції РЕПО, операції з іноземною валютою, залучення і 
надання кредитів на ринках міжбанківського кредитування, процентний арбітраж по операціях SWAP. Крім 
того, в сферу діяльності казначейського бізнесу входить управління короткостроковою ліквідністю і валютним 
ризиком. 

Керівництво здійснює контроль результатів операційної діяльності кожного підрозділу окремо для цілей 
ухвалення рішень про розподіл ресурсів і оцінки результатів діяльності. Результати діяльності сегментів 
визначаються на основі прибутку до витрат по податку на прибуток. Облік податків на прибуток здійснюється 
на груповій основі, і вони не розподіляються між операційними сегментами.  

В таблиці нижче відображена інформація про прибутки/збитки і деякі активи та зобов’язання за операційними 
сегментами Банку за рік, що закінчився 31 грудня. 

На 31 грудня 2013р. 

        
          

 

Послуги 
фізичним 

особам 

 Послуги 
корпора-
тивним 

клієнтам 

 
Казна-

чейство 

 
Нерозпо-

ділені 

 
Усього 

          Процентні доходи 13 818  83 927  5 586  -  103 331 
Процентні витрати (52 112)  (19 461)  (9 662)  -  (81 235) 
Комісійні доходи 4 477  10 978  473  -  15 928 
Комісійні витрати (398)  (56)  (607)  -  (1 061) 
Збитки за кредитами (13 802)  13 917  310  (17)  408 
Прибуток (збиток) сегменту (48 017)  89 305  (3 900)  (17)  37 371 
Інші непроцентні доходи -  -  13 061  746  13 807 
Інші непроцентні витрати -  -  -  (47 945)  (47 945) 
Прибуток (збиток) до сплати податку 

на прибуток (48 017)  89 305   9 161  (47 216)  3 233 
Витрати по податку на прибуток -  -   -  (2 075)  (2 075) 
Прибуток (збиток) за звітний рік (48 017)  89 305   9 161  (49 291)  1 158 

 
         

Активи та зобов’язання          
Активи сегмента 67 270  557 164  134 605  -  759 039 
Нерозподілені активи -  -  -  85 450  85 450 
Всього активи 67 270  557 164  134 605  85 450  844 489 
Зобов’язання сегмента 404 420  200 077  103 771  -  708 268 
Нерозподілені зобов’язання -  -  -  5 690  5 690 
Усього зобов’язань 404 420  200 077  103 771  5 690  713 958 
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4. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ (продовження) 

На 31 грудня 2012р. 

         
          

 

Послуги 
фізичним 

особам 

 Послуги 
корпора-
тивним 

клієнтам 

 
Казна-

чейство 

 
Нерозпо-

ділені 

 
Усього 

          Процентні й аналогічні доходи 17 818 

 

73 561 

 

4 849 

 

- 

 

96 228 

Процентні й аналогічні витрати (43 092) 

 

(20 979) 

 

(11 925) 

 

- 

 

(75 996) 

Комісійні доходи 3 738 

 

8 839 

 

262 

 

- 

 

12 839 

Комісійні витрати (348) 

 

(245) 

 

(612) 

 

- 

 

(1 205) 

Збитки за кредитами (24 377) 

 

18 335 

 

- 

 

- 

 

(6 042) 

Прибуток (збиток) сегменту (46 261) 

 

79 511 

 

(7 426) 

 

- 

 

25 824 

Інші непроцентні доходи - 

 

- 

 

26 382 

 

885 

 

27 266 

Інші непроцентні витрати - 

 

- 

 

- 

 

(50 440) 

 

(50 440) 

Прибуток (збиток) до сплати податку 

на прибуток (46 261) 

 

79 511   18 956 

 

(49 555) 

 

2 651 

Витрати по податку на прибуток - 

 

-   - 

 

(2 120) 

 

(2 120) 

Прибуток (збиток) за звітний рік (46 261) 

 

79 511   18 956 

 

(51 675) 

 

531 

          Активи та зобов’язання 

         Активи сегмента 67 369 

 

509 537 

 

141 565 

 

- 

 

718 471 

Нерозподілені активи - 

 

- 

 

- 

 

83 821 

 

83 821 

Всього активи 67 369 

 

509 537 

 

141 565 

 

83 821 

 

802 292 

Зобов’язання сегмента 379 211 

 

229 819 

 

66 747 

 

- 

 

675 777 

Нерозподілені зобов’язання - 

 

- 

 

- 

 

4 642 

 

4 642 

Усього зобов’язань 379 211 
 

229 819 
 

66 747 
 

4 642 
 

680 419 
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5. ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ 

   

2013 2012 

Грошові та короткострокові кошти 
 

 

152 

 

129 

Кошти в банках 
 

 

2 394 

 

3 003 

Кредити та заборгованість клієнтів 
 

 

97 745 

 

91 379 

Фінансові інвестиції 
 

 

3 040 

 

1 717 

   

103 331 

 

96 228 

 
6. ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ 

2013 2012 

Заборгованість перед банками 
 

(3 071) (2 539) 

Кошти клієнтів 
 

(73 040) (64 468) 

Випущені боргові цінні папери та інші позикові кошти 
 

(5 124) (8 989) 

(81 235) 

 

(75 996) 

 
7. КОМІСІЙНІ ДОХОДИ 

2013 2012 

Розрахункові операції 
 

13 332 10 579 

Валютообмінні операції 
 

1 727 1 218 

Операції з цінними паперами 
 

- 18 

Комісії за позабалансовими операціями 
 

54 172 

Інші комісійні доходи 
 

815 852 

15 928 

 

12 839 

 
8. КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ 

2013 2012 

Розрахункові операції 
 

(995) (946) 

Комісії за кредитами 
 

- (102) 

Операції з цінними паперами 
 

(36) (44) 

Інші комісійні витрати 
  

(30) (113) 

(1 061) 

 

(1 205) 

 
9. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 

2013 2012 

Доходи від операційної оренди 
 

390 358 

Штрафи, пені, що отримані банком 
 

208 177 

Інші операційні доходи 
  

148 350 

746 

 

885 

З рядка «Інші операційні доходи»: 
     - Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового 

характеру 
  

2 
 

- 
- Iнші операційні доходи 

  
109 

 
109 

- Позитивний результат від продажу нематерiальних активiв 
та основних засобів 

  
- 

 
3 

- Iнші доходи 
  

37 
 

238 
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10. ВІДРАХУВАННЯ ДО РЕЗЕРВІВ ЗА АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 
2013 2012 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в інших 

банках, у т.ч.: 
 

 115  (5 689) 

Комерційне кредитування 
 (13 802)  18 688 

Споживче кредитування 
 13 917  (24 377) 

Інші відрахування 
 293  (354) 

408 
 

(6 043) 

У 2013 році Банком повернуто раніше списаної безнадійної заборгованості на суму 6 863 тис. грн., у 2012 році – 
на суму 4 652 тис. грн.   

З рядка «Інші відрахування»: 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів  

  17 
 

(83) 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж   302  (302) 
Відрахування до резервів за зобов’язаннями   (26)  31 
 
11. ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ 

2013 2012 

Заробітна плата 
 

(17 241) (16 902) 

Витрати на соціальне забезпечення 
 

(5 986) (5 706) 

(23 227) 

 

(22 608) 

 
12. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

  2013 2012 

Амортизація   (2 691) (2 689) 

Витрати на операційну оренду   (4 662) (4 686) 

Адміністративні витрати   (11 167) (9 990) 

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб    (2 883) (1 865) 

Реклама і маркетинг   (637) (526) 

Професійні послуги   (205) (198) 

Інші податки, крім податку на прибуток   (437) (226) 

Інші операційні та адміністративні витрати   (3 757) (2 585) 

  (26 439) 

 

(22 765) 

 
У рядку «Інші операційні та адміністративні витрати» відображено витрати, зумовлені, передусім, зменшенням 
корисності майна, яке перейшло у власність Банку як заставодержателя (2013р. – (3 593) тис. грн., 2012р. – 
(2 430) тис. грн.). 
  
