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1. Характер бізнесу  

Опис зовнішнього середовища, в якому здійснює діяльність банк 

В Україні в 2018 році споживча інфляція сповільнилася до 9.8% (з 13.7% у 2017 році) – найнижчого рівня за 
підсумками року за останні п’ять років. Цьому сприяла насамперед жорстка монетарна політика НБУ. 
Додатковими чинниками були розширення внутрішньої пропозиції, зниження світових цін на продукти 
харчування та наприкінці року – світових цін на нафту. Водночас уповільнення базової інфляції за підсумками 
2018 року було помірним (до 8.7% р/р), зокрема через тиск з боку зростання виробничих витрат. 

Правління НБУ кідька разів залишало облікову ставку незмінною на рівні 18.0% річних. За оцінками НБУ, 
поточні та прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до 
середньострокової цілі 5% у 2020 році. Також для гнучкішого реагування на зміни стану ліквідності банківської 
системи України з 11 січня 2019 року запрацював новий операційний дизайн монетарної політики НБУ1. 

На кінець 2018 року в Україні було 77 діючих банків. Сектор залишається помірно концентрованим. На кінець 
2018 року частка найбільших 20 банків становила 91.0% чистих активів сектору. Державні банки домінують на 
ринку: їхня сукупна частка становила 54.7% та 63.4% за чистими активами та депозитами населення відповідно. 

У 2018 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток 21.7 млрд грн (рентабельність капіталу – 
14.3%).  

Адекватність капіталу протягом року залишалася вищою за мінімально необхідний рівень. Регулятивний капітал 
платоспроможних на 01.01.2019 банків з початку року зріс на 12.7%, статутний – на 2.4%.  

Чистий роздрібний кредитний портфель у гривні зріс на 34.1% р/р. Чисті гривневі кредити корпораціям зросли 
на 8.1% р/р. 

Упродовж 2018 року зростали гривневі кошти населення та суб’єктів господарювання: на 14.8% та 6.8% 
відповідно.  

За 2018 рік вартість нових гривневих депозитів бізнесу зросла на 5.3 в.п. до 14.5% річних. Це знизило дохідність 
операцій для банків. Водночас дохідність роздрібного сегмента залишалася високою. У ньому середньозважена 
ставка за гривневими депозитами становить 11.7% річних, а вартість гривневих кредитів – 31.5%. 

Відрахування до резервів у 2018 році були на 51.9% нижчими, ніж роком раніше й найнижчими з 2012 року. 
Покриття загальними резервами непрацюючих кредитів достатнє: ними покрито 95.5% кредитного портфеля в 
цілому. Протягом 2018 року якість кредитного портфеля поліпшилася. 

У 2019 році приріст бази фондування очікується на рівні попереднього року. Банки збережуть зацікавленість у 
роздрібному кредитуванні. Прискориться зростання корпоративного портфеля, що розпочалося у 2018 році. 
Цьому сприятиме очікуване зниження комерційних відсоткових ставок, оскільки НБУ може перейти до 
пом’якшення монетарної політики протягом 2019 року. 

Ключові пріоритети банків на 2019 рік – повноцінне відновлення корпоративного кредитування та продовження 
розчищення балансів від непрацюючих кредитів2 

Бізнес-середовище АТ АКБ «Львів» (далі – Банк) - це, передусім, ринок Західної України.  

Населення Західної України становить 12,3 млн. осіб (2,7 млн. живуть в обласних центрів), що становить 29% 
загальної кількості населення України. 

В останні роки в регіоні спостерігається приплив мігрантів із східних регіонів країни, внаслідок чого почала 
зростати кількість нових підприємств, а також відзначається бум у будівельному секторі. 

Регіон добре відомий своїм активним мікро- та малим бізнесом, добре розвиненими малими брендами, 
динамічною місцевою торгівлею, виробництвом, сільським господарством, туризмом та готелями. 

Ринок малого та середнього бізнесу (МСБ) Західної України складається з понад 120 тис. зареєстрованих 
підприємств, з них 87,8% - приватні підприємці, менше 12% - юридичні особи. 

У Львові зосереджено 21% зареєстрованих підприємств - це висока концентрація клієнтів, але також і 
конкуруючих банків. 

Регіони Західної України пропонують більш сприятливу комбінацію бізнес-потенціалу та конкуренції, особливо 
в МСБ. 
 
  

                                                           

1
 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?іd=87170159  

2
 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?іd=88238661  
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Інформація щодо керівників та посадових осіб 

Станом на початок звітного періоду Правління Банку діяло як колегіальний виконавчий орган в складі 5 осіб. 

З 03.09.2018р. звільнено Заступника Голови Правління, члена Правління Банку Сенюка Михайла Миколайовича. 
Відповідно, станом на кінець звітного періоду Правління Банку діяло як колегіальний виконавчий орган в складі 
4 осіб: 

 Голова Правління - Абраамян Ашот Гамлетович; 
 Заступник Голови Правління, член Правління - Осадчій Наталія; 
 Заступник Голови Правління, член Правління - Тхелідзе Тамар; 
 Заступник Голови Правління, член Правління - Хімяк Віктор Семенович. 

Загалом упродовж 2018 року проведено 65 засідань Правління (включно з тими, що проводились в робочому 
порядку). 

У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Банку від 31.10.2018:  

 припинено, з 31.10.2018, повноваження Голови Наглядової ради Мальованого Костянтина Петровича та 
членів Наглядової ради Петурсона Маргеіра, Заячук Ірини Ігорівни, Хоми Тараса Михайловича, Тютька 
Андрія Богдановича; 

 обрано, з 31.10.2018, Головою Наглядової ради Поспєловскі Ендрю та членами Наглядової ради 
Петурсона Маргеіра, Річардза Роберта Скотта, Потта Філіппа Георга, Купибіди Назара Івановича, Оттена 
Томаса Йозефа; 

 у зв’язку з ліквідацією Ревізійної комісії, припинено, з 31.10.2018, повноваження Голови Ревізійної 
комісії Ривака Андрія Івановича та членів Ревізійної комісії Пурхи Тадея Станіславовича, Кирилюка 
Руслана Ростиславовича. 

Протягом 2018 року відбулось 63 засідання Наглядової ради. 
 
Наявність структурних підрозділів 

Організаційна структура Банку включає наступні структурні підрозділи Банку: 

 Головний Банк; 
 Відділення. 

Головний Банк виконує функції центру стратегічного управління, що формує політику Банку, зокрема щодо: 
стратегії Банку; фінансового планування; пропозиції продуктів і послуг, пристосованих до потреб клієнтів; 
впровадження нових технологій; відповідності організаційних структур; обмеження ризику і забезпечення 
безпеки Банку; забезпечення функціонування і розвитку внутрішнього контролю; кадрової політики і розробки 
внутрішніх нормативних документів; а також реалізує окремі операційні завдання. 

Відділення є структурним підрозділом Банку, основним завданням якого є залучення і обслуговування клієнтів з 
метою забезпечення реалізації цілей, визначених у Фінансовому плані Банку та планових завданнях відділення. 

Мережа відділень Банку охоплює сім областей України (22 відділення, з них 9 у м. Львів та 7 у Львівській 
області).  
 
Інформація про придбання акцій  

Протягом звітного періоду Банк не здійснював придбання власних простих іменних акцій на власний рахунок. 
 
Короткий опис діючої бізнес-моделі 

Банк позиціонує себе як спеціалізований постачальник банківських послуг для МСБ та сільськогосподарських 
підприємств, зосереджуючись на індивідуальному фінансуванні та високій якості обслуговування клієнтів, 
розвивається, як банк першого вибору для приватних домогосподарств, які прагнуть зберігати заощадження у 
місцевому банку з швейцарським акціонером, та який пропонує прості продукти та високу якість обслуговування. 

Банк продовжуватиме зосереджуватись на Західній Україні, продовжуючи нарощувати свою ринкову позицію в 
умовах все більш динамічного економічного розвитку регіону. 

Бізнес-модель Банку забезпечує належний рівень доходів, які є достатніми для підтримки капіталу та ліквідності 
Банку на рівні, що дасть можливість ведення прибуткової операційної діяльності та дотримання Банком вимог 
нормативно-правових актів Національного банку України. 
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Основні продукти та послуги 

Бізнес-клієнти. 

Банк пропонує повний спектр всіх банківських продуктів для бізнес-клієнтів залежно від їх потреб, 
розрахунково-касове обслуговування, кредитні та некредитні продукти: 

 продукти розрахунково-касового обслуговування на основі функціонального та зручного електронного 
банкінгу. Для залучення нових клієнтів в Банку діє пакет «Легкий старт», який пропонується 
безкоштовно на перші три місяці, і клієнт може на практиці переконатися в якості сервісу, 
пропонованого Банком; 

 продукт «Ощадний рахунок», що дає можливість клієнтам заробляти, тримаючи надлишок 
короткострокової ліквідності на рахунку; 

 Trade fіnance - гарантії від міжнародних організацій / банків для розвитку торгового фінансування, 
пропозиції клієнтам акредитивів і гарантій для їх міжнародних партнерів; 

 довгострокові кредити для інвестиційних цілей за конкурентними відсотковими ставками - за рахунок 
залучених ресурсів від міжнародних організацій; 

 фінансування позичальників під покриття 50 відсотків кредиту першокласною гарантією від 
міжнародної організації. 

Приватні клієнти. 

 прості і зрозумілі депозитні продукти: 
- ощадний рахунок; 
- термінові депозити з поповненням; 
- пенсійний депозит; 

 овердрафти для зарплатних клієнтів; 
 готівкові кредити з швидким централізованим прийняттям рішень; 
 кредити для Енергозбереження; 
 іпотечні кредити. 

 
Отримані винагороди за звітний період 

За підсумками премії «Prostobank Awards 2018» послуги Банку були визнані одними з кращих у банківській 
системі України в 2018 році в номінаціях: 

 2-е місце в номінації «Кращі готівкові кредити 2018 року»; 
 3-є місце в номінації «Кращі споживчі кредити під заставу 2018 року». 

Банк у увійшов до рейтингу 20 найбільш надійних кредитних установ України у 2018 році, підготовленого 
інвестиційною компанією Dragon Capіtal3. 
 
2. Цілі керівництва та стратегії досягнення цих цілей 

Стратегія Банку затверджена рішенням Наглядової ради від 05.02.2019 на період 2019-2023 рр. 

Банк планує стати одним із кращих 5 банків МСБ в Західній Україні до 2022 року 

У 2019-2020 році Банк буде продовжувати збільшувати свої позиції в якості провідного банку для МСБ і 
сільськогосподарських клієнтів у регіоні; організація семінарів та заходів для клієнтів МСБ, вдосконалення 
існуючих продуктів для клієнтів. 

Розвиток потенціалу досвідченого бізнес-персоналу залишатиметься одним із пріоритетів як передумова 
досягнення запланованих бізнес-цілей. 

Роль відділень буде зосереджена на високоякісних консультаціях для клієнтів. Упродовж 2019-2022 років 
кількість точок продажу буде поступово збільшуватися, зокрема, планується відкриття нових регіональних 
відділень 

Впроваджуватиметься нова візуалізації відділень, проводитимуться маркетингові кампанії для підтримки 
залучення депозитів клієнтів та нових клієнтів. 

Банк залучатиме зовнішнє фінансування від міжнародних фінансових організацій для зростання кредитного 
портфеля.  

Банк досягне стабільної структурної прибутковості. 
 