13. ІНШІ ДОХОДИ/(ВИТРАТИ) 

2013 2012 

Списання/поновлення раніше визнаного активу 
 

6 092 365 

Інші витрати 
 

(4 371) (5 431) 

1 721 

 

(5 066) 

У рядку «Інші витрати» відображено витрати, зумовлені, передусім, відступленням Банком колекторським 
компаніям прав вимоги за кредитами (2013р. – (4 223) тис. грн., 2012р. – (5 223) тис. грн.). 
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14. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
 
Нижче представлені компоненти витрат по податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня: 

      

   

2013 

 

2012 

Поточні платежі з податку на прибуток 

  

(426) 

 

(1 690) 

Пов'язаний з виникненням та відновленням тимчасових різниць 

  

(1 649) 

 

(430) 

   

(2 075) 

 

(2 120) 

 
Нижче представлено узгодження між витратами по податку та бухгалтерським прибутком, помноженим на 
ставку податку, який діяв в Україні за роки, що закінчилися 31 грудня: 
 
 

   

2013 

 

2012 

Бухгалтерський прибуток/(збиток) до оподаткування 

  

3 233 

 

2 651 

По ставці податку на прибуток, встановленої законодавством 

України 19% (2012 – 21%) 

  

(614) 

 

(557) 

Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей 

оподаткування або не включаються до оподатковуваної суми 

  

(1 461) 

 

(1 563) 

Витрати по податку на прибуток, відображені в звіті про 

прибутки і збитки 

  

(2 075) 

 

(2 120) 

 
Відстрочений податок, включений в звіт про фінансовий стан представлений наступний чином: 
 

   

2013 

 

2012 

Податковий ефект тимчасових різниць: 

     Резерв під знецінення кредитів 

  

398 

 

- 

Основні засоби та нематеріальні активи 

  

247 

 

- 

Інші довгострокові активи, наявні для продажу 

  

3 128 

 

4 680 

Забезпечення під відпустки 

  

368 

 

250 

Інше 

  

5 596 

 

5 722 

Відстрочені податкові активи 

  

9 737 

 

10 652 

      
      Знецінення кредитів 

  

- 

 

(107) 

Відстрочені податкові зобов'язання 

  

- 

 

(107) 

   

  

 

  

Чистий відстрочений податковий актив/(зобов’язання) 

  

9 737 

 

10 545 
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15. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ 
 
Базовий прибуток на акцію обраховується шляхом ділення чистого прибутку за рік, що припадає на 
утримувачів звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом 
року. 
Нижче наводиться інформація про прибуток і кількість акцій, яка використовується в розрахунках базового 
прибутку на акцію (розводнений прибуток/збиток на акцію не приводиться, оскільки Банк не має інструментів з 
розводненим ефектом). 

   

2013 

 

2012 

Чистий прибуток, що приходить на власників звичайних акцій 
материнської компанії, тис.грн. 

  
1 158 

 
531 

Середня кількість звичайних акцій для розрахунку базового 
прибутку на акцію, тис.шт.  

  
2 396 313 

 
2 234 517 

Базовий прибуток на акцію, грн 
  

0,0005   0,0002 
 
Між звітною датою і датою складання цієї фінансової звітності інших операцій із звичайними акціями або 
потенційними звичайними акціями, які вимагали б перерахунку прибутку/збитку на акцію, не проводилося. 
 
16. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
 

   

2013 

 

2012 

Грошові кошті в касі 

  

15 594 

 

17 580 

Поточний рахунок у Національному банку України 

  

15 890 

 

24 906 

Депозит у Національному банку України 

  

1 856 

 

1 229 

Поточні рахунки у банках 

  

51 720 

 

65 482 

   

85 060 

 

109 197 

 

Протягом 2012-2013рр. Банк не порушував нормативів обов’язкового резервування НБУ. 

 
17. КОШТИ В ІНШИХ БАНКАХ 

   

2013 

 

2012 

Кредити в інших банках 

  

7 003 

 

- 

Депозити в інших банках 

  

7 459 

 

4 972 

   

14 462  4 972 

 
Станом на 31.12.2013р. та 31.12.2012р. кошти, розміщені в інших банках, є непрострочені та незнецінені.   
 
18. ТОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ  

   

2013 

 

2012 

Облігації внутрішньої державної позики 

  

26 679 

 

17 505 

   

26 679 

 

17 705 

Протягом 2012-2013рр. Банк не здійснював перекласифікації торгових цінних паперів. 
Станом на 31.12.2013р., у зв’язку з отриманням  кредиту рефінансування відповідно до Положення про 
регулювання  Національним банком України ліквідності банків України, Банк у забезпечення виконання 
зобов’язань надав в заставу облігації внутрішньої державної позики у торговому портфелі на загальну суму  
25 986 тис. грн. в гривневому еквіваленті.  
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19. ЦІННІ ПАПЕРИ В ПОРТФЕЛІ БАНКУ ДО ПОГАШЕННЯ 

   

2013 

 

2012 

Облігації внутрішньої державної позики, утримувані до погашення 

  

1 035 

 

1 488 

   

1 035 

 

1 488 

Станом на 31.12.2013р.,  у зв’язку з отриманням  кредиту рефінансування відповідно до Положення про 
регулювання  Національним банком України ліквідності банків України, Банк у забезпечення виконання 
зобов’язань надав в заставу облігації внутрішньої державної позики у портфелі до погашення на загальну суму  
632 тис. грн. в гривневому еквіваленті. 

 
20. КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ 

   

2013 

 

2012 

Комерційне кредитування 

  

610 292 

 

555 647 

Споживче кредитування 

  

75 640 

 

105 920 

   

685 932 

 

661 567 

За вирахуванням резерву під знецінення 

  

(61 498) 

 

(84 661) 

   

624 434 

 

576 906 

Станом на 31.12.2012р. та 31.12.2013р. Банк не використовував цінні папери, як забезпечення кредитів та 
заборгованості клієнтів.    

Резерв під знецінення кредитів 

Нижче представлено узгодження під знецінення кредитів по класам: 
 

   

Корпоративне 
кредитування  

Споживче 
кредитування  Усього 

        На 1 січня 2013р. 

  

(46 110)  (38 551)  (84 661) 

Витрати за рік 

  

(45 515)  (492)  (46 006) 

Відновлення 

 

25 858  13 035   38 894 

Списання безнадійної заборгованості 

  

12 889  17 661  30 550 

Чиста курсова різниця 

  

(250)  (25)  (275) 

На 31 грудня 2013р. 

  

(53 128)  (8 370)  (61 498) 

Знецінення на індивідуальній основі 

  

(47 485)  (5 747)  (53 232) 

Знецінення на сукупній основі 

  

(5 643)  (2 623)  (8 266) 

        

   

Корпоративне 
кредитування  

Споживче 
кредитування  Усього 

        На 1 січня 2012р. 

  

(72 829) 

 

(24 697) 

 

(97 526) 

Відновлення 

 

18 335   (28 642)   (10 307) 

Списання безнадійної заборгованості 

  

8 384 

 

14 788 

 

23 172 

На 31 грудня 2012р. 

  

(46 110) 

 

(38 551) 

 

(84 661) 

Знецінення на індивідуальній основі 

  

(43 047) 

 

(21 915) 

 

(64 962) 

Знецінення на сукупній основі 

  

(3 063) 

 

(16 636) 

 

(19 699) 
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21. ІНШІ АКТИВИ 

  2013 2012 
Інші необоротні активи для продажу 20 264 20 505 
Банківські метали 905 1 357 
Інші активи та дебіторська заборгованість 893 627 
Резерв під інші активи   (109)  (36) 

21 953 22 453 
 
У позиції «Інші необоротні активи для продажу» відображена справедлива вартість активів (житлової та 
комерційної нерухомості), придбаних  шляхом звернення стягнення на предмет застави за кредитами.  

Питання передачі боржниками майна у власність Банку з метою погашення заборгованості регулюється 
відповідними внутрішніми нормативними документами. Згідно з ними, доцільним є прийняття у власність 
Банку майна, подальша реалізація якого дозволить  максимально відшкодувати Банку несплачені боржником 
зобов’язання, якщо інше не передбачено іпотечним договором (договором застави).  

Якщо майно, що призначене для продажу, протягом року не було реалізоване, то таке майно переводиться до 
складу активів, що утримуються  для використання в процесі діяльності. 