                                                           

3
 https://bіz.nv.ua/ukr/fіnance/dvadtsjatka-dlja-dovіrі-rejtіnh-najnadіjnіshіkh-bankіv-ukrajіnі-vіd-nv-2511841.html  
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3. Ресурси, ризики та відносини 

Ключові фінансові та нефінансові ресурси, їх використання для досягнення цілей 

Банк для фінансування своєї діяльності: 

 отримує підтримку акціонерів в частині нарощування статутного капіталу - у 2018 році статутний капітал 
Банку було збільшено на суму 133 000 тис. грн.,  

 залучає кошти у населення, 
 залучає кошти у юридичних осіб, 
 отримує фінансування від міжнародних кредиторів, а саме: 

- 20.11.2018 між Банком та Нордік Енвайронмент Файненс Корпорейшн підписана угода шодо 
надання кредиту у сумі 3 000 тис. ЄВРО для фінансування енергозберігаючих проектів, 
кредитування малого, середнього та агробізнесу;  

- 06.12.2018 між Банком та компаніями Trіodos Custody B.V. (Нідерланди) і Trіodos SICAV II – 
Trіodos Mіcrofіnance Fund (Люксембург) - інклюзивними фінансовими фондами Trіodos 
Investment Management (Нідерланди) підписані угоди шодо надання кредитної лінії на загальну 
суму 5 000 тис. ЄВРО для нарощення кредитного портфеля позичальників Банку - малих та / або 
середніх підприємств; 

- 12.12.2018 між Банком та Німецько-Українським фондом (НУФ) підписана угода шодо надання 
кредитів у сумі 30 000 тис. грн. в рамках програми з підтримки фінансування інвестиційних 
проектів малих та середніх підприємств та у сумі 2 000 тис. ЄВРО в рамках програми 
мікрокредитування; 

- 27.12.2018 між Банком та responsAbіlіty Partіcіpatіons AG (Швейцарія) підписана угода шодо 
надання кредиту у гривнях у сумі, еквівалентній 700 тис. доларів США (станом на дату видачі – 
19 087 тис. грн.) з метою фінансування комерційних, інвестиційних проектів в сфері сільського 
господарства, енергозбереження, модернізації, промисловості, надання послуг тощо. 

На кінець звітного року Банк мав достатній рівень ліквідності, що підтверджується перевищенням граничних 
розмірів нормативів ліквідності комерційних банків, встановлених НБУ: 

 Н4 (норматив миттєвої ліквідності) становив 163,0% (норматив – не менше 20%),  
 Н5 (норматив поточної ліквідності) становив 85,9% (норматив – не менше 40%), 
 Н6 (норматив короткострокової ліквідності) становив 85,6% (норматив – не менше 60%).  

Капіталу Банку достатньо для виконання обов'язкових нормативів встановлених НБУ та для покриття можливих 
ризиків і втрат: норматив адекватності капіталу Н2 на кінець 2018 року становив 20,6% при нормативному 
значенні 10%. Тобто, Банк має достатній рівень капіталізації для подальшого розвитку. 

Основним нефінансовим ресурсом Банку є людські ресурси (персонал Банку) та їх інтелектуальний капітал. 

Мета кадрової політики Банку - забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження чисельного 
та якісного складу персоналу, відповідно до потреб Банку щодо досягнення планованих фінансових результатів 
та з дотриманням вимог чинного законодавства та з врахуванням стану ринку праці. 

Банк впровадив на початку 2018 року власну школу навчання молодих банкірів - молоді люди / випускники без 
досвіду роботи в банківській системі мають можливість почати кар'єру в банку. Вони проходять поглиблене 
навчання - теорію і практику у відділеннях протягом 9-ти тижнів. Кращі з них отримують пропозицію 
працевлаштування. 

Банк проводить маркетингові дослідження ринку банківських послуг з метою визначення перспективних 
напрямків просування своїх продуктів і послуг. Дані цих досліджень використовуються для розробки та 
удосконалення продуктової лінійки Банку. 
 
Система управління ризиками, стратегія та політика управління ризиками 

Стратегія управління ризиками Банку полягає у створенні ефективної комплексної системи управління ризиками 
для адекватного та безперервного управління всіма ризиками, що характерні для моделі ризиків Банку, а також 
у забезпеченні належної безпеки Банку шляхом повної інтеграції управління ризиків в бізнес-діяльність, 
стратегічне планування та послідовний розвиток бізнесу з визначеним апетитом до ризиків. 

У Банку виділяються наступні види суттєвих ризиків, які підлягають управлінню: 

 кредитний ризик; 
 ризик ліквідності; 
 процентний ризик банківської книги; 
 ринкові ризики; 
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 операційний ризик, 
 комплаєнс-ризик. 

Основні цілі управління ризиками: 

 забезпечення виконання бізнес-цілей, що дозволяють підвищити вартість Банку за рахунок визначення 
рівня толерантності Банку до ризиків; 

 розмежування функцій та відповідальності Наглядової Ради, Правління, профільних комітетів та 
підрозділів Банку в процесі управління ризиками; 

 встановлення єдиної методології для ідентифікації та оцінки ризиків при проведенні Банком активних 
операцій; 

 встановлення ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень з урахуванням рівня 
ризиків, на які наражається Банк; 

 забезпечення проведення банківських операцій у відповідності до встановлених політик, процедур та 
регламентів; 

 забезпечення життєздатності Банку в кризових ситуаціях (в разі системної кризи або близької до 
системної кризи); 

 оптимізація очікуваних прибутків та витрат та зниження рівня неочікуваних збитків; 
 оптимізація процесу контролю ризиків на всіх організаційних підрозділах; 
 забезпечення своєчасної оптимізації ризиків та вживання заходів щодо їх оптимізації; 
 вирішення конфлікту інтересів, що виникають в процесі діяльності управління ризиками та формування 

резервів на покриття можливих збитків. 
 
Мета управління окремими видами ризиків Банку полягає: 

 у сфері кредитного ризику – обмеження втрат на кредитному портфелі та мінімізація ризику виникнення 
заборгованості із втратою вартості, при збереженні очікуваного рівня дохідності i величини кредитного 
портфелю. Основні методи управління кредитним ризиком в Банку: 

o уникнення ризику (відмова від кредитування ненадійних клієнтів, відмова від кредитування 
ненадійних проектів); 

o обмеження ризику (створення страхових резервів; гарантування; лімітування – в розрізі філій, 
окремих клієнтів або груп клієнтів, по сумах операцій, по межах повноважень, лімітування 
операцій з цінними паперами в розрізі емітентів та власників тощо; диверсифікація кредитного 
ризику – по регіонах, галузях економіки, строках операцій; прийняття ліквідного забезпечення); 

o страхування ризику неповернення кредитних коштів; 
o прийняття ризику – створення ієрархічної системи прийняття кредитних рішень в Банку 

 у сфері ризику процентної ставки – обмеження можливих збитків внаслідок зміни процентних ставок на 
ринку до прийнятного рівня шляхом формування відповідної структури балансових та позабалансових 
позицій, 

 у сфері валютного ризику – обмеження можливих збитків внаслідок зміни курсів валют до прийнятного 
рівня шляхом формування валютної структури балансових та позабалансових позицій, 

 у сфері ризику ліквідності – вчасне виконання поточних і майбутніх (зокрема, потенційних) зобов’язань 
з врахуванням характеру поточної діяльності та потреб, які можуть з’явитися внаслідок змін ринкового 
середовища шляхом формування структури балансу та позабалансових зобов’язань у спосіб, який 
забезпечує необхідний розмір ресурсів,  

 у сфері ринкового ризику – обмеженні можливих збитків внаслідок зміни ринкової вартості фінансових 
інструментів до прийнятного рівня шляхом оптимізації набору інструментів, вразливих на зміни цих 
ринкових параметрів, 

 у сфері операційного ризику – підвищення безпеки здійснюваної Банком операційної діяльності шляхом 
вдосконалення ефективних, адаптованих до профілю і шкали діяльності механізмів ідентифікації, оцінки 
і вимірювання, обмеження та моніторингу і звітування щодо операційного ризику, 

 у сфері комплаєнс-ризику – забезпечення дотримання Банком законодавства, прийнятих стандартів 
поведінки та функціонування Банку як установи, що є гідною довіри, чесною, старанною, шляхом 
усунення комплаєнс-ризику, протидії ймовірності настання події втрати Банком репутації або іміджу як 
надійної установи, та протидії ризику понесення фінансових збитків, або накладення санкцій, які можуть 
бути наслідком порушення встановлених вимог і принципів поведінки. 

 
Повний процес управління суттєвими ризиками складається з наступних елементів: 

 виявлення ризику; 
 вимірювання ризику; 
 контроль ризику (управлінські дії, в т.ч. ліміти, страхування, відмова, прийняття, тощо); 
 моніторинг ризику. 
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Банк реагує на виявлені банківські ризики наступним чином: 
 прийняття ризику – полягає у визначенні прийнятного рівня ризику та опрацюванні аварійних планів 

діяльності у випадку перевищення визначеного рівня; 
 скорочення ризику – пом’якшення впливу факторів ризику або наслідків його матеріалізації (наприклад, 

шляхом диверсифікації експозиції на ризик, встановлення лімітів, використання забезпечення); 
 трансфер ризику – перенесення відповідальності за покриття можливих збитків (наприклад, шляхом 

перенесення ризику на інший суб’єкт із застосуванням правових інструментів, таких як страхові 
договори, договори зберігання або договори про охорону об’єкту, прийняття гарантій); 

 уникнення ризику – відмова від діяльності, яка генерує ризик або усунення ймовірності виникнення 
фактору ризику, зокрема, шляхом встановлення нульової толерантності до ризику. 

Банк використовує наступні інструменти управління банківським ризиком: 
 ліміти толерантності до ризику, 
 інші ліміти і порогові значення, 
 фінансові, якісні цілі, цілі щодо ефективності, які використовуються у мотиваційній системі, 
 забезпечення, страхування і гарантії, 
 аварійні плани, 
 система контрольних механізмів. 

 
Відносини з акціонерами та пов'язаними особами 

Станом на 31.12.2018 прямою істотною участю в Банку володіють:  

 респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ (responsAbіlіty Partіcіpatіons AG, Швейцарія) – 51 % статутного 
капіталу (рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) 
платіжних систем Національного Банку України № 169 від 23.06.2018р.); 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» (Україна) – 38,940537% статутного 
капіталу.  

Остаточним ключовим учасником ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг» є громадянин Ісландії Маргеір Петурсон 
(Petursson Margeіr), який опосередковано володіє 48,930326% статутного капіталу Банку. Набуту опосередковану 
істотну участь в банку Маргеіру Петурсону було погоджено 30 грудня 2015 року рішенням Комітету з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного Банку України 
№ 633. 

Акціонери приймали участь в управлінні Банком через членів Наглядової Ради: 
 Петурсон Маргеір - Член Наглядової ради (акціонер); 
 Річардз Скотт - Член Наглядової ради (представник акціонера респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ, 

Керівник Відділу капіталу фінансових установ responsAbіlіty Investments AG, Швейцарія); 
 Потт Філліп - Член Наглядової ради (представник акціонера респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ, 

Керуючий партнер I.D. Inspіrіng Development GmbH, Німеччина). 

Окрім цього, з приходом нового акціонера - респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ, Банк уклав договір про управління 
Банком на 5 років з німецькою консалтинговою компанією I.D. Inspіrіng Development GmbH (Франкфурт-на-
Майні, Німеччина), який, зокрема, передбачає: 

 делегування трьох членів правління Банку, з поступовою їх заміною місцевими кадрами після трьох 
років; 

 постійну оперативну підтримку у всіх функціональних зонах Банку, яка забезпечується центрально- та 
східноєвропейськими командами I.D. Inspіrіng Development за запитом керівництва Банку.  

Договір також містить запис щодо досягнення показників бізнес-моделі Стратегії Банку на 2019-2023рр. 

Упродовж звітного періоду відносини з акціонерами здійснювались відповідно до вимог чинного законодавства. 
Банк не укладав угод із пов’язаними особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами. 

Станом на 31.12.2018 фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з 
пов'язаними з банком особами (Н9) становило 9,96% (нормативна вимога - не більше 25%). 
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4. Результати діяльності та перспективи подальшого розвитку  

Чисті активи Банку за 2018 рік збільшились на 631 673 тис. грн. або на 35,4% і станом на кінець дня 31.12.2018р. 
склали 2 414 615 тис. грн. 

Власний капітал Банку з урахуванням фінансового результату 2018 року станом на кінець дня 31.12.2018р. склав 
234 497 тис. грн., або 9,7% від чистих активів Банку (нетто). За звітний рік він зріс на 32 437 тис. грн. або на 
16,1%.  

Кредити та заборгованість клієнтів Банку за 2018 рік збільшились на 402 893 тис. грн. або 40,7% і склали  
1 393 762 тис. грн.  

Банк утримує стабільно високий рівень співвідношення високоліквідних активів до загальних активів – станом 
на кінець 2018 року він становив 30,2% (на кінець 2017 – 28,9%). 

Приріст коштів, залучених від клієнтів за 2018 рік склав 340 558 тис. грн. або 25,1%, у т.ч. кошти юридичних осіб 
та державних та громадських організацій за 2018 рік збільшились на 98 303 тис. грн. або на 17,5% і склали  
658 159 тис. грн., кошти фізичних осіб протягом 2018 року зросли на 242 255 тис. грн. або на 30,3% і склали  
1 041 446 тис. грн. 

За підсумками 2018 року, сума коштів, залучених Банком від міжнародних фінансових установ, зросла на 98 154 
тис. грн. або на 90,5%. 

Фінансовий результат Банку (нетто) за 2018 рік склав (47 826) тис. грн., що зумовлено, зокрема, визнанням витрат 
від уцінки майна, що перейшло до Банку як заставодержателя, у сумі (25 963) тис. грн. та витрат за отримання 
консультаційних послуг від I.D. Inspіrіng Development GmbH у сумі (18 423) тис. грн. 

За підсумками 2018 року: 

 чистий процентний дохід Банку склав 75 934 тис. грн. (+58,3% до 31.12.2017); 
 чистий комісійний дохід склав 56 274 тис. грн. (+21,8%); 
 чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою склав 5 853 тис. грн. (+170,0%); 
 витрати на виплати працівникам склали (68 521) тис. грн. (+64,7%). 
 інші адміністративні та операційні витрати без урахування витрат від уцінки майна, що перейшло до 

Банку як заставодержателя, та витрат за отримання консультаційних послуг від I.D. Inspіrіng 
Development GmbH склали (52 139) тис. грн. (+32,5%). 

Станом на 31.12.2018 Банк не порушує жодного з економічних нормативів діяльності, встановлених 
Національним банком України.  

У 2018 році Національне уповноважене агентство «ІВІ рейтинг» підвищило кредитний рейтинг Банку з “uaBBB+” 
до “uaA-”.  

Діяльність Банку у 2018 році здійснювалась відповідно до очікувань акціонерів, цілей керівництва та стратегій 
для досягнення цих цілей. Основні причини змін показників протягом звітного періоду порівняно з попередніми 
роками - істотна активізація бізнес-діяльності Банку, збільшення обсягів активних і пасивних операцій, у т.ч. за 
рахунок залучення коштів нового акціонера та міжнародних фінансових установ. Водночас здійснювались 
заходи, спрямовані на зменшення суми непрацюючих активів, зокрема, майна, що перейшло до Банку як 
заставодержателя.  

Входження у капітал Банку нового стратегічного акціонера, подальше нарощення капіталізації та ресурсної бази 
(у т.ч. у вигляді субординованого боргу та кредитів від низки міжнародних фінансових установ) створюють 
передумови для подальшого динамічного розвитку Банку та сприятимуть підвищенню його рентабельності.  

Керівництво Банку усвідомлює наявні ризики як для банківського сектору в цілому, так і для Банку зокрема, що 
пов’язані із зовнішніми факторами. На цей час неможливо передбачити всі тенденції, які можуть вплинути на 
банківський сектор України та її економіку в цілому, в отже і оцінити який вплив вони можуть мати на майбутній 
фінансовий стан Банку. Разом з тим, керівництво впевнене, що вживає усіх необхідних заходів для забезпечення 
стабільної діяльності та розвитку Банку згідно затвердженої Стратегії та має намір щодо її реалізації у 
довгостроковій перспективі 
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5. Ключові показники діяльності 

Упродовж 2018 Банк покращив ефективність своєї діяльності - фактичний рівень чистої процентної маржі станом 
на 31.12.2018 року склав 4,0 % (станом на 31.12.2017 року - 3,2%). Станом на 31.12.2018 року фактичний рівень 
СПРЕДу склав 5,1 % (на 31.12.2017 року - 4,3%). 

За рахунок вищої бізнес-активності порівняно із більшістю конкурентів та банківського сектору в цілому, Банк 
за підсумками звітного періоду досягнув посилення своїх ринкових позицій. Порівняно з кінцем 2017 року, Банк 
піднявся на 8 позицій за сумою активів і станом на кінець 2018 року займає 36 місце за цим показником з 77 
діючих в Україні банків. 

Ключовими показниками ефективності діяльності Банку для керівництва та акціонерів у відповідності до 
затвердженої Стратегії на 2019-2023 роки є рентабельність капіталу (ROE), рентабельність активів (ROА) та 
співвідношення операційних витрат до операційних доходів (cost-to-іncome ratіo) тощо. 

Цільовим рівнем цих показників, якого за результатами виконання Стратегії прагнутиме досягти Банк до кінця 
2023 року, є: ROE > 25%, ROА > 2%, Cost-to-іncome ratіo = 50%. 

 

6. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів  
 
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів у 2018 році не здійснювалось. 
 

7. Звіт про корпоративне управління 

Мета провадження діяльності  

У відповідності до Статуту, метою провадження 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. 

Кодекс корпоративного управління 

З метою забезпечення стабільної діяльності Банку на довгострокову перспективу, досягнення найкращих 
результатів його діяльності, набуття уміння вселити впевненість партнерам і клієнтам Банку у економічному 
потенціалі Банку, уникнення конфлікту інтересів, сприяння підвищенню захисту інтересів акціонерів Банку, 
підтримки довіри вкладників, кредиторів і громадськості Банком у 2018 році було розроблено і рішенням 
позачергових зборів акціонерів від 06.03.2019 року затверджено Принципи (кодекс) корпоративного управління 
Банку. Документ розміщений на інтернет-сторінці Банку за посиланням https://www.banklviv.com/wp-
content/uploads/2019/04/PRYNTsYPY-KODEKS-KORPORATYVNOHO-UPRAVLINNIa.pdf.  

Банк дотримувався Кодексу корпоративного управління, не відхилявся від його положень та не приймав рішень 
не застосовувати деякі положення Кодексу корпоративного управління. 

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах 

рішень 

Упродовж 2018 року було проведено 1 чергові та 3 позачергові загальні збори акціонерів: 

№ 

з/п 

Дата 

зборів 
Загальний опис прийнятих на зборах рішень 

1. 26.04.2018 1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання Секретаря зборів. 
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради  за 2017 рік. 
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління  за 2017 рік. 
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  за 2017 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду аудиторського висновку про повноту та 
достовірність річної звітності  за 2017 рік. 
7. Про затвердження річного звіту  за 2017 рік. 
8. Розподіл прибутку і збитків. 
9. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради. 
10. Обрання Членів Спостережної ради , затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради , встановлення 
розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та Членами Спостережної ради. 
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№ 

з/п 

Дата 

зборів 
Загальний опис прийнятих на зборах рішень 

2. 07.06.2018 1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання секретаря зборів. 
3. Про затвердження нової редакції Статуту. 
4. Про затвердження нової редакції Положення про Спостережну раду. 
5. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів. 
6. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 
7. Про приватне розміщення акцій. 
8. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо 
яких прийнято рішення про приватне розміщення. 
9. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими 
власниками (в разі дострокового досягнення запланованого рівня обсягу укладення 
договорів з першими власниками та повної оплати акцій). 
10. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
затвердження результатів приватного розміщення акцій. 
11. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
прийняття рішення про відмову від розміщення акцій. 
12. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені 
законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення 
(не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із 
збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів 
розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій. 
13. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання 
розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та 
опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.  
14. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження отримувати від 
акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного 
права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо 
це передбачено умовами приватного розміщення акцій). 
15. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії 
щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, 
стосовно яких прийнято рішення про розміщення. 
16. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії 
щодо забезпечення приватного розміщення акцій. 
17. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження проводити дії 
щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати 
здійснення викупу банком належних їм акцій. 
18. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо 
визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 

3. 31.10.2018 1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання секретаря зборів. 
3. Про затвердження нової редакції Статуту. 
4. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду. 
5. Про дострокове припинення  повноважень членів Наглядової ради. 
6. Обрання членів Наглядової ради. 
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та 
членами Наглядової ради , встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які 
уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами 
Наглядової ради. 
8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 

4. 21.12.2018 1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання секретаря зборів. 
3. Про зміну типу акціонерного товариства. 
4. Про зміну найменування Банку. 
5. Про затвердження нової редакції Статуту Банку. 
6. Про затвердження нової редакції Положення про Правління Банку. 
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Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, їхніх комітетів, інформацію 

про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень 

Персональний склад Наглядової ради станом на кінець дня 31.12.2018 року: 
 Поспєловскі Ендрю – Голова Наглядової ради; 
 Петурсон Маргеір – Член Наглядової ради; 
 Річардз Роберт Скотт – Член Наглядової ради; 
 Потт Філіпп Георг – Член Наглядової ради; 
 Оттен Томас Йозеф – Член Наглядової ради; 
 Купибіда Назар Іванович – Член Наглядової ради. 

Зміни у персональному складі Наглядової (Спостережної) ради у 2018 році: 
 26.04.2018 року звільнено з посади Голову Спостережної ради Мальованого Костянтина Петровича; 
 26.04.2018 року звільнено з посади Члена Спостережної ради Петурcона Маргеіра; 
 26.04.2018 року звільнено з посади Члена Спостережної ради Заячук Ірину Ігорівну; 
 26.04.2018 року звільнено з посади Члена Спостережної ради Хому Тараса Михайловича; 
 26.04.2018 року звільнено з посади Члена Спостережної ради Тютько Андрія Богдановича; 

 26.04.2018 року призначено на посаду Голову Спостережної ради Мальованого Костянтина Петровича; 
 26.04.2018 року призначено на посаду Члена Спостережної ради Петурcона Маргеіра; 
 26.04.2018 року призначено на посаду Члена Спостережної ради Заячук Ірину Ігорівну; 
 26.04.2018 року призначено на посаду Члена Спостережної ради Хому Тараса Михайловича; 
 26.04.2018 року призначено на посаду Члена Спостережної ради Тютько Андрія Богдановича. 

 31.10.2018 року звільнено з посади Голову Наглядової ради Мальованого Костянтина Петровича; 
 31.10.2018 року звільнено з посади Члена Наглядової ради Петурcона Маргеіра; 
 31.10.2018 року звільнено з посади Члена Наглядової ради Заячук Ірину Ігорівну; 
 31.10.2018 року звільнено з посади Члена Наглядової ради Хому Тараса Михайловича; 
 31.10.2018 року звільнено з посади Члена Наглядової ради Тютько Андрія Богдановича; 

 31.10.2018 року призначено на посаду Голову Наглядової ради Поспєловскі Ендрю; 
 31.10.2018 року призначено на посаду Члена Наглядової ради Петурcона Маргеіра; 
 31.10.2018 року призначено на посаду Члена Наглядової ради Річардза Роберта Скотта; 
 31.10.2018 року призначено на посаду Члена Наглядової ради Потта Філіппа Георга; 
 31.10.2018 року призначено на посаду Члена Наглядової ради Оттена Томаса Йозефа; 
 31.10.2018 року призначено на посаду Члена Наглядової ради Купибіду Назара Івановича. 