Продовження періоду, необхідного для завершення продажу допускається, якщо затримка викликана подіями 
чи обставинами, які не залежать від Банку, але є підстави вважати, що Банк продовжує займатись продажем 
активу.     
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22. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
 

Первісна вартість: 

  

Земля  Будівлі  

Ремонт 
орендо-
ваних 
примі-
щень 

 
Меблі та 

обладнання  
Комп’ю-

тери  
Транспортні 

засоби  

Незавер- 
шене 
будів- 

ництво 
 

Інвести-
ційна 

нерухо-
мість 

 Разом 

                 На 31 грудня 2011р. 3 349  36 652  3 689  8 212  10 071  1 066  830  1 006  64 875 
Надходження -  855  410  490  761  -  2 158  -  4 674 
Вибуття -  -  (872)  (45)  (614)  -  (2 900)  -  (4 431) 
На 31 грудня 2012р. 3 349  37 507  3 227  8 657  10 218  1 066  88  1 006  65 118 
Надходження -  592  1 192  277  239  -  2 665  -  4 965 
Вибуття -  -  (626)  (109)  (342)  -  (2 729)  -  (3 806) 
Трансфери -  1 171  (165)  -  -  -  -  (1 006)  - 
На 31 грудня 2013р. 3 349  39 270  3 628  8 825  10 115  1 066  24  -  66 277 

                 
Амортизація і знецінення:                  
На 31 грудня 2011р. -  (1 217)  (2 429)  (3 536)  (6 450)  (496)  -  -  (14 128) 
Амортизаційні відрахування за рік -  (464)  (268)  (462)  (1 198)  (106)  -  -  (2 498) 
Вибуття -  -  (200)  969  617  -  -  -  1 386 
На 31 грудня 2012р. -  (1 681)  (2 897)  (3 029)  (7 031)  (602)  -  -  (15 240) 
Амортизаційні відрахування за рік -  (498)  (101)  (475)  (1 061)  (107)  -  -  (2 242) 
Вибуття -  -  297  -  342  -  -  -  639 
На 31 грудня 2013р. -  (2 179)  (2 701)  (3 504)  (7 750)  (709)  -  -  (16 843) 

                 
Чиста балансова вартість:                  
На 31 грудня 2011р. 3 349   35 435   1 260   4 676   3 621   570   830   1 006  50 747 
На 31 грудня 2012р. 3 349   35 826   330   5 628   3 187   464   88   1 006  49 878 
На 31 грудня 2013р. 3 349   37 091   927   5 321   2 365   357   24   -  49 434 
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22. ОСНОВНІ ЗАСОБИ (продовження) 

Вартість основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством України обмеження щодо 
володіння, користування та розпорядження - 

Вартість оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів - 

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція 
тощо); - 

Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж - 

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 4 

Вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності - 

Вартість створених нематеріальних активів - 

Збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також 
унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному 
капіталі 

- 

 
23. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Первісна вартість: 

  

Програмне 

забезпечення 

 

Ліцензії 

 

Разом 

        
        На 31 грудня 2011р. 

  

2 098 

 

1 521 

 

3 619 

Надходження 

  

89 

 

271 

 

360 

Вибуття 

  

- 

 

- 

 

- 

На 31 грудня 2012р. 

  

2 187 

 

1 792 

 

3 979 

Надходження 

  

194 

 

229 

 

423 

Вибуття 

  

- 

 

- 

 

- 

На 31 грудня 2013р. 

  

2 381 

 

2 021 

 

4 402 

        Амортизація і знецінення: 

       На 31 грудня 2011р. 

  

(1 001) 

 

(528) 

 

(1 529) 

Амортизаційні відрахування за рік 

  

(171) 

 

(125) 

 

(296) 

На 31 грудня 2012р. 

  

(1 172) 

 

(653) 

 

(1 825) 

Амортизаційні відрахування за рік 

  

(170) 

 

(170) 

 

(340) 

На 31 грудня 2013р. 

  

(1 342) 

 

(823) 

 

(2 165) 

        Чиста балансова вартість: 

       На 31 грудня 2011р. 

  

1 097 

 

993 

 

2 090 

На 31 грудня 2012р. 

  

1 015 

 

1 139 

 

2 154 

На 31 грудня 2013р. 

  

1 039 

 

1 198 

 

2 237 
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24. КОШТИ БАНКІВ 

  2013 2012 
Поточні рахунки банків 25 292 11 070 
Кошти НБУ 25 400 2 387 

50 692 13 457 
 
25. КОШТИ КЛІЄНТІВ 

2013 2012 
Суб’єкти господарювання 
Поточні рахунки суб'єктів господарювання 84 602  95 670 
Строкові депозити суб'єктів господарювання 81 396  111 412 
Фізичні особи    
Поточні рахунки фізичних осіб 34 708  23 190 
Строкові депозити фізичних осіб 369 712  356 021 
Кошти бюджету    
Поточні рахунки бюджетних організацій 1 077  1 493 
Строкові депозити бюджетних організацій -  - 

571 495  587 786 
 
 
26. БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ЕМІТОВАНІ БАНКОМ 
 
Облігації, емітовані Банком, були погашені згідно з терміном 03.10.2012р. 
 
 
27. ІНШІ ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ 

2013 2012 
Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових 
організацій 33 002  21 244 

33 002  21 244 
 
Даний кредит залучений Банком від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для кредитування 
клієнтів на цілі енергоефективності.  
 

28. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ 

Процентна 
ставка  

Валюта 
 

Дата 
залучення  

Дата 
погашення  

2013 
 

2012 

           14% USD 26.06.2009 26.06.2014 - 29 040 
13% USD 25.08.2009 26.08.2014 - 24 250 
9% USD 11.03.2013 29.03.2018 53 079 - 

53 079 53 290 
 
Всі договори про надання кредиту укладені з пов'язаними сторонами та не містять умов про обмін 
заборгованості на акції. 
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29. ІНШІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

2013 2012 
Кредиторська заборгованість за цінними паперами - 1 
Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками  - 17 
Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою   1  - 
Дивіденди до сплати   6  6 
Інші фінансові зобов’язання     2 746  1 856 

2 753 1 880 
З рядка «Інші фінансові зобов’язання»: 

Кредитові за операціями з клієнтами   2 664 
 

1 794 
Інше   82 

 
62 

 

30. ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

2013 2012 
Розрахунки з персоналом 1 963 1 880 
Кредиторська заборгованість і різні кредитори 158 170 
Кредиторська заборгованість перед Фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб  745 580 
Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими 
платежами, крім податку на прибуток 71 58 

2 937 2 688 
 

31. ВИПУЩЕНІ АКЦІЇ 
 
Оголошений статутний капітал 

2013 2012 

Кількість, тис.  Кількість, тис. 

Звичайні акції по 0,1 грн. кожна 2 503 703 2 428 703 
2 503 703 2 428 703 

 
Звичайні акції, випущені і повністю сплачені 

Кількість, 
тис. тис. грн. 

На 1 січня 2012р. 2 228 703 222 870 
Емісія звичайних акцій по 0,1 грн. кожна 200 000 20 000 
На 31 грудня 2012р. 2 428 703   242 870 
Емісія звичайних акцій по 0,1 грн. кожна 75 000 7 500 
На 31 грудня 2013р. 2 503 703   250 370 
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32. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
Визначення справедливої вартості та джерела справедливої вартості. 

Банк використовує наступні методи оцінки для визначення та розкриття інформації про справедливу вартість 
фінансових інструментів: 

котирування (не кориговані) на активних ринках по ідентичних активах або зобов'язаннях; 

інші моделі оцінки, для яких всі вихідні дані, які мають істотний вплив на відображену в звітності суму 
справедливої вартості, прямо або опосередковано ґрунтуються на інформації, що спостерігається на ринку; 

моделі оцінки, що використовують вихідні дані, що роблять істотний вплив на відображену в звітності суму 
справедливої вартості, які не ґрунтуються на інформації, що спостерігається на ринку. 

Фінансові інструменти, відображені за справедливою вартістю 

Нижче приводиться опис визначення справедливої вартості фінансових інструментів, які відображаються за 
справедливою вартістю, за допомогою методик оцінки. Вони включають оцінку Банком припущень, які могли б 
використовуватися учасником ринку при визначенні вартості інструментів. 

(i)фінансові інвестиції – що є в наявності для продажу 

Фінансові активи, що є в наявності для продажу, вартість яких визначається за допомогою якої-небудь 
методики оцінки або моделі ціноутворення, представлені головним чином некотированими акціями і борговими 
цінними паперами. 

Вартість цих активів визначається за допомогою моделей, які в одних випадках включають виключно дані, що 
спостерігаються на ринку, а в інших – дані, які як спостерігаються, так і не спостерігаються на ринку. Вихідні 
дані, що не спостерігаються на ринку, для даних моделей включають припущення відносно майбутніх 
фінансових показників об'єкту інвестицій, характеру його ризиків, а також економічні припущення, що 
стосуються галузі і географічної юрисдикції, в якій об'єкт інвестицій здійснює свою діяльність. 