Зміни в персональному складі відбулись у зв’язку з вимогами чинного законодавства України. 

Комітети Наглядової (Спостережної) ради у 2018 році не створювались. 

Протягом 2018 року відбулось 63 засідання Наглядової ради, на яких, зокрема, приймались рішення щодо: 

 затвердження проектів порядків денних Загальних зборів акціонерів; 
 затвердження стратегії та бізнес-плану Банку на 2018-2022 роки; 
 затвердження річного фінансового звіту Банку за 2017 рік; 
 затвердження звітів Служби внутрішнього аудиту; 
 звітів щодо проведення стрес-тестування фінансових ризиків та їх вплив на надходження Банку і 

капітал; 
 встановлення граничного рівня операційно-технологічного ризику (ризик-апетиту); 
 затвердження умов отримання Банком кредитів від міжнародних фінансових організацій; 
 затвердження змін до організаційної структури Банку; 
 затвердження рішень Правління та Кредитного комітету щодо здійснення/зміни умов окремих 

кредитних операцій; 
 затвердження положень та інших внутрішніх нормативних документів Банку, а також змін до них.   

Станом на кінець дня 31.12.2018 року Правління Банку діяло як колегіальний виконавчий орган в складі 4 осіб: 

 Голова Правління - Абраамян Ашот Гамлетович; 
 Заступник Голови Правління, член Правління - Осадчій Наталія (Вертикаль корпоративного бізнесу, 

казначейства, маркетингу і персоналу); 
 Заступник Голови Правління, член Правління - Тхелідзе Тамар (Вертикаль роздрібного бізнесу, 

підтримки  бізнесу та бек офісу); 
 Заступник Голови Правління, член Правління - Хімяк Віктор Семенович (Вертикаль фінансів, 

фінансового моніторингу, адміністрації та обліку). 
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Зміни у персональному складі Правління у 2018 році: 03.09.2018 року у зв’язку із змінами в організаційній 
структурі звільнено з посади заступника Голови Правління, члена Правління Сенюка Михайла Миколайовича.  

Упродовж 2018 року проведено 65 засідань Правління (включно з тими, що проводились в робочому порядку), 
на яких, зокрема, приймались рішення щодо: 

 погодження проектів Стратегії і бізнес-плану АТ АКБ «Львів» на 2018-2022 роки для подальшого 
подання на розгляд Наглядової ради; 

 погодження умов отримання Банком кредитів від міжнародних фінансових організацій; 
 погодження фінансової звітності за 2017 рік, затвердження проміжної фінансової звітності; 
 погодження звітів щодо проведення стрес-тестування фінансових ризиків та їх вплив на надходження 

Банку і капітал; 
 погодження граничного рівня операційно-технологічного ризику (ризик-апетиту); 
 погодження звіту про комплаєнс-ризики; 
 розгляд звітів про аудиторські перевірки; 
 затвердження складу комітетів Банку; 
 питань, пов’язаних з управлінням ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;  
 переміщення відділень Банку; 
 затвердження результатів проведених тендерів; 
 визначення переліку пов’язаних із Банком осіб; 
 внесення змін у штатний розпис Банку; 
 реалізації майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя; 
 планів і кошторисів імплементації окремих інвестиційних проектів; 
 затвердження положень та інші внутрішніх нормативних документів Банку, а також змін до них.   

У відповідності до Статуту, Правління Банку може делегувати вирішення окремих питань своєї компетенції, 
визначеної Статутом, Положенням про Правління Банку або чинним законодавством України будь-яким 
тимчасово чи постійно діючим комітетам, комісіям, робочим групам, тощо з урахуванням вимог чинного 
законодавства України. 

Організаційною структурою Банку передбачене функціонування таких постійно діючих комітетів: 

 Кредитний Комітет (у 2018 році на засіданнях Комітету, зокрема, приймались рішення щодо 
затвердження: фінансових лімітів для клієнтів; нових кредитів та рефінансування; продовження 
існуючих кредитів; змін до умов погашення кредиту; реструктуризації діючих кредитів; надання 
винятків від стандартних умов продуктів та процедур для окремих кредитів); 

 Комітет управління активами, пасивами і тарифів (КУАПІТ) (у 2018 році на засіданнях КУАПІТ, 
зокрема, приймались рішення, що стосуються: затвердження заходів щодо забезпечення необхідної 
ліквідності; визначення основних показників та лімітів валютного ризику; затвердження процентних 
ставок на банківські продукти; здійснення казначейських операцій та встановлення відповідних лімітів; 
затвердження тарифів на банківські послуги; затвердження трансферних цін для розрахунку 
ефективності установ/підрозділів Банку; встановлення індивідуальних тарифів та процентних ставок на 
банківські продукти та послуги певним клієнтам); 

 Комітет кредитних ризиків та резервів (ККРР) (у 2018 році на засіданнях ККРР, зокрема, приймались 
рішення щодо: затвердження суми сформованих страхових резервів за активними операціями у 
відповідності до затверджених процедур; затвердження розміру PD та LGD для формування резервів та 
визнання кредитного ризику; результатів стрес-тестування кредитного ризику); 

 Комітет управління операційними ризиками, комплаєнс та інформаційної безпеки (КОРКІБ) (у 2018 році 
на засіданнях КОРКІБ, зокрема, приймались рішення щодо: поточних і перспективних планів розробки, 
впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення СУІБ; 
інцидентів операційного ризику; звітів по операційному ризику та ризику комплаєнс; випадків 
порушення інформаційної безпеки); 

 Комітет управління персоналом (КУП) (у 2018 році на засіданнях КУП, зокрема, приймались рішення 
щодо персоналу Банку (прийом, перевід, скорочення, звільнення), перегляду заробітної плати 
працівників, заходів дисциплінарного впливу та заохочення); 

 Комітет управління ІТ-проектами (КУІТ) (у 2018 році на засіданнях КУІТ, зокрема, приймались рішення 
щодо встановлення пріоритетів Банку для ініціатив в області розвитку ІТ; погодження річного бюджету 
ІТ для надання пропозицій до фінансового плану Банку; погодження заявок на придбання апаратного та 
програмного забезпечення; оптимізації ІТ- процесів); 

 Комітет з питань контролю витрат і організації тендерів (ККВТ) (у 2018 році на засіданнях ККВТ, 
зокрема, приймались рішення щодо відбору постачальників товарів і послуг на основі конкурсів 
комерційних пропозицій; оголошення тендерів і визначення їх переможців). 
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Персональний склад комітетів є таким: 
Кредитний комітет: 
В Банку функціонують кредитні комітети наступних рівнів (матриця прийняття рішень): 

 
де: 

 CEO – Голова Правління 
 MBB – Заступник Голови Правління, відповідальний за вертикаль корпоративного бізнесу, 

казначейства, маркетингу і персоналу 
 MBO – Заступник Голови Правління, відповідальний за вертикаль роздрібного бізнесу, підтримки 

бізнесу та бек-офісу 
 MBF – Заступник Голови Правління, відповідальний за вертикаль фінансів, фінансового 

моніторингу, адміністрації та обліку 
 CRO – Виконавчий директор з ризиків 
 CСO – Начальник служби комплаєнс 
 HCR – Начальник управління кредитних ризиків 
 DHCR – Заступник начальника управління кредитних ризиків 
 HCRSME – Начальник управління кредитних ризиків МСБ 
 HСB – Начальник управління корпоративного бізнесу 
 HBD – Начальник управління розвитку бізнесу 
 HRB – Начальник управління роздрібного бізнесу 
 DHRB – Заступник начальника управління роздрібного бізнесу 
 HL – Начальник управління правового захисту 
 DHL – Заступник начальника управління правового захисту 
 HNPL – Начальник управління по роботі з проблемними кредитами 
 RM – Регіональний менеджер 
 MCOORD – Менеджер-координатор 
 UW – Кредитний аналітик (андерайтер) 
 CNSLT – Консультант бізнес-клієнтів 
 SPR – Спеціаліст управління роздрібного бізнесу 
 BМ – Начальник відділення 
 DBМ – Заступник начальника відділення 

 
Комітет управління активами, пасивами і тарифів: 

 Голова Правління Банку - Голова Комітету; 
 Заступник Голови Правління, відповідальний за Вертикаль фінансів, фінансового моніторингу, 

адміністрації та обліку – Заступник Голови Комітету; 
 Всі інші члени Правління; 
 Виконавчий директор з ризиків; 
 Начальник Управління казначейства і готівкового обігу; 
 Начальник Управління фінансових  ризиків (секретар).  

 
Комітет кредитних ризиків та резервів: 

 Виконавчий директор з ризиків - Голова Комітету; 
 Заступник Голови Правління Банку, відповідальний за Вертикаль корпоративного бізнесу, 

казначейства, маркетингу і персоналу - Заступник Голови Комітету; 
 Голова Правління Банку; 
 Начальник Управління розвитку бізнесу; 
 Начальник Управління корпоративного бізнесу; 
 Начальник Управління кредитних ризиків (секретар). 
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Комітет управління операційними ризиками, комплаєнс та інформаційної безпеки:  
 Заступник Голови Правління, відповідальний за Вертикаль фінансів, фінансового моніторингу, 

адміністрації та обліку - Голова Комітету; 
 Виконавчий директор з ризиків - Заступник Голови Комітету; 
 Голова Правління Банку; 
 Начальник Служби комплаєнс; 
 Начальник Управління підтримки т бізнесу; 
 Начальник Управління операційного ризику (секретар).  

 
Комітет управління персоналом:  

 Заступник Голови Правління Банку, відповідальний за Вертикаль корпоративного бізнесу, 
казначейства, маркетингу і персоналу - Голова Комітету; 

 Заступник Голови Правління, відповідальний за Вертикаль роздрібного бізнесу, підтримки  бізнесу 
та бек офісу – Заступник Голови Комітету; 

 Всі інші члени Правління 
 Виконавчий директор з ризиків; 
 Начальник Управління по роботі з персоналом (секретар) 

 
Комітет управління ІТ-проектами: 

 Заступник Голови Правління, відповідальний за Вертикаль роздрібного бізнесу, підтримки бізнесу та 
бек офісу - Голова Комітету; 

 Голова Правління – Заступник Голови Комітету ; 
 Заступник Голови Правління Банку, відповідальний за Вертикаль корпоративного бізнесу, 

казначейства, маркетингу і персоналу  
 Начальник Управління підтримки бізнесу; 
 Начальник Управління ІТ (секретар). 

 
Комітет з питань контролю витрат і організації тендерів: 

 Заступник Голови Правління, відповідальний за Вертикаль фінансів, фінансового моніторингу, 
адміністрації та обліку – Голова Комітету; 

 Заступник Голови Правління Банку, відповідальний за Вертикаль корпоративного бізнесу, 
казначейства, маркетингу і персоналу – Заступник Голови Комітету; 

 Інші Члени Правління, що здійснюють нагляд за підрозділами, які ініціюють здійснення 
витрат/інвестицій; 

 Начальник Служби комплаєнс; 
 Заступник Начальник Управління звітності, планування та контролінгу (секретар). 

Фактів порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Правління) внутрішніх правил, що призвело 
до заподіяння шкоди Банкові або споживачам фінансових послуг, у 2018 році не було. 

Протягом 2018 року до Банку застосовувались заходи впливу у вигляді штрафів та пені з боку Національного 
банку України, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Національної комісії України 
з цінних паперів та фондового ринку на загальну суму 184 тис. грн., до членів Наглядової ради та Правління 
заходи впливу не застосовувались. 

Розмір винагороди за 2018 рік членів Наглядової ради склав – 1 337 тис. грн., виконавчого органу (Правління) 
Банку - 4 486 тис. грн. 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Банку 

 
Система внутрішнього контролю Банку (СВК) будується на наступних принципах:  

 постійне і належне функціонування системи внутрішнього контролю дозволяє Банку своєчасно виявляти 
істотні ризики і відхилення від цілей діяльності і попереджати їх виникнення в майбутньому;  

 підзвітність всіх учасників системи внутрішнього контролю - якість виконання контрольних функцій 
кожною особою контролюється іншим учасником системи внутрішнього контролю;  

 розподіл обов'язків - Банк прагне не допустити дублювання контрольних функцій, і ці функції 
розподіляються між працівниками так, щоб одна і та ж особа не об'єднувала функцій, пов'язаних із 
ініціюванням операцій, їх затвердженням, обліком операцій, та контролем;  

 належне схвалення і затвердження операцій – Банк прагне встановити порядок затвердження всіх 
операцій уповноваженими особами в межах їх відповідних повноважень;  

 відповідальність всіх співробітників Банку за належне виконання контрольних функцій в межах своїх 
обов’язків;  

 здійснення внутрішнього контролю на основі чіткої взаємодії всіх підрозділів і служб Банку;  
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 постійний розвиток і вдосконалення – Банк прагне забезпечити умови для гнучкого налаштування 
системи внутрішнього контролю, щоб вона могла бути адаптована з урахуванням необхідності 
вирішувати нові завдання та могла розширюватися;  

 своєчасність передачі повідомлень про недоліки — в Банку повинні бути встановлені максимально 
короткі терміни передачі відповідної інформації особам, уповноваженим приймати рішення про 
усунення недоліків;  

 проведення регулярної оцінки ефективності системи;  
 забезпечення незалежності, організаційної і фінансової відокремленості підрозділу Банку, що здійснює 

внутрішній аудит, і його функціональна підзвітність безпосередньо Наглядовій Раді. 

Організація СВК відповідає таким принципам:  
 дієвість та ефективність – організація постійного процесу внутрішнього контролю, інтегрованого в 

поточну діяльність Банку та зрозумілого на всіх рівнях персоналу Банку;  
 розподіл обов’язків – забезпечення уникнення ситуації, за якої одна особа здійснює повний контроль над 

функцією чи видом діяльності Банку (відокремлення функції контролю від здійснення операцій Банку);  
 усебічність – охоплення всіх видів діяльності Банку та всіх його підрозділів;  
 своєчасність – створення системи внутрішнього контролю, яка надає можливість отримати інформацію 

про загрозу виникнення втрат банку раніше, ніж такі втрати будуть понесені; Б 
 незалежність – відокремлення функції оцінки ефективності системи внутрішнього контролю від функцій 

її організації і здійснення;  
 конфіденційність – недопущення розголошення інформації особам, у яких немає повноваження щодо її 

отримання. 

Суб’єктами СВК Банку є:  
 Наглядова Рада Банку; 
 Правління Банку; 
 Служба внутрішнього аудиту; 
 Служба комплаєнс; 
 головний бухгалтер і його заступники; 
 підрозділ з управління ризиками; 
 керівники відокремлених підрозділів; 
 керівники підрозділів і працівники, які здійснюють внутрішній контроль відповідно до повноважень, 

визначених внутрішніми документами Банку. 

Наглядова Рада Банку забезпечує функціонування СВК та здійснює контроль за її ефективністю в межах 
повноважень, наданих законодавством, статутом та внутрішніми документами банку. Правління Банку 
забезпечує організацію СВК. 

Система управління ризиками, стратегія та політика управління ризиками Банку описана у розділі «3. Ресурси, 
ризики та відносини» цього звіту. 

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Банку 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Тип 

особи 

Тип 

істотної 

участі4 

Інформація про особу Опис взаємозв'язку особи з банком 

1 2 3 4 5 6 

1. респонсАбіліті 
Партісіпейшнс АГ 
(responsAbility Participations 
AG) 

ЮО П Швейцарія. 8005. м. 
Цюрих, вул. 
Йозефппрассе буд. 59, 
(Switzerland. 8005, Zurich. 
Josefstrasse буд. 59). 
Реєстраційний номер – 
338680458 
 

Акціонер банку, якому належить 51 % акцій банку 
(рішення Комітету з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем 
Національного Банку України № 169 від 23.06.2018 р.) 

2. Товариство з обмеженою 
відповідальністю 'НЬЮ 
ПРОГРЕС ХОЛДШГ' 

ЮО П Україна. 01054. Київ. вул. 
Гоголівська бух 17. 
Реєстраційний номер - 
33694814 

Акціонер банку, якому належить 38.940537 % акцій банку 
(письмовий дозвіл Національного банку України на 
придбання акцій згідно рішення № 17/1 від 24.03.2006 
року). 
 
 
 
 

                                                           

4
 П – пряма/О - опосередкована 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Тип 

особи 

Тип 

істотної 

участі4 

Інформація про особу Опис взаємозв'язку особи з банком 

1 2 3 4 5 6 

3. Приватна компанія з 
обмеженою 
відповідальністю “Тангент 
Холдінг Інтернешнл Б. В.” 
(Tangent Holding 
International B.V.) 

ЮО О Нідерланди. 2585GB. м. 
Гаага, вул. Лаан Копес ван 
Каггенбурх буд. 52, 
(Netherlands. 2585GB. 
Gravenhage. Laan Copes v 
Cattenburch буд. 52). 
Реєстраційний номер - 
852481007 

Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю "Нью 
Прогрес Холдінг” (частка 86.23 %), якому належить 
38.940537 % акцій банку (рішення Комітету з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду 
(оверсайту) платіжних систем Національного Банку 
України № 633 від 30.12.2015 р.) 

4. Петурсон Маргеір  
(Petursson Margeir) 

ФО О Громадянство: Ісландія. 
Ісландія, м. Рейк'явік 
(Citizen of Iceland. Iceland. 
Reykjavik) 

1. Контролер: 
 товариства з обмеженою відповідальністю "Нью 

Прогрес Холдінг" (100 %: прямо 13,77 % та 
опосередковано 86,23 %); 

 компанії з обмеженою відповідальністю "Тангент 
Холдінг Інтернешнл Б. В." (100 %): 

2. Набуту опосередковану істотну участь в банку Маргеіру 
Петурсону було погоджено 30 грудня 2015 року рішенням 
Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем 
Національного Банку України № 633. 

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 

зборах Банку 

Право участі та голосування на загальних зборах Банку мають акціонери відповідно до переліку акціонерів, які 
мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, отриманого від Національного депозитарію України, 
станом на 24 годину за три робочі дні до дати проведення Загальних зборів.  

Інакших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Банку немає. 

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Банку 

У відповідності до Статуту, обрання членів Наглядової ради Банку, прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової ради Банку належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів 
Банку. 

До компетенції Наглядової ради Банку належить: 

 призначення і звільнення Голови та членів Правління Банку; 
 призначення та звільнення керівника Служби внутрішнього аудиту та керівників інших підрозділів 

Банку, призначення та звільнення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Банку з відповідності 
до вимог законодавства України. 

Член Правління Банку, відповідальний за здійснення фінансового моніторингу, призначається та звільняється з 
посади Наглядовою радою Банку за погодженням з Національним банком України у випадках, передбачених 
чинним законодавством України.  

Повноваження посадових осіб Банку 

До компетенції Наглядової ради належить: 

1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених  
Загальними зборами акціонерів Банку; 

2) затвердження бюджету Банку та бізнес-плану розвитку Банку; 
3) затвердження бюджету Служби внутрішнього аудиту та бюджетів інших підрозділів Банку, 

затвердження бюджетів яких, віднесено до компетенції Наглядової ради у відповідності до вимог 
законодавства України; 

4) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а  
також переліку ризиків, їх граничних розмірів та процедуру ескалації порушень лімітів ризиків; 

5) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю; 
6) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; 
7) затвердження плану відновлення діяльності Банку; 
8) прийняття рішення щодо запровадження значних змін у діяльності банку; 
9) затвердження щороку та регулярний перегляд стратегії управління НПА (далі – стратегія НПА) та  

оперативний план; відстеження не рідше ніж один раз на три місяці прогрес, досягнутий за попередній  
період за всіма показниками, визначеними в стратегії НПА та оперативному плані і визначення, за  
потреби, додаткові заходи, необхідні для забезпечення реалізації цієї стратегії; 
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10) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 
11) визначення кредитної політики Банку; 
12) визначення організаційної структури Банку, в тому числі Служби внутрішнього аудиту та інших 

підрозділів Банку, створення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Банку у відповідності до  
вимог законодавства; 

13) визначення характеру, формату та обсяги інформації про ризики, прийняття рішення щодо застосування 
адекватних заходів для пом’якшення ризиків у випадках, якщо профіль ризику банку не відповідає 
затвердженому ризик-апетиту невідкладно; 

14) вжиття заходів щодо запобігання конфліктам інтересів у банку, сприяти їх врегулюванню та надання  
інформації Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у банку; 

15) затвердження положення про Службу внутрішнього аудиту та положень інших підрозділів Банку, 
затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради Банку у відповідності до вимог 
законодавства України; 

16) призначення і звільнення Голови та членів Правління Банку; 
17) призначення та звільнення керівника Служби внутрішнього аудиту та керівників інших підрозділів 

Банку, призначення та звільнення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Банку з відповідності 
до вимог законодавства України; 

18) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Банку від здійснення повноважень та 
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 

19) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо їх вдосконалення; 
20) визначення порядку роботи та планів Служби внутрішнього аудиту та контроль за його діяльністю; 
21) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, 

що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 
22) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів 

Банку для прийняття рішення щодо нього; 
23) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами 

державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, 
Службою внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього 
аудиту; 

24) прийняття рішення щодо: 
а) створення дочірніх підприємств, структурних та/або відокремлених підрозділів та участі в них, їх 
реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх Статутів і 
положень; 
б) створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 

25) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами 
Правління Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та 
компенсаційних виплат; 

26) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються та 
працівниками Служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі 
заохочувальних та компенсаційних виплат; 

27) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності 
відповідно до законодавства України; 

28) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Банком інформації про принципи 
(кодекс) корпоративного управління Банком; 

29) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів акціонерів 
Банку; 

30) скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, підготовка порядку денного 
чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення 
та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних 
зборів акціонерів Банку; 

31) повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства України; 
32) прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій; 
33) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій; 
34) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком; 
35) вирішення питань про участь Банку у банківській групі, промислово-фінансових групах та інших групах 

(об’єднаннях); 
36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість  майна 

або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними  останньої 
річної фінансової звітності Банку або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та 
про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом 
України «Про акціонерні товариства»; 



АТ АКБ «ЛЬВІВ» 
Звіт про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року  

 

20 

37) прийняття рішення щодо встановлення, за необхідності, меж повноважень Правління, колегіальних 
органів та окремих працівників банку щодо прийняття рішень про вчинення правочинів, а також 
делегування таких повноважень Правлінню, колегіальному органу або окремим працівникам Банку; 

38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи, яка надає Банку 
додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати 
її послуг; 

39) надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозиції акціонерам Банку про 
придбання належних їм акцій; 

40) затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами; 
41) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю 

Банку; 
42) затвердження положення про винагороду членів Правління Банку, вимоги до якого встановлюється 

Національним банком України; 
43) затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національним 

банком України; 
44) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Банку 

Наглядовою радою Банку; 
45) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 
46) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»; 
47) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; 
48) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 
49) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строк  

виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про 
виплату дивідендів; 

50) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 
зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; 

51) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про 
акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 

52) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

53) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

54) затвердження ціни придбання акцій та повідомлення її особі (особам, що діють спільно) у разі придбання 
акцій Банку за наслідками придбання контрольного пакета акцій акціонером Банку; 

55) затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку за результатами розгляду висновку  
зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 

56) встановлення порядку проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; 
57) затвердження рішення про участь Банку власними коштами на дольових або інвестиційних засадах у 

господарській діяльності юридичних осіб; 
58) попередній розгляд питань та підготовка пропозицій, які виносяться на Загальні збори акціонерів Банку;  
59) попередній розгляд річної фінансової звітності; 
60) розгляд та затвердження стратегічного плану Банку, його періодичний перегляд; 
61) прийняття рішення щодо порядку покриття збитків Банку; 
62) прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради; 
63) здійснення інших повноважень передбачених цим Положенням чи делегованих Загальними зборами 

акціонерів Банку. 