 (ii) інші активи, призначені для торгівлі 

Інші активи, що призначені для торгівлі, вартість яких визначається за допомогою методики оцінки, 
представлені певними борговими цінними паперами і цінними паперами, що забезпечуються активами. Банк 
визначає вартість даних цінних паперів за допомогою моделей оцінки, що використовують аналіз 
дисконтованих грошових потоків, поєднуючи або виключаючи дані, які спостерігаються на ринку, або дані, як 
спостережувані, так і не спостережувані на ринку. Вихідні дані, які спостерігаються на ринку, включають 
припущення відносно поточних процентних ставок і цін на нерухомість; Вихідні дані, які не спостерігаються на 
ринку, включають припущення відносно очікуваних майбутніх показників дефолту, показників дострокового 
погашення і знижок за ринкову ліквідність. 

(iii) кредити і дебіторська заборгованість, класифіковані як переоцінювані за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

Відносно кредитів і дебіторської заборгованості, класифікованих як переоцінювані за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток, використовується модель дисконтованих грошових потоків, що ґрунтується на 
різних припущеннях, включаючи поточні і майбутні збитки по кредитах, ринкові процентні ставки, показники 
дострокового погашення і припущення відносно ринкової ліквідності, коли вони мають значення.  

(iv)інші зобов'язання, класифіковані як переоцінювані за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

Відносно випущених інструментів, які не котируються, використовується модель дисконтованих грошових 
потоків, що ґрунтується на поточній кривій прибутковості по процентним ставкам для терміну, що залишився 
до погашення, скоригованого з урахуванням ринкової ліквідності і кредитних спредів. 

Фінансові інструменти, що не обліковуються за справедливою вартістю. 

Нижче представлена методологія і припущення, використані для визначення справедливої вартості фінансових 
інструментів, що не відображені за справедливою вартістю у фінансовій звітності: 

(i) активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює їх балансовій вартості 

Відносно фінансових активів і фінансових зобов'язань з коротким терміном погашення (менше трьох місяців) 
робиться припущення, що їх балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості. Дане 
припущення також застосовується відносно депозитів до запитання і ощадних рахунків з невстановленим 
терміном погашення. 
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32. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ (продовження) 

(ii) фінансові інструменти з фіксованою процентною ставкою 

Справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань з фіксованою ставкою, відображених за амортизованою 
вартістю, оцінюється шляхом порівняння ринкових процентних ставок при їх першому визнанні з поточними 
ринковими ставками по аналогічним фінансовим інструментам. Розрахункова справедлива вартість депозитів з 
фіксованою процентною ставкою ґрунтується на дисконтованих грошових потоках з використанням 
переважаючих процентних ставок на грошовому ринку по боргових інструментах з аналогічним кредитним 
ризиком і терміном погашення. У разі інших інструментів з плаваючою процентною ставкою також 
проводиться коригування з метою відображення зміни потрібного кредитного спреду з моменту їх первинного 
визнання. 

Нижче приводиться порівняння балансової вартості і справедливої вартості в розрізі класів фінансових 
інструментів Банку, які не враховуються за справедливою вартістю у фінансовій звітності. У таблиці не 
наводяться значення справедливої вартості нефінансових активів і нефінансових зобов'язань. 

31 грудня 2013р. 31 грудня 2012р. 

Справедлива 
вартість  

Балансова 
вартість  

Справедлива 
вартість  

Балансова 
вартість  

Фінансові активи 
Грошові кошти та залишки на 
рахунках в центральних банках 40 709 40 709 51 958 51 958 
Кошти в банках 66 182 66 182 70 454 70 454 
Фінансові інвестиції 27 714 27 714 19 154 19 154 
Кредити і аванси клієнтам 
Комерційне кредитування 557 164 557 164 509 537 509 537 
Споживче кредитування 67 270 67 270 67 369 67 369 
Інші фінансові активи - - - - 

759 039 759 039 718 472 718 472 
Фінансові зобов'язання 
Заборгованість перед банками 50 692 50 692 13 457 13 457 
Кошти клієнтів 604 497 604 497 609 030 609 030 
Субординований борг 53 079 53 079 53 290 53 290 
Інші фінансові зобов’язання  5 690 5 690 4 642 4 642 

713 958 713 958 680 419 680 419 
 
  



ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 
фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

41 

33. АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ ПОГАШЕННЯ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 
 
В таблиці нижче представлений аналіз активів і зобов’язань в розрізі очікуваних строків їх відшкодовування 
або погашення: 

На 31 грудня 2013р. 
До 12 

місяців  
Понад 12 
місяців  Усього 

Активи 
Грошові кошти ті їх еквіваленти 40 709 - 40 709 
Кошти в банках 66 182 - 66 182 
Торгові цінні папери 26 679 - 26 679 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 1 035 1 035 
Кредити та заборгованість клієнтів 446 046 178 388 624 434 
Інші активи  24 042 - 24 042 
Основні засоби - 49 434 49 434 
Нематеріальні активи - 2 237 2 237 
Відстрочений податковий актив - 9 737 9 737 

604 693 239 796 844 489 
Зобов'язання 
Кошти банків 50 692 - 50 692 
Кошти клієнтів 551 441 53 056 604 497 
Субординований борг - 53 079 53 079 
Інші зобов’язання  5 690 - 5 690 

607 823 106 135 713 958 

Чиста позиція (3 130) 133 661 130 531 

 

На 31 грудня 2012р. До 12 
місяців  

Понад 12 
місяців  Усього 

Активи 
     Грошові кошти та залишки на рахунках в центральних банках 51 958 

 
- 

 
51 958 

Кошти в банках 70 454 
 

- 
 

70 454 
Фінансові активи, призначені для торгівлі 17 665 

 
- 

 
17 665 

Фінансові інвестиції, утримані до погашення 1 488 
   

1 488 
Кредити і аванси клієнтам 361 071 

 
215 835 

 
576 906 

Інші активи  21 244 
 

- 
 

21 244 
Основні засоби - 

 
49 878 

 
49 878 

Нематеріальні активи - 
 

2 154 
 

2 154 
Відстрочений податковий актив - 

 
10 545 

 
10 545 

 
523 880 

 
278 412 

 
802 292 

Зобов'язання 
     Кошти банків 13 457 

 
- 

 
13 457 

Кошти клієнтів 578 119 
 

30 911 
 

609 030 
Субординований борг - 

 
53 290 

 
53 290 

Інші зобов’язання  4 642 
 

- 
 

4 642 

 
596 218 

 
84 201 

 
680 419 

      Чиста позиція (72 338) 
 

194 211 
 

121 873 
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34. УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З КРЕДИТУВАННЯ І ДОГОВОРИ ОРЕНДИ 
 
Для того, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів у фінансуванні, Банк укладає різні угоди, що містять 
невідкличні зобов'язання по наданню позик і умовні зобов'язання. Вони представлені договорами фінансової 
гарантії, акредитивами та іншими невикористаними зобов'язаннями по наданню кредитів. 

Незважаючи на те, що такі зобов'язання не можна визнавати в звіті про фінансовий стан, вони є джерелом 
кредитного ризику і, отже є частиною загального ризику Банку. 

Відносно акредитивів і гарантій (включаючи резервні акредитиви) Банк несе зобов'язання проводити платежі 
від імені клієнтів у разі конкретної дії, яка, як правило, пов'язана з імпортом або експортом товарів. Гарантії і 
резервні акредитиви характеризуються таким же кредитним ризиком, як і кредити. 

Судові позови 

Судові процеси є звичайними подіями для компаній банківської сфери, що обумовлено характером даного виду 
діяльності. Банк розробив процедуру, якої він дотримується у разі судових позовів. Після консультації з 
кваліфікованими юристами і розумної оцінки суми збитку Банк проводить коректування з тим, щоб врахувати 
негативний вплив, який судові позови можуть здійснити на його фінансовий стан.  

За станом на 31 грудня 2013 р. до Банку  пред’явлено 7 немайнових позовів. За 4 позовами Банк залучений в 
процесуальному статусі третьої особи. Банк не оцінює, що ці позови можуть мати негативний вплив на його 
фінансовий стан. 