Голова Наглядової ради Банку організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради Банку та головує на них, 
здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Банку. 

Правління Банку: 

1) вирішує всі питання діяльності Банку (за винятком тих, що належать до виключної компетенції 
Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Банку); 

2) забезпечує підготовку для затвердження Наглядовою радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії та 
бізнес-плану розвитку Банку; 

3) реалізує стратегію та бізнес-план розвитку Банку; 
4) реалізовує стратегію та політику управління ризиками, затверджену Наглядовою радою Банку, 

забезпечує впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків; 
5) формує визначену Наглядовою радою Банку організаційну структуру Банку, затверджує штатний  розпис 

Банку; 
6) розробляє положення, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку 

згідно із стратегією розвитку Банку; 
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7) забезпечує безпеку інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів 
клієнтів; 

8) інформує Наглядову раду Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, 
внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого 
погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку; 

9) контролює дотримання Банком чинного законодавства України; 
10) вирішує питання організації проведення операцій Банком, зберігання грошових коштів і цінностей 

Банку, обліку і звітності, внутрішнього контролю та інші питання діяльності Банку; 
11) створює комітети при Правлінні, затверджує та вносить зміни до положень про комітети при Правлінні, 

приймає рішення про обрання (зміну) членів комітетів; 
12) розглядає і затверджує положення та інші внутрішні нормативні документи Банку, а також зміни до них, 

які Голова Правління Банку або інші члени Правління Банку вважають за доцільне чи необхідне передати 
на колегіальний розгляд Правління Банку, та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних 
зборів акціонерів Банку та/або Наглядової ради Банку, у тому числі тих, що регламентують бізнес - 
процеси Банку; 

13) приймає рішення щодо вчинення правочинів в межах повноважень визначених Наглядовою радою 
Банку; 

14) приймає рішення щодо вчинення правочину у випадку, коли вартість зобов’язань за одним правочином 
або декількома пов’язаними правочинами не перевищує еквівалент 1 000 000 (одного мільйона) доларів 
США, в національній валюті України по курсу Національного Банку України на день прийняття такого 
рішення, якщо Наглядовою радою Банку не було встановлено інші ліміти повноважень Правління Банку.  

15) готує проекти для затвердження Наглядовою радою Банку щодо вчинення правочинів, рішення  щодо 
вчинення яких, відносяться до повноважень Наглядової ради Банку; 

16) складає кошторис прибутків і витрат, річний звіт Банку; 
17) з урахуванням вимог чинного законодавства України визначає характер інформації, яка не підлягає 

оприлюдненню; 
18) після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку протягом 30 днів письмово 

повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Банку не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, 
про таке рішення; 

19) надає пропозиції Наглядовій раді Банку щодо проведення чергових та позачергових Загальних зборів 
акціонерів Банку; 

20) вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку в разі порушення провадження про 
визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення Значного правочину, в інших випадках, 
передбачених Статутом Банку та чинним законодавством України; 

21) вимагає скликання засідань Наглядової ради Банку; 
22) на вимогу Наглядової ради Банку члени Правління Банку беруть участь в засіданні Наглядової ради 

Банку або в розгляді окремих питань порядку денного її засідання; 
23) у випадку проведення аудиторської перевірки діяльності Банку на вимогу акціонера (акціонерів) Банку, 

який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Банку, протягом 10 днів з дати отримання 
запиту від такого акціонера (акціонерів) Банку про аудиторську перевірку, надає відповідь з інформацією 
щодо дати початку аудиторської перевірки; 

24) у разі проведення аудиторської перевірки Банку за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 
відсотків акцій Банку, надає завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 днів з дати 
отримання відповідного запиту аудиторської фірми; 

25) надає згоду на отримання акціонерами додаткової інформації про діяльність Банку, якщо надання такої 
інформації не є обов’язковим відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку; 

26) вирішує питання стосовно участі Банку в спілках та асоціаціях, які не ставлять за мету отримання 
прибутку, не порушуючи компетенції Наглядової ради Банку, передбаченої пунктом 12.3.1 статті 12 
Статуту, та чинним законодавством України; 

27) розглядає питання, які Голова Правління Банку або інші члени Правління Банку вважають за доцільне 
чи необхідне передати на колегіальне вирішення Правління Банку; 

Голова Правління Банку є посадовою особою Банку, керує всією діяльністю Банку відповідно до повноважень, 
наданих йому Статутом, Загальними зборами акціонерів Банку, Наглядовою радою, і несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на Правління Банку завдань. 

Кожен член Правління Банку керує та несе персональну відповідальність за роботу структурних та 
відокремлених підрозділів Банку, підпорядкованих цьому члену Правління Банку відповідно до організаційної 
структури Банку. 
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Значні фактори ризику, що впливали на діяльність Банку протягом року 

В процесі своєї діяльності Банк потенційно наражається на ризики, що притаманні банківському бізнесу. 

У листопаді 2018 року Національний банк України опублікував опитування про системні ризики фінансового 
сектору, яке вивчає, як найбільші банки та небанківські фінансові установи сприймають поточні та потенційні 
ризики для фінансового сектору5.  

Згідно з результатами дослідження, найсуттєвішими факторами ризику є такі:   

 корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи; 
 стан співпраці із міжнародними фінансовими організаціями; 
 політична та соціальна ситуація в Україні; 
 стан захисту прав кредиторів та інвесторів; 
 шахрайство та кібернетичні загрози; 
 якість законодавства та податкової системи; 
 доступ до фондування; 
 динаміка світових цін на сировинні товари; 
 динаміка та волатильність обмінного курсу; 
 війна з Росією (військові дії на сході України); 
 конкуренція на ринку фінансових послуг; 
 динаміка припливу іноземного капіталу (в т. ч. прямих інвестицій) в Україну; 
 вартість активів та якість застави; 
 якість людського капіталу в фінансовому секторі; 
 державна економічна політика (монетарна, фіскальна тощо); 
 рівень економічної активності; 
 поточна та очікувана інфляція; 
 можливість банкрутства та/чи суттєвих фінансових труднощів фінансових установ; 
 рівень і динаміка цін на нерухомість. 

банком розроблені та впроваджені усі передбачені вимогами банківського законодавства процедури щодо 
управління ризиками та контролю за ними. 

Наявність у Банку системи управління ризиками та її ключові характеристики 

У Банку створена система управління ризиками, яка має забезпечувати безперервний аналіз ризиків  з метою 
прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень щодо пом'якшення ризиків та  зменшення пов'язаних 
із ними втрат (збитків) та ґрунтується на розподілі обов'язків між підрозділами Банку із застосуванням моделі 
трьох ліній захисту: 

1) перша лінія - на рівні бізнес-підрозділів Банку та підрозділів підтримки діяльності Банку, що приймають 
ризики та несуть відповідальність за них і подають звіти щодо поточного  управління такими ризиками; 

2) друга лінія - на рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за  дотриманням норм 
(комплаєнс); 

3) третя лінія - на рівні підрозділу внутрішнього аудиту Банку щодо перевірки та оцінки  ефективності 
функціонування системи управління ризиками. 

Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю) 

У 2018 році Служба внутрішнього аудиту виконувала завдання з моніторингу стану ефективності внутрішнього 
контролю в Банку відповідно до Плану роботи на 2018 рік, затвердженого Наглядовою Радою 27 грудня 2017 
року.  

В сфері уваги внутрішнього аудиту в 2018 році планом були передбачені як безпосередньо актуальні питання 
функціонування і розвитку процесів банківського бізнесу, так і та питання ефективності забезпечення контролю 
банківських операцій відповідно до комплексної оцінки наявних ризиків конкретних процесів і їх впливу на 
діяльність Банку. Зокрема, внутрішній аудит в 2018 році пріоритетно концентрував увагу, зокрема, на проектах 
з аналізу і оцінки:  

 ефективності процесу управління найбільш актуальними банківськими продуктами; питання їх 
розробки, супроводження і оновлення; 

 ефективності системи контролю в процесах здійснення вкладних (депозитних) операцій з фізичними 
особами та надання в оренду індивідуальних банківських сейфів; 

 процесів кредитування суб’єктів малого і середнього бізнесу; 

                                                           

5
 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=82367650  



АТ АКБ «ЛЬВІВ» 
Звіт про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року  

 

23 

 процесів формування резервів для забезпечення відшкодування можливих втрат за активними 
банківськими операціями; 

 ефективності системи контролю в процесах організації електронного банкінгу (функціонування 
дистанційних каналів доступу до рахунків корпоративних та роздрібних клієнтів);  

 організації системи та стану ефективності внутрішнього контролю; 
 процесів управління ризиком ліквідності та ринковими ризиками.  

Окрема істотна увага аудиту була направлена на діяльність та консультування з підтримання контролю і 
вдосконалення в процесах системи управління інформаційної безпеки Банку (СУІБ).  

Також, в 2018 році внутрішній аудит забезпечував проведення постійного моніторингу виконання підрозділами 
затверджених рекомендацій і планів вдосконалення процесів за результатами раніше затверджених рішень 
Наглядової Ради і Правління.  

Служба внутрішнього аудиту в 2018 році регулярно звітувала і інформувала Наглядову Раду та Правління щодо 
усіх істотних питань функціонування систем внутрішнього контролю, стану їх адекватності і надійності, потреб 
в удосконаленні і розвитку тощо. 

Окрім цього, упродовж 2018 року у Банку: 
 створено Відділ операційного контролю; 
 проведений розподіл функцій операційного контролю (Відділ операційного контролю) і оцінки 

ефективності побудови процесів, у т.ч. з точки зору контролю (Служба внутрішнього аудиту); 
 створено Службу комплаєнс. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Банку розмір 

Фактів відчуження протягом 2018 року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Банку розмір, не 
було. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті Банку розмір 

У зв’язку з відсутністю протягом 2018 року операцій з купівлі-продажу активів у обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті Банку розмір, оцінка не проводилась. 

Операції з пов'язаними особами, проведені протягом року  

Станом на кінець дня 31 грудня 2018 року залишки за операціями з пов’язаними особами становили (дані у тис. 
грн.): 

Назва статті Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші 

пов’язані 

сторони 

Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка 10,86%) - 168 35 685 
Резерв під заборгованість за кредитами - (2) (424) 
Інші активи 6 - 3 
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 6,53%) 47 575 9 621 12 789 
Субординований борг (контрактна процентна ставка 13,26%) 104 750 - 12 999 

Станом на кінець дня 31 грудня 2017 року залишки за операціями з пов’язаними особами становили (дані у тис. 
грн.): 

Назва статті Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Інші 

пов’язані 

сторони 

Кредити та заборгованість клієнтів (контрактна процентна ставка 10,68%) - 5 38 225 
Резерв під заборгованість за кредитами - - (118) 
Інші активи 3 - 1 
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 7,44%) 6 016 2 172 35 853 
Субординований борг (контрактна процентна ставка 12,50%) 73 664 - - 

 

Упродовж 2018 року відносини з пов’язаними особами здійснювались відповідно до вимог чинного 
законодавства. Банк не укладав угод із пов’язаними особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами. 

Станом на 31.12.2018 фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з 
пов'язаними з банком особами (Н9) становило 9,96% (нормативна вимога - не більше 25%). 
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Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, 

щодо аудиторського висновку 

Рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського 
висновку не надавались. 

Зовнішній аудитор 

 У Банку не призначено зовнішнього аудитора Наглядової ради Банку. Для перевірки фінансової звітності та 
іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку рішенням Наглядової Ради Банку (протокол 
від 28.09.2018 року) обрано зовнішнього аудитора, аудиторську фірму ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».  