Зобов'язання по операційній оренді – Банк виступає як орендар 

Банк уклав ряд угод про комерційну оренду об’єктів нерухомості. Середній термін дії даних договорів оренди 
складає від трьох до п'яти років без можливості подовження. При укладенні цих договорів на орендаря не 
накладається будь-які обмеження. 

Нижче представлена інформація про майбутні мінімальні виплати по договорах операційної оренди на 31 
грудня. 

   
2013 

 
2012 

На протязі одного року 
  

2 863 
 

3 536 
Більше одного року, але не більше п’яти років 

  
1 651 

 
3 002 

Більше п’яти років 
  

- 
 

- 

   
4 514  

 
6 538 
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35. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПОВ’ЯЗАНИХ СТОРІН 
 
Винагороди ключовому управлінському персоналу Банку 

   

2013 

 

2012 

      Заробітна плата та інші короткострокові  

винагороди робітникам 

  

2 565 

 

2 254 

   

2 565 

 

2 254 

 
Нижче представлена інформація про залишки та відповідні суми доходів/витрат за рік: 
 

 

Доходи 
2013  

Витрати 
2013  

Залишок 
на 31 

грудня 
2013 

 
Доходи 

2012  
Витрати 

2012  

Залишок 
на 31 

грудня 
2012 

Ключовий управлінський 
персонал Банку 

           Кредити клієнтам -   -   -   - 

 

- 

 

- 

Кошти клієнтів -   305   2 824   - 

 

321 

 

2 937 

Інше 53   5   -   6 

 

2 

 

- 

 

            

     Акціонери             

     Кошти клієнтів -   5   68   - 

 

75 

 

637 

Субординований борг -   -   -   - 

 

- 

 

- 

Інше 117   -   -   - 

 

- 

 

- 

 

            

     Компанії, що значно 
впливають на Банк             

     Кредити клієнтам -   -   -   16 

 

- 

 

89 

Кошти клієнтів -   3 389   25 551   - 

 

10 883 

 

88 968 

Цінні папери власного 

боргу -   -   -   - 

 

- 

 

- 

Субординований борг -   4 394   53 079   - 

 

7 104 

 

53 290 

Витрати на оперативну 

оренду -   1 147   -   - 

 

2 788 

 

6 599 

Інше 746   42   -   207 

 

1 

 

- 

 

916 

 

9 287 

 

81 522 

 

229 

 

21 174 

 

152 520 

 
 
Вказані вище залишки виникли в ході звичайної діяльності. Відсотки, що підлягають сплаті пов'язаним 
сторонам і отриманню від пов'язаних сторін, є сумами, нарахованими по нормальних ринкових ставках. 
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36. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

З листопада 2013 Україна переживає політичну кризу. 

22 лютого 2014 року, Верховна Рада України проголосувала за повернення до Конституції 2004 року і 
звільнення з посади чинного президента. Нові президентські вибори намічені на травень 2014 року і почалося 
формування тимчасового уряду. У січні–лютому 2014 року, українська гривня знецінилася по відношенню до 
основних світових валют і знадобилося значне зовнішнє фінансування для підтримки її стабільності. 
Національний банк України, серед інших заходів, наклав певні тимчасові обмеження на виконання банками 
клієнтських платежів і на купівлю іноземної валюти на міжбанківському ринку. У лютому 2014 року, 
суверенний рейтинг України був додатково знижений до ССС з негативним прогнозом. Остаточне рішення і 
вплив політичної кризи важко передбачити і криза, що триває, може також негативно вплинути на українську 
економіку. Після 31 грудня 2013 року Банк здійснює свою діяльність в ході своєї звичайної діяльності і 
керівництво Банку вважає, що воно вжило усі необхідні заходи для підтримки економічної стабільності Банку в 
цих умовах. 

Інших суттєвих подій після звітної дати не відбувалось. 

 
37. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Введення 

Діяльності Банку властиві ризики. Банк здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, 
оцінки і спостереження, а також за допомогою встановлення лімітів ризику та інших заходів внутрішнього 
контролю. Процес управління ризиками має вирішальне значення для підтримки стабільної рентабельності 
Банку, і кожен окремий співробітник Банку несе відповідальність за ризик, що пов'язаний з його обов'язками. 
Банк наражається на кредитний ризик, ризик ліквідності і ринковий ризик. Банк також наражається на різні 
операційні ризики. 

Процес незалежного контролю за ризиками не відноситься до ризиків ведення діяльності, таких, наприклад, як 
зміни середовища, технології або зміни в галузі. Такі ризики контролюються Банком в ході процесу 
стратегічного планування. 

Системи оцінки ризиків та звітування  

Банк оцінює кредитний ризик при зверненні клієнтів для отримання кредиту, а саме:  

проводить докладний аналіз діяльності підприємства (термін діяльності на ринку, наявність відкритих поточних 
рахунків, аналіз грошових потоків), аналізується потреба клієнта в позикових коштах, аналіз фінансової 
звітності (аналізуються основні економічні показники), аналіз забезпечення, яке пропонується Банку 
(ліквідність);  

ризик ліквідності на підставі аналізу невідповідностей в активах і зобов'язаннях, по яких нараховуються 
відсотки, аналізуючи різницю між активами і зобов'язаннями по термінах до погашення, процентний ризик 
через розрахунок локальних і кумулятивних розривів між процентними активами і пасивами. Оцінка валютного 
ризику здійснюється встановленням лімітів на проведення валютних операцій. 

Моніторинг і контроль ризиків, головним чином, ґрунтується на встановлених Комітетом з управління 
активами, пасивами і тарифами (КУАПіТ) лімітах. Такі ліміти відображають стратегію ведення діяльності і 
ринкові умови, в яких функціонує Банк, а також рівень ризику, який Банк готовий прийняти, причому особлива 
увага приділяється окремим галузям. Окрім цього, Банк контролює і оцінює свою загальну здатність нести 
ризик відносно сукупної позиції по всіх видах ризиків і операцій. 

Інформація, отримана по всіх видах діяльності, вивчається і обробляється з метою своєчасного аналізу, 
контролю і виявлення ризиків. Вказана інформація надається з поясненнями Правлінню Банку і керівнику 
кожного з підрозділів. У звіті міститься інформація про сукупний розмір кредитного ризику, прогнозні кредитні 
показники, виключення зі встановлених лімітів ризику, показники ліквідності і зміни в рівнях ризику. 
Щомісячно провідний керівний персонал визначає достатність резерву під кредитні втрати.  
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37. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 

Зниження ризику 

Банк активно використовує заставу для зниження свого кредитного ризику. Використання застави в якості 
забезпечення кредиту дає Банку можливість контролювати активи у разі невиконання зобов’язань 
позичальником. Застава є потенційним джерелом погашення кредиту. Однак рішення Банку надати кредит не 
приймається лише на основі наявності достатньої застави або гарантії. Кожне рішення надати кредит 
супроводжується всебічним кредитним аналізом, що знижує кредитний ризик та підвищує якість кредитного 
портфелю Банку. 

Банк вживає ряд заходів, щоб гарантувати погашення кредитів. Після надання кредиту Банк здійснює контроль 
фінансового стану позичальника, дотримання позичальником положень, встановлених кредитним договором, а 
також пошук нових можливостей подальшої співпраці з клієнтом. Контроль кредитів забезпечує виявлення на 
ранніх етапах ознак того, що у позичальника виникли фінансові труднощі у погашенні кредиту. Це допомагає 
максимізувати вплив коригувальних дій Банку та знизити можливі збитки. 

Надмірні концентрації ризику 

Концентрації ризику виникають у разі, коли ряд контрагентів здійснює схожі види діяльності, або їх діяльність 
ведеться в одному географічному регіоні, або контрагенти володіють аналогічними економічними 
характеристиками, які в результаті зміни в економічних, політичних та інших умовах здійснюють схожий вплив 
на здатність цих контрагентів виконати договірні зобов'язання. Концентрації ризику відображають відносну 
чутливість результатів діяльності Банку до змін в умовах, які роблять вплив на певну галузь або географічний 
регіон. 

Для того, щоб уникнути надмірних концентрацій ризику, політика і процедури Банку включають спеціальні 
принципи, направлені на підтримку диверсифікованого портфеля. Здійснюється відповідний контроль і 
управління виявленими концентраціями ризику. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик, що Банк зазнає збитки унаслідок того, що його клієнти або контрагенти не виконали 
свої договірні зобов'язання. Банк управляє кредитним ризиком шляхом встановлення граничного розміру 
ризику, який Банк готовий прийняти по окремих контрагентах, географічних або галузевих концентраціях 
ризику, а також за допомогою моніторингу дотримання встановлених лімітів ризику. 

Банк розробив процедуру перевірки кредитної якості з тим, щоб забезпечити раннє виявлення можливих змін в 
кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розміру забезпечення. Ліміти по 
контрагентах визначені з використанням системи класифікації кредитного ризику, яка присвоює кожному 
контрагентові кредитний рейтинг. Рейтинги регулярно переглядаються. Процедура перевірки кредитної якості 
дозволяє Банку оцінити розмір потенційних збитків по ризиках, на які він наражається, і здійснити необхідні 
заходи. 

Ризики по зобов'язаннях кредитного характеру 

Банк надає своїм клієнтам можливість отримання гарантій, по яких може виникнути необхідність проведення 
Банком платежів від імені клієнтів, а також укладає угоди про надання ним кредитних ліній для забезпечення їх 
потреби в ліквідності. Відповідно до умов акредитивів і гарантій (включаючи резервні акредитиви) Банк 
виконує договірне зобов'язання по здійсненню виплат від імені своїх клієнтів при настанні певної події, як 
правило, пов'язаного з імпортом або експортом товарів. По вказаних договорах Банк несе ризики, які аналогічні 
ризикам по кредитах і які знижуються? за допомогою тих же процедур і політики контролю ризиків. 

Концентрації ризиків: максимальний розмір кредитного ризику без урахування отриманого забезпечення та 
інших інструментів, що знижують кредитний ризик. 

Банк керує концентраціями ризиків в розрізі клієнтів/контрагентів, географічних регіонів і галузей. 
Максимальний розмір ризику, по відношенню до клієнта чи контрагента на 31 грудня 2013р. складав 33 278 
тис. грн. (2012р.: 33 158 тис. грн.) до врахування забезпечення або інших інструментів, що понижують 
кредитний ризик.. 

У наступній таблиці представлений максимальний розмір кредитного ризику по компонентах балансу в розрізі 
географічних регіонів і галузей, до врахування ефекту угод про взаємозалік і угод про надання забезпечення, 
що знижують даний ризик. У тих випадках, коли фінансові інструменти враховуються за справедливою 
вартістю, вказується поточний, а не максимальний розмір ризику, який може виникнути в майбутньому в 
результаті змін в змінних. 
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37. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 

Аналіз в розрізі географічних регіонів 

 

2013 

 

2012 

          

 

Україна ОЕСР СНД Усього 

 

Україна ОЕСР СНД Усього 

Активи: 

         Грошові кошти їх еквіваленти 40 709 - - 40 709 

 

51 958 - - 51 958 

Кошти в інших банках 53 148 11 074 1 960 66 182 

 

56 100 14 353 1 70 454 

Фінансові інвестиції 27 714 - - 27 714 

 

19 154 - - 19 154 

Кредити та заборгованість 

клієнтів 624 434 - - 624 434 

 

576 906 - - 576 906 

 

746 005 11 074 1 960 759 039 

 

704 118 14 353 1 718 472 

 
 
Аналіз в розрізі галузей 

На 31 грудня 2013р. 
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Активи:                 

 Грошові кошти та їх 

еквіваленти - 40 709 - - - - - - 40 709 

Кошти в інших банках 66 182 - - - - - - - 66 182 

Фінансові інвестиції - 27 714 - - - - - - 27 714 

Кредити та 

заборгованість клієнтів - - 67 269 145 337 70 377 149 472 188 796 3 183 624 434 

 

66 182 68 423 67 269 145 337 70 377 149 472 188 796 3 183 759 039 

          

На 31 грудня 2012р. 
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Активи: 

         Грошові кошти та їх 

еквіваленти - 51 958 - - - - - - 51 958 

Кошти в банках 70 454 - - - - - - - 70 454 

Фінансові інвестиції 160 18 994 - - - - - - 19 154 

Кредити та 

заборгованість клієнтів - - 78 544 138 370 66 076 105 778 186 640 1 498 576 906 

 

70 614 70 952 78 544 138 370 66 076 105 778 186 640 1 498 718 472 
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37. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 

Забезпечення 

Розмір і вид забезпечення, надання якого вимагає Банк, залежить від оцінки кредитного ризику контрагента. 
Встановлені принципи відносно допустимості видів забезпечення і параметрів оцінки. Керівництво здійснює 
моніторинг ринкової вартості забезпечення, вимагає додаткове забезпечення відповідно до основної угоди, а 
також відстежує ринкову вартість отриманого забезпечення в ході перевірки достатності резерву під збитки від 
знецінення. 

Кредитна якість по класах фінансових активів 

Банк управляє кредитною якістю фінансових активів за допомогою внутрішньої системи присвоєння рейтингів. 
У таблиці нижче представлений аналіз кредитної якості в розрізі класів активів по всіх фінансових активах, 
схильних до кредитного ризику, на підставі системи кредитних рейтингів Банку. Представлені суми включають 
резерв під знецінення. 

На 31 грудня 2013р.   
Стандартний 

рейтинг 

 Кредити з 
рейтингом 

нижче 
стандартного 

 

Усього 

Кредити та аванси 

       Комерційне кредитування 

  

198 443 

 

358 721 

 

557 164 

Споживче кредитування 

  

32 352 

 

34 918 

 

67 270 

   
230 795 

 
393 639 

 
624 434 

 

На 31 грудня 2012р.   
Стандартний 

рейтинг 

 Кредити з 
рейтингом 

нижче 
стандартного 

 

Усього 

Кредити та аванси 

  Комерційне кредитування 

  

251 398 

 

246 963 

 

498 361 

Споживче кредитування 

  

41 239 

 

37 306 

 

78 545 

   

292 637 

 

284 269 

 

576 906 

 

Оцінка знецінення 

Для цілей бухгалтерського обліку Банк використовує модель понесених збитків для визнання збитків по 
знецінених фінансових активах. Це означає, що збитки можуть визнаватися лише тоді, коли є об'єктивне 
свідчення конкретного випадку понесення збитків. Даний метод відрізняється від моделі очікуваних збитків, 
яка використовується в цілях дотримання обов'язкового мінімального розміру капіталу згідно угоді «Базель II». 

Основними чинниками, які враховуються при перевірці кредитів на предмет знецінення, є наступні: чи 
прострочені виплати відсотків і виплати в погашення суми основного боргу; чи відомо про фінансові труднощі 
контрагентів, зниження їх кредитного рейтингу або порушення первинних умов договору. Банк проводить 
перевірку на знецінення на двох рівнях – резервів, що оцінюються на індивідуальній основі, і резервів, що 
оцінюються на сукупній основі. 

Резерви, що оцінюються на індивідуальній основі 

Банк визначає резерви, створення яких необхідне по кожному індивідуально значущому кредиту або авансу, на 
індивідуальній основі. При визначенні розміру резервів до уваги приймаються наступні обставини: стійкість 
бізнес-плану контрагента; його здатність поліпшити результати діяльності при виникненні фінансових 
труднощів; прогнозовані суми до отримання і очікувані суми виплати дивідендів у разі банкрутства; 
можливість залучення фінансової допомоги; вартість реалізації забезпечення; а також терміни очікуваних 
грошових потоків. 

Резерви під знецінення оцінюються на кожну звітну дату або частіше, якщо непередбачені обставини 
вимагають пильнішої уваги. 
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Резерви, що оцінюються на сукупній основі 

На сукупній основі оцінюються резерви під збитки від кредитів і авансів, які не є індивідуально значущими 
(включаючи кредитні карти, іпотечні кредити і незабезпечені споживчі кредити), а також резерви відносно 
індивідуальних значущих кредитів і авансів, по яких немає об'єктивних ознак індивідуального знецінення. 

Резерви оцінюються на кожну звітну дату, при цьому кожен кредитний портфель тестується окремо. 