Діяльність зовнішнього аудитора 

Щодо діяльності ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»: 
 загальний стаж аудиторської діяльності - більше 18 років; 
 кількість років, протягом яких ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» надає аудиторські послуги Банку - 7 

років; 
 випадків виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 

за період співпраці з Банком не було.  
 стягнень, застосованих до ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» Аудиторською палатою України протягом 

року, та фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, не 
було; 

 рекомендацій органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо 
аудиторського висновку - не було. 

Інших аудиторських послуг ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» протягом року Банку не надавало. 

Захист Банком прав споживачів фінансових послуг 

Банк здійснює всі необхідні заходи у відповідності до вимог законодавчих актів щодо надання інформативних 
та своєчасних відповідей на звернення клієнтів в межах строків встановлених Законом України «Про звернення 
громадян».  

Розгляд скарг та звернень  у Банку здійснюється централізовано на рівні Головного банку підрозділом, до чиєї 
компетенції належить відповідна скарга/звернення. Контроль за розглядом скарг та звернень здійснюється 
Службою комплаєнс.  

Інформація щодо скарг та звернень аналізується і  надається Правлінню/уповноваженому комітету Правління 
Службою комплаєнс у вигляді регулярних звітів.  

Протягом 2018 року в Банк надійшли 4 скарги, з яких задоволено 3 (одна скарга не була відповідним чином 
оформлена).  

Станом на кінець 2018 року Банк був відповідачем в 14 судових справах. Усі спори є немайновими (не 
передбачають можливості стягнень у матеріальному виразі). Протягом  I-го кварталу 2019 року  кількість судових 
позовів до Банку зменшилась на 5 до 9 (вирішилися на користь Банку).   
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акціонерам і Наглядовій раді Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів»  
Національному банку України 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності 
Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний 
банк «Львів»  (далі – «Банк»), що складається зі: 

- звіту про фінансовий стан (Балансу) на 
31 грудня 2018 року; 

- звіту про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід (Звіту про фінансові 
результати) за 2018 рік;  

- звіту про зміни у власному капіталі (Звіту 
про власний капітал) за 2018 рік;  

- звіту про рух грошових коштів за непрямим 
методом за 2018 рік;  

- приміток до фінансової звітності, включаючи 
стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Банку на 31 грудня 2018 року та 
його фінансові результати і грошові потоки за рік, 
що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з 
цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Банку згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради 
з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки. 

Ключові питання аудиту, що включають найзначніші оцінені ризики суттєвого викривлення, у тому 
числі оцінені ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого 
аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту 
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими 
питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

вул. Фізкультури, 28 

Київ, 03150 

Україна 

 

Т: + 380 (44) 284 18 65 

Ф: + 380 (44) 284 18 66 

 

info@bakertilly.ua 

www.bakertilly.ua 
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Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання 
аудиту 

Резерви на покриття збитків від зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів, коштів у 
інших банках – 34 066 тис. грн. 

Дивіться примітки 6, 8, 9 та 4.4 

Ми зосередили свою увагу на цій області в якості 
ключового питання аудиту в зв'язку з суттєвістю залишків 
за статтями кредити та заборгованість клієнтів, кошти в 
інших банках та суб’єктивною природою суджень, які 
застосовуються при розрахунку знецінення.  

Резерви на покриття збитків від зменшення корисності 
відображають оцінку менеджменту очікуваних збитків за 
портфелями кредитів та заборгованості клієнтів на звітну 
дату. 

Оцінка очікуваних кредитних збитків за фінансовим 
інструментом здійснюється у спосіб, що відображає: 
об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену 
шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів, 
часову вартість грошей, обґрунтовано необхідну та 
підтверджувану інформацію про минулі події, поточні 
умови та прогнози майбутніх економічних умов, з 
урахуванням усієї обґрунтовано необхідної та 
підтверджуваної інформації, включаючи прогнозну 
інформацію. 

Виявлення значного зростання кредитного ризику, 
знецінення і визначення суми очікуваного відшкодування 
включають певні припущення та аналіз різних факторів, в 
тому числі фінансового стану позичальника, очікуваних 
майбутніх грошових потоків, ринкових цін, наявних для 
спостереження, справедливої вартості забезпечення.  

Використання різних моделей та припущень може 
призвести до різних оцінок резерву на знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів. 

Наші процедури включали, серед іншого: 

- Ознайомлення з системою внутрішнього 
контролю, що запроваджена управлінським 
персоналом, в частині розрахунку резервів на 
покриття збитків від зменшення корисності 
кредитів та заборгованості клієнтів як на 
індивідуальній, так і на колективній основі.  

- Ми також незалежно оцінили доречність 
суджень керівництва щодо використаних 
методології розрахунку та вхідних даних щодо 
минулих подій, поточних умов та прогнозної 
інформації для розрахунку показників 
ймовірності дефолту та показників 
відшкодування та вартості застави.  

- Ми здійснили вибіркове тестування припущення, 
що лежать в основі виявлення знецінення і його 
кількісної оцінки, включаючи аналіз фінансового 
стану позичальників, прогнози щодо майбутніх 
грошових потоків і оцінки застави. Для резервів 
на знецінення кредитів, за якими не були 
виявлені індивідуальні ознаки знецінення, ми 
протестували використані моделі та вхідні дані, 
що використовуються в цих моделях, та їх 
математичну точність. 

Ми не виявили суттєвої невідповідності за результатами 
цих тестів. 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 
інформації, яка міститься в Звіті керівництва (звіті про управління) за 2018 рік, підготовленому у відповідності 
до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших застосовних 
законодавчих і нормативних вимог та в Річній інформації емітента цінних паперів за 2018 рік, яка включає у 
складі звіту керівництва звіт про корпоративне управління, відповідно до Закону України «Про цінні папери і 
фондовий ринок», але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 
інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми 
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей 
факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 
фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ і вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо 
складання фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Банку  
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Банк 
чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Банку. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 
відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 
чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що 
може поставили під значний сумнів здатність Банку продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності 
або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події 
або умови можуть примусити Банк припинити свою діяльність на безперервній основі;  
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- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного подання.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію 
про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 
суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо 
відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто 
ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Інша інформація, яка вимагається статтею 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» 

У відповідності до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
ми наводимо в нашому звіті незалежного аудитора наступну інформацію, яка вимагається на додаток до 
вимог Міжнародних стандартів аудиту: 

Призначення і тривалість аудиторського завдання 

Нас було призначено аудиторами рішенням Наглядової ради Банку 28 вересня 2018 року для виконання 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Загальна 
тривалість виконання нами аудиторського завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку без 
перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень складає 7 років. 

Надання неаудиторських послуг та незалежність 

Ми підтверджуємо, що наскільки ми знаємо і переконані, ми не надавали Банку заборонені законодавством 
неаудиторські послуги, зазначені у четвертій частині статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність». Ми, включаючи ключового партнера з аудиту, були незалежними по відношенню 
до Банку при проведенні нашого аудиту.  

Ми надавали Банку наступні послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не були розкриті у фінансовій 
звітності або у Звіті керівництва (Звіті про управління): оцінка якості активів Банку та прийнятності 
забезпечення за кредитними операціями станом на 1 січня 2018 року в межах виконання вимог Технічного 
завдання для здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України, затвердженого рішенням 
Правління Національного банку України від 28 грудня 2017 року №848. 

Узгодженість з додатковим звітом для аудиторського комітету 

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо фінансової звітності, викладена в цьому звіті 
незалежного аудитора, узгоджується з додатковим звітом аудиторському комітету, функції якого виконує 
Наглядова рада Банку. 
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Узгодженість звіту керівництва (звіту про управління) з фінансовою звітністю 

Ґрунтуючись на результатах проведеної в ході аудиту роботи з урахуванням сформованих в процесі аудиту 
знань і розуміння діяльності Банку та умов його роботи, в усіх суттєвих аспектах: 

- звіт керівництва (звіт про управління) АТ АКБ «Львів» за 2018 рік, який включає окремим розділом 
звіт про корпоративне управління, складено у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», «Інструкції про порядок складання та оприлюднення 
фінансової звітності банків України», затвердженої постановою НБУ № 373 від 24.10.2011 року, та 
інших застосовних законодавчих і нормативних актів, а наведена в ньому інформація узгоджується з 
фінансовою звітністю; 

- ми не виявили суттєвих викривлень інформації в звіті керівництва (звіті про управління). 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 
шахрайством 

Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в достатньому 
обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання 
належних аудиторських процедур у відповідь на ці ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо 
фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту. Однак основну відповідальність 
за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями, і 
управлінський персонал Банку. 

Ідентифікація та оцінка потенційних ризиків, 
пов'язаних з порушеннями 

Дії у відповідь на оцінені ризики 

При ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення 
в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 
шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та 
нормативних актів, наші процедури, серед іншого, 
включали наступне: 

- запити управлінському персоналу та тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, 
включаючи отримання та перегляд 
підтверджувальної документації стосовно 
політики та процедур Банку, щодо: 

- ідентифікації, оцінювання та 
дотримання вимог законодавчих і 
нормативних актів, а також наявність 
відомостей про будь-які випадки їх 
порушення; 

- виявлення та реагування на ризики 
шахрайства та наявність відомостей про 
будь-яке фактичне, підозрюване або 
передбачуване шахрайство; і 

- внутрішні контролі, запроваджені для 
зменшення ризиків, пов'язаних з 
шахрайством або недотриманням вимог 
законодавчих та нормативних актів. 

- обговорення членами команди із завдання з 
аудиту того, за яких обставин та на якому етапі 
фінансова звітність Банку може бути вразливою 
щодо суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства, включаючи спосіб вчинення 
шахрайства. В рамках такого обговорення ми 

В результаті виконаних нами процедур з ідентифікації і 
оцінки ризиків ми не визначили в якості ключових питань 
аудиту будь-які питання, по’вязані з потенційним ризиком 
шахрайства або недотриманням вимог законодавчих та 
нормативних актів. 

Наші процедури у відповідь на інші ідентифіковані 
ризики, серед іншого, полягали в наступному: 

- огляд розкриттів до фінансової звітності та 
тестування підтверджувальної документації для 
того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних 
законів і нормативних актів, розглянутих в цьому 
розділі; 

- запит управлінському персоналу, тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, та 
внутрішнім юристам щодо існуючих та 
потенційних судових позовів та претензій; 

- виконання аналітичних процедур для виявлення 
будь-яких незвичайних або несподіваних 
взаємозв’язків, які можуть вказувати на ризики 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства; 

- ознайомлення з протоколами засідань тих, кого 
наділено найвищими повноваженнями та 
перегляд звітів внутрішнього аудиту;  

- тестування відповідності інформації 
відображеної у фінансовому обліку та 
коригувань; оцінка того, чи свідчать судження та 
рішення, зроблені управлінським персоналом 
при визначенні облікових оцінок, про наявність 
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Ідентифікація та оцінка потенційних ризиків, 
пов'язаних з порушеннями 

Дії у відповідь на оцінені ризики 

ідентифікували потенціал для шахрайства у 
таких сферах: визнання доходів, нехтування 
управлінським персоналом заходів контролю; і 

- отримання розуміння законодавчих і 
нормативних актів, які застосовуються до Банку, 
та складають нормативно-правову основу його 
діяльності. При цьому ми приділяли особливу 
увагу тим законам і нормативним актам, які 
безпосередньо впливали на фінансову звітність 
або які мали фундаментальний вплив на 
діяльність Банку. Ключові закони та нормативні 
акти, які ми розглядали у цьому контексті, 
включали Закон України «Про банки і банківську 
діяльність» та нормативні акти Національного 
банку України в сфері ліцензування та 
пруденційного нагляду, Закон України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» та застосовні 
нормативні акти Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, Закон України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг». 