Оцінка на сукупній основі робиться відносно груп активів з аналогічними характеристиками ризиків, щоб 
визначити необхідність створення резерву зважаючи на випадки понесення збитку, по яких є об'єктивні 
свідчення, але ефект яких ще неочевидний при аналізі окремих кредитів. Оцінка на сукупній основі враховує 
інформацію по кредитному портфелю (таку як відомості про збитки по портфелю у минулому, рівень 
прострочених платежів, використання кредитних коштів, співвідношення розміру кредитів до наявного 
забезпечення, а також розміри очікуваних надходжень і відшкодувань після знецінення) або економічні 
відомості (такі як поточні економічні умови, рівень безробіття і національні або галузеві труднощі). Також 
береться до уваги приблизна затримка між часом вірогідного понесення збитку і моментом, коли він 
визначається, якщо це вимагає окремо оцінюваного резерву під знецінення. Керівництво Управління кредитних 
ризиків і моніторингу (УКР) відповідає за визначення цього періоду, який може тривати до одного року. Потім 
резерв під знецінення перевіряється керівництвом УКР Банку на предмет його відповідності загальній політиці 
Банку. 

Фінансові гарантії і акредитиви також перевіряються на предмет знецінення, і по ним створюється резерв 
аналогічним чином, як і у разі кредитів. 

Договірні зобов'язання і гарантії 

Для задоволення фінансових потреб клієнтів Банк бере участь в різних безвідкличних зобов'язаннях і умовних 
зобов'язаннях. Не дивлячись на те, що ці зобов'язання можуть не визнаватися на балансі, по ним виникає 
кредитний ризик, зважаючи що вони беруться до уваги при оцінці сукупного розміру ризиків Банку. 
Максимальний розмір кредитного ризику по фінансовій гарантії є максимальною сумою, яку Банк буде 
зобов'язаний виплатити у разі пред'явлення вимоги по гарантії. Максимальний розмір кредитного ризику за 
кредитним зобов'язанням є всією сумою кредитного зобов'язання. У обох випадках максимальний розмір 
ризику перевищує суму, що визнається як зобов'язання на балансі. 

У таблиці нижче представлений максимальний розмір кредитного ризику Банку по договірних зобов'язаннях і 
гарантіях: 

   

2013 

 

2012 

Фінансові гарантії 

  

1 035 

 

968 

   

1 035 

 

968 

Ризик ліквідності і управління джерелами фінансування  

Ризик ліквідності – це ризик того, що Банк не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, погашення яких 
вимагає надання грошових коштів або іншого фінансового активу. Ризик ліквідності виникає зважаючи на 
можливість того, що Банк не зможе виконати свої зобов'язання по виплатах при настанні терміну їх погашення 
в звичайних або непередбачених умовах. З метою обмеження цього ризику керівництво забезпечило 
доступність різних джерел фінансування на додаток до існуючої мінімальної суми банківських внесків. 
Керівництво також здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх 
грошових потоків і ліквідності. Банк також розробив процес внутрішнього контролю і надзвичайні плани 
відносно управління ризиком ліквідності. Вказане включає оцінку очікуваних грошових потоків і наявність 
високоякісного забезпечення, яке може бути використане для отримання додаткового фінансування у разі 
потреби. 

Банк володіє портфелем різноманітних, активів, що мають великий попит, які можуть бути швидко реалізовані 
за грошові кошти у разі непередбаченого припинення притоку грошових коштів. Крім цього Банк розмістив 
обов'язковий депозит в Національному банку України. Згідно політики Банку ліквідність оцінюється і 
управління нею здійснюється відповідно до ряду можливих сценаріїв з урахуванням стрес-факторів, що 
відносяться як до ринку загалом, так і до Банку зокрема. Найбільш важливою в даному процесі є підтримка 
значення співвідношення чистих ліквідних активів і зобов'язань клієнтів в рамках меж, встановлених з 
урахуванням існуючих ринкових умов.  
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37. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 

        

   

Норматив 
НБУ  2013 (%)  2012 (%) 

H4 «Норматив миттєвої ліквідності» (засоби в 
касі та на рахунках/поточні зобов'язання банку) 

  

≥ 20%  
47  80 

H5 «Норматив поточної ліквідності» (активи до 
отримання або такі, що реалізовуються в 
перебігу 31 днів/зобов'язання до погашення 
протягом  31 дня) 

  

≥ 40%  

47  61 

H6 «Норматив короткострокової ліквідності» 
(ліквідні активи з початковим терміном 
погашення до 1 року/зобов'язання з початковим 
терміном погашення до 1 року, включаючи 
позабалансові договірні зобов'язання) 

  

≥ 60%  94  79 

 
Аналіз фінансових зобов'язань по строках, що залишилися до погашення 

У таблиці нижче представлені недисконтовані фінансові активи і зобов'язання Банку станом на 31 грудня в 
розрізі строків, що залишилися до їх погашення. 

Зобов'язання, які підлягають погашенню на першу вимогу, розглядаються так, якби вимога про погашення була 
заявлена на найбільш можливу дату.  

 

На 31 грудня 
2013р. 
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         Активи: 
        Грошові кошти їх 

еквіваленти 40 709 - - - - - - 40 709 
Кошти в інших 
банках 59 179 7 003 - - - - - 66 182 
Фінансові 
інвестиції 26 937 777 - - - - - 27 714 
Кредити та 
заборгованість 
клієнтів 7 10 987 48 916 386 136 146 659 13 547 18 182 624 434 
Інші активи  1 940 -  - - - - - 1 940 

 128 772 18 767 48 916 386 136 146 659 13 547 18 182 760 979 
Зобов’язання:                 
Кошти банків 25 292 10 500 14 900 - - - - 50 692 
Кошти клієнтів 120 280 85 408 123 021 222 731 53 044 13 - 604 497 
Субординований 
борг - 391 - - 52 688 - - 53 079 
Інші зобов’язання  5 690 - - - - - - 5 690 

 
151 262 96 299 137 921 222 731 105 732 13 - 713 958 

Чиста позиція (22 490) (77 532) (89 005) 163 405 40 927 13 534 18 182 47 021 
Накопичений 
розрив (22 490) (100 022) (189 027) (25 622) 15 305 28 839 47 021   
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37. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 

         

На 31 грудня 
2012р. 
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         Активи:         
Грошові кошти їх 
еквіваленти 51 958 - - - - - - 51 958 
Кошти в інших 
банках 70 454 - - - - - - 70 454 
Фінансові 
інвестиції 17 665 - - - 1 488 - - 19 153 
Кредити та 
заборгованість 
клієнтів - 6 669 29 053 166 062 326 358 42 946 5 818 576 906 
Інші активи  2 215 - - - - - - 2 215 

 142 292 6 669 29 053 166 062 327 846 42 946 5 818 720 685 
Зобов’язання:         
Кошти банків 11 070 2 387 - - - - - 13 457 
Кошти клієнтів 128 131 84 418 129 798 235 749 30 911 23 - 609 031 
Субординований 
борг - 603 - - 52 687 - - 53 290 
Інші зобов’язання  4 642 - - - - - - 4 642 

 
143 843 87 408 129 798 235 749 83 598 23 - 680 419 

Чиста позиція (1 552) (80 739) (100 745) (69 687) 244 248 42 923 5 818 40 266 
Накопичений 
розрив (1 552) (82 291) (183 036) (252 723) (8 475) 34 448 40 266 
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37. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 

В таблиці нижче представлені договірні строки погашення умовних зобов’язань Банку на 31 грудня. У випадку 
договорів фінансової гарантії максимальна сума гарантії відноситься на самий ранній період, в якому дана 
гарантія може буди пред’явлена до виконання Банком. 
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        Фінансові зобов’язання - - - - - - - 
Фінансові гарантії - 495 170 - 370 - 1 035 

 
- 495 170 - 370 - 1 035 

        

На 31 грудня 2012р. 
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        Фінансові зобов’язання - - - - - - - 
Фінансові гарантії - 141 420 216 191 - 968 

 
- 141 420 216 191 - 968 

 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових 
інструментах коливатиметься унаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як процентні ставки, валютні курси 
і ціни дольових інструментів. Банк розділяє свій ринковий ризик на ризик по торговому портфелю і ризик по 
неторговому портфелю і управляє цими ризиками незалежно один від одного. 

Валютний ризик 

Валютний ризик – це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься унаслідок змін у 
валютних курсах. КУАПіТ встановлює ліміти по позиціях в іноземній валюті. Згідно політики Банку позиції 
відстежуються щодня, і стратегії хеджування використовуються для забезпечення упевненості в тому, що 
позиції знаходяться в рамках встановлених лімітів. 

2013 
 

2012 

           Зміни у 
валютному 
курсі, у %  

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування  
Вплив на 
капітал  

Зміни у 
валютному 
курсі, у %  

Вплив на 
прибуток до 

оподаткування  
Вплив на 
капітал 

             + 5/(5) 

 

(433)/433   (433)/433 

 

  + 5/(5) 

 

(814)/814 

 

(814)/814 

  + 5/(5) 

 

20/(20)   20/(20) 

 

  + 5/(5) 

 

9/(9) 

 

9/(9) 
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37. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (продовження) 

Операційний ризик 

Операційний ризик – це ризик, що виникає унаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або 
зовнішніх подій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть завдати шкоди 
репутації, мати правові наслідки або привести до фінансових збитків. Банк не може висунути припущення про 
те, що всі операційні ризики усунені, але за допомогою системи контролю і шляхом відстеження і відповідної 
реакції на потенційні ризики Банк може управляти такими ризиками. Система контролю передбачає 
ефективний розподіл обов'язків, права доступу, процедури підтвердження і узгодження, навчання персоналу, а 
також процедури оцінки, включаючи внутрішній аудит. 

 

38. КАПІТАЛ 

Основна мета управління капіталом для Банку полягає в забезпеченні дотримання Банком зовнішніх вимог 
відносно капіталу і підтримки високого кредитного рейтингу і нормативів достатності капіталу, необхідних для 
здійснення діяльності і максимізації акціонерної вартості. 

Банк управляє структурою свого капіталу і коректує її з огляду на зміни в економічних умовах і характеристику 
ризику різних видів діяльності. В цілях підтримки або зміни структури капіталу Банк може відкоригувати суму 
дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернути капітал акціонерам або випустити дольові цінні папери. В 
порівнянні з минулими роками, в цілях, політиці і процедурах управління капіталом змін не відбулося. 

   

2013 

 

2012 

Капітал 1-го рівня           

Статутний капітал 

 

  250 370   242 870 

Емісійний доход 

 

  230   230 

Накопичений дефіцит 

 

  (151 308)   (152 466) 

Усього капіталу 1 рівня 

 

  99 292   90 634 

Капітал 2-го рівня           

Результат поточного року 

 

  1 158   531 

Дооцінка 

 

  31 239   31 239 

Субординований борг 

 

  49 646   21 075 

Усього капіталу 2 рівня 

 

  82 043   52 845 

Усього регулятивного капіталу 

 

  181 335   143 479 

  

        

Усього активів, зважених на ризик 

 

  671 876   623 548 

  

        

Показники капіталу 

 

        

Усього регулятивного капіталу, вираженого як відсоток від 

загальної суми активів, зважених на ризик 

 

  27%   23% 

Усього капіталу I рівня, вираженого як відсоток від активів, 

зважених на ризик 

 

  15%   15% 

 

Банк здійснює активне управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних його 
діяльності. Достатність капіталу Банку контролюється з використанням нормативів, встановлених НБУ.  

Протягом 2013 року Банк повністю дотримався всіх зовнішніх встановлених вимог щодо капіталу. 
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Додаток. ТРАНСФОРМАЦІЙНА ТАБЛИЦЯ 

       

N з/п Опис і причини коригування 
Сума 

коригування  
(тис. грн.) 

Звіт про фінансовий 
стан 

Звіт про прибутки і 
збитки та інший 
сукупний дохід 

N 
рахунку, 

дебет 

N 
рахунку, 
кредит 

N 
рахунку, 

дебет 

N 
рахунку, 
кредит 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Корегування резерву за кредитними операціями згідно з МСФЗ у 2012 
році (формування вхідних залишків станом на 01.01.2013)      

1.1 Резервні та інші фонди банку 5 047  5021   1.2 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в інших банках    7702  
2 Корегування резерву за міжбанківськими операціями згідно з МСФЗ у 

2012 році (формування вхідних залишків станом на 01.01.2013)           

2.1 Резервні та інші фонди банку 69  5021   
2.2 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в інших банках      7701   

3 Корегування резерву за а позабалансовими зобовязаннями згідно з 
МСФЗ у 2012 році (формування вхідних залишків станом на 01.01.2013)      

3.1 Резервні та інші фонди банку 1  5021   3.2 Відрахування до резервів за зобов’язаннями   7706  
4 Формування резерву на невикористані відпустки у 2012 році 

(формування вхідних залишків станом на 01.01.2013)           

4.1 Резервні та інші фонди банку 1 879 5021    
4.2 Витрати на утримання персоналу       7400 

5 
Відображення справедливої вартості майна, що перейшло у власність 
банку як заставодержателя у 2012 році (формування вхідних залишків 
станом на 01.01.2013)      

5.1 Резервні та інші фонди банку 22 520 5021    5.2 Інші адміністративні витрати    7491 

6 Списання МШП у 2012 році (формування вхідних залишків станом на 
01.01.2013)           

6.1 Резервні та інші фонди банку 
19 

5021    
6.2 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, 

телекомунікаційні та інші експлуатаційні  послуги       7431 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Відображення переоцінки основних засобів у 2012 році (формування 
вхідних залишків станом на 01.01.2013)      

7.1 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, 
телекомунікаційні та інші експлуатаційні  послуги 5 537    7420 

7.2 Резервні та інші фонди банку 5021    
8 Відображення переоцінки основних засобів у 2012 році (формування 

вхідних залишків станом на 01.01.2013)           

8.1 Амортизація основних засобів 4 238   7423  
8.2 Резервні та інші фонди банку   5021     

9 Визнання податкового активу у 2012 році (формування вхідних залишків 
станом на 01.01.2013)      

9.1 Витрати на податок на прибуток 11 385   7900  9.2 Резервні та інші фонди банку  5021   
10 Відбраження вимог міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 29 

"Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" до власного капіталу           

10.1 Резервні та інші фонди банку 4 965 5021    
10.2 Статутний капітал    5000     

11 Відображення ефекту переоцінки попередніх років      
11.1 Резерви переоцінки 6 898 5100    11.2 Резервні та інші фонди банку  5021   
12 Корегування резерву на покриття ризикiв та втрат згідно з МСФЗ у 2012 

році (формування вхідних залишків станом на 01.01.2013)           

12.1 Відрахування до резервів за зобов’язаннями 100 7706    
12.2 Резервні та інші фонди банку   5021     

13 Корегування резерву за кредитними операціями згідно з МСФЗ      
13.1 Резерв під знецінення кредитів 6 096 2400    13.2 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в інших банках     7702 
14 Корегування резерву за кредитними операціями згідно з МСФЗ           

14.1 Резерв під знецінення кредитів 8 266  2401   
14.2 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в інших банках      7702   

15 Корегування резерву за міжбанківськими операціями згідно з МСФЗ      
15.1 Резерв під знецінення коштів в інших банках 75 1590    15.2 Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в інших банках     7701 
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16 Корегування резерву за позабалансовими зобов’язаннями згідно з МСФЗ           

16.1 Резерви за зобов’язаннями 0 3699    
16.2 Відрахування до резервів за зобов’язаннями       7706 
17 Формування резерву на невикористані відпустки      17.1 Інша заборгованість 1 937  3658   17.2 Витрати на утримання персоналу   7400  
18 Відображення справедливої вартості майна, що перейшло у власність 

банку як заставодержателя           

18.1 Інші адміністративні витрати 16 427   7491  
18.2 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя   3408     
19 Списання МШП      

19.1 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, 
телекомунікаційні та інші експлуатаційні  послуги 36   7431  

19.2 Інші активи  3402   
20 Відображення переоцінки основних засобів           

20.1 Основні засоби та нематеріальні активи 
5 537  4400   

20.2 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, 
телекомунікаційні та інші експлуатаційні  послуги     7420   

21 Відображення переоцінки основних засобів           
21.1 Основні засоби та нематеріальні активи 4 238 4409    
21.2 Амортизація основних засобів       7423 
22 Визнання податкового активу згідно з МСФЗ      22.1 Відстрочений податковий актив 9 737 3521    22.2 Витрати на податок на прибуток    7900 
23 Відображення справедливої вартості угод СВОП           

23.1 Депозити в інших банках 53 755 1612    
23.2 Депозити інших банків   1512     
24 Відображення справедливої вартості угод СВОП      24.1 Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 36  2909   

24.2 Депозити в інших банках 1612       
25 Відображення справедливої вартості угод СВОП      25.1 Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 1  2909   25.2 Депозити в інших банках 1618    
26 Згортання заборгованості по транзитних рахунках НСМЕП і VISA            

26.1 Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками 89  2924   
26.2 Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками 2924       
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Рекласифікація заборгованості за переказами 
 

 