упередженості; оцінювання економічного 
обґрунтування щодо значних операцій, які є 
незвичайними або виходять за межі звичайного 
перебігу бізнесу. 

Ми також повідомили відповідні ідентифіковані закони та 
нормативні акти, потенційні ризики шахрайства всім 
членам команди завдання з аудиту і залишалися 
протягом всього аудиту настороженими щодо будь-яких 
ознак шахрайства або недотримання вимог законів і 
нормативних актів. 

Інші питання 

Ґрунтуючись на результатах проведеної в ході аудиту роботи з урахуванням сформованих в процесі аудиту 
знань і розуміння діяльності Банку та умов його роботи, в усіх суттєвих аспектах: 

- інформація, яка міститься в звіті про корпоративне управління у складі Річної інформації емітента 
цінних паперів за 2018 рік АТ АКБ «Львів» відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 401 
Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», була підготовлена у відповідності до вимог 
Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» та інших застосовних законодавчих і 
нормативних вимог нами перевірена та узгоджується з фінансовою звітністю; 

- на нашу думку звіт про корпоративне управління у складі у складі Річної інформації емітента цінних 
паперів за 2018 рік АТ АКБ «Львів», відповідальність за який несе управлінський персонал Банку, 
містить всю інформацію, яка вимагається пунктами 5-9 частини третьої статті 401 Закону України 
«Про цінні папери і фондовий ринок». 

Інші законодавчі і нормативні вимоги 

Звітування, яке вимагається Законом України «Про банки та банківську діяльність» та «Положенням 
про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами 
щорічної перевірки фінансової звітності», затвердженим Постановою Національного банку України 
(надалі - НБУ) від 02.08.2018 року №90 

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність» та вимог «Положення про 
порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної 
перевірки фінансової звітності», затвердженого Постановою Національного банку України (надалі - НБУ) від 
02.08.2018 року №90, аудиторський звіт також має містити інформацію (оцінку) стосовно: 

1) відповідності (достовірності відображення) даних щодо розподілу активів і зобов'язань банку за строками 
до погашення у файлі з показниками статистичної звітності А7Х «Дані про структуру активів та зобов'язань 
за строками», що складається банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня року, 
наступного за звітним; 

2) дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку з питань: 
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ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», що провадить свою діяльність під брендом «Baker Tilly», є членом глобальної мережі Baker Tilly 
International Ltd., членами якої є окремі та незалежні юридичні особи. 

- внутрішнього контролю; 
- внутрішнього аудиту; 
- визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями; 
- визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій із ними; 
- достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку; 
- ведення бухгалтерського обліку. 

Метою проведення аудиторської перевірки було висловлення думки щодо того, чи річна фінансова звітність 
Банку за 2018 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Банку відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Інформація, що викладена у цьому звіті, є результатом проведення нами процедур в межах аудиторської 
перевірки річної фінансової звітності Банку за 2018 рік. Зазначена інформація отримана на основі 
вибіркового тестування і в обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур 
відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. 

Цей звіт призначено для інформування та використання керівництвом Банку та Національним банком 
України та не може бути використаний будь-якою іншою стороною. При ознайомленні з цим звітом необхідно 
враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцінки питань, пов'язаних з діяльністю 
Банку, організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. 

Крім того, потрібно враховувати, що критерії оцінки нами питань, пов'язаних з діяльністю Банку, організацією 
системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, можуть відрізнятись від критеріїв, що 
застосовуються Національним банком України. 

За результатами проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності, 
наводимо інформацію (оцінки) стосовно вищезазначених питань: 

В результаті проведення нами аудиторських процедур в ході річного аудиту, нами виявлено відхилення при 
відображенні Банком даних щодо розподілу активів і зобов'язань банку за строками до погашення у файлі з 
показниками статистичної звітності А7Х «Дані про структуру активів та зобов'язань за строками», що 
складається банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня року, наступного за звітним, а 
саме, станом на 01.01.2019 року. 

А саме, в ході вибіркової перевірки окремих операцій Банку, виявлені наступні відхилення: 

Активи/ зобов'язання Заборгованість 
станом на 
31.12.2018, грн. 

За даними форми 631 
Банку 

За даними вибіркової 
перевірки 

Кредити та заборгованість 
клієнтів 

1 349 652,37    від 32 днів до 365 (366) 
днів 

  

  20 580 382,76    від 366 днів до 2 років   

  80 241 484,55    від 2 до 5 років   

  109 613,62    Овернайт (на 1 день)   

  273,72    від 2 до 31 дня   

  32 579 177,14      від 32 днів до 365 (366) 
днів 

  35 350 857,99      від 366 днів до 2 років 

  34 241 484,55      від 2 до 5 років 

  273,72      строк погашення минув 

  109 613,62      Овернайт (на 1 день) 
Кошти клієнтів 3 691 294,97    від 32 днів до 365 (366) 

днів 
  

  202 222,06    від 2 до 5 років   

  3 893 517,03      від 2 до 31 дня 

Зобов'язання з кредитування 469 906,19    строк погашення минув   

  469 906,19      від 32 днів до 365 (366) 
днів 
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Стосовно дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку 
з питань: 

внутрішнього контролю  

В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності нами не 
виявлено свідчень того, що структура та заходи внутрішнього контролю Банку не відповідають вимогам 
нормативно-правових актів НБУ, зокрема, Постанови Національного банку України № 867 від 29 грудня 2014 
року «Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України». 

внутрішнього аудиту 

На нашу думку, на момент перевірки внутрішні нормативні документи Банку, що регулюють процедури 
внутрішнього аудиту відповідають вимогам нормативно-правових актів НБУ, зокрема, Постанови 
Національного банку України № 311 від 10 травня 2016 року «Про затвердження Положення про організацію 
внутрішнього аудиту в банках України». Процедури внутрішнього аудиту здійснюються з дотриманням вимог 
внутрішніх нормативних документів Банку. 

стосовно визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями  

Сума кредитного ризику на звітну дату розрахована Банком відповідно до вимог нормативно-правових актів 
Національного банку, у тому числі,  Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику 
за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління НБУ № 351 від 30 червня 
2016 року (далі – Постанова НБУ № 351). 

В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності нами не 
виявлено суттєвих відхилень щодо здійсненого Банком розрахунку кредитного ризику станом на 31.12.2018 
року. 

стосовно визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними 

В результаті проведення нами аудиторських процедур в межах аудиту річної фінансової звітності нами не 
виявлено свідчень невідповідності системи Банку управління ризиками при здійсненні операцій з 
пов’язаними особами, процедур ідентифікації  пов'язаних із Банком осіб та здійснення операцій з ними 
вимогам нормативно-правових актів НБУ. В ході аудиторської перевірки ми не виявили порушень 
нормативних вимог в частині здійснення операцій з пов’язаними особами.  

стосовно достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку 

Статутний капітал Банку станом на 31.12.2018 року достатній і за даними Банку складає 438 405 тис. грн. 
(див. Примітку 26 «Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)»). Протягом року Банк зареєстрував 
збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків на загальну суму 133 000 тис. грн., в тому числі: 
- згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Банку від 30.08.2017 року на суму 33 500 тис. грн.,  
- згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Банку від 07.06.2018 року на суму 99 500 тис. грн.  
Регулятивний капітал Банку станом на 31.12.2018 року за даними Банку складає 361 022 тис. грн., що 
відповідає вимогам нормативно-правових актів НБУ (див. Примітка 38 «Управління капіталом»). 

стосовно ведення бухгалтерського обліку 

Система бухгалтерського обліку Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів НБУ та обліковій 
політиці Банку. 

 

Звітування, яке вимагається «Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів», затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 12.02.2013 року №160 

У відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 
12.02.2013 року №160 наводимо наступні інформацію та висновки: 

основні відомості про Банк 
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повне найменування – Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів» 

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, 
зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань - 09801546 

місцезнаходження - Україна, 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1 

дата державної реєстрації - 12.08.2008 року 

основні види діяльності - інші види грошового посередництва 

дата внесення змін до установчих документів – Статут Банку у новій редакції затверджено загальними 
зборами акціонерів від 06.03.2019 року, погоджено НБУ 25.03.2019 року 

перелік учасників (акціонерів) (фізичні особи - прізвище, ім'я та по батькові; юридичні особи - найменування, 
організаційно-правова форма, місцезнаходження), які є власниками 5 % і більше акцій (часток) на дату 
складання аудиторського висновку із зазначенням фактичної кількості цього розміру - респонсАбіліті 
Партісіпейшнс АГ (responsAbіlіty Partіcіpatіons AG, Швейцарія) – 51 % статутного капіталу; Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» (Україна) – 38,940537% статутного капіталу; Фронтмост 
Лімітед (Frontmost Limited, Кіпр) – 9,989789% 

щодо відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності заявника, складеної за 
останній звітний період, що передував даті подання заяви про видачу ліцензії, вимогам, установленим 
нормативно-правовими актами Комісії 

Власний капітал Банку за даними фінансової звітності станом на 31.12.2018 року складає 234 497 тис. грн. 
Розмір регулятивного капіталу Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку 
України.  Розмір капіталу Банку за даними аудиту відповідає вимогам, установленим нормативно-правовими 
актами НКЦПФР.  

щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам  

Статутний капітал Банку станом на 31.12.2018 року відповідає установчим документам Банку і складає 
438 405 тис. грн. Протягом року Банк зареєстрував збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на загальну суму 
133 000 тис. грн., в тому числі: 
- згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Банку від 30.08.2017 року на суму 33 500 тис. грн.,  
- згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Банку від 07.06.2018 року на суму 99 500 тис. грн.  

щодо формування та сплати статутного капіталу (сплачено повністю чи частково, документи (із 
зазначенням назви, дати, номера), на підставі яких зроблено аудиторський висновок). У разі якщо 
статутний капітал сплачено не в повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини 
статутного капіталу 

За даними аудиту, згідно листа Національного банку України №27-0006/22755 від 25.04.2019 року, розмір 
зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу Банку станом на 04.01.2019 року становить 
438 405 тис. грн. Статутний капітал сформований за рахунок грошових коштів. 

Наводимо інформацію щодо формування статутного капіталу Банку на протязі 2014-2018 років: 

Протокол ЗЗА Банку Рішення щодо статутного капіталу Документи щодо збільшення/сплати 

від 01.08.2014 року збільшення статутного капіталу Банку шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків на 
суму 7 500 000 грн. 

платіжні доручення: №140 від 17.10.2014 
року на суму 9 652,50 грн., №119 від 
29.09.2014 року на суму 7 490 347,50 грн. 

від 20.02.2015 року збільшення статутного капіталу Банку шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків на 
суму 15 000 000 грн. 

платіжні доручення: №06/05 від 06.05.2015 
року на суму 14 981 835 грн., №74 від 
14.05.2015 року на суму 18 165 грн. 



 

ADVISORY  ASSURANCE  TAX  ACCOUNTING 
 

ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», що провадить свою діяльність під брендом «Baker Tilly», є членом глобальної мережі Baker Tilly 
International Ltd., членами якої є окремі та незалежні юридичні особи. 

від 02.07.2016 року збільшення статутного капіталу Банку шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків на 
суму 37 500 000 грн. 

платіжні доручення: №440107 від 
31.08.2016 року на суму 31 051 564,70 грн., 
№1 від 31.08.2016 року на суму 
7 879 575,25 грн. 

(в т.ч. емісійний дохід 1 431 139,95 грн.) 

від 30.08.2017 року збільшення статутного капіталу Банку шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків на 
суму 33 500 000 грн. 

платіжне доручення №1 від 22.11.2017 
року на суму 33 500 000 грн. 

від 07.06.2018 року збільшення статутного капіталу Банку шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій 
існуючої номінальної 
вартості за рахунок додаткових внесків на 
суму 99 500 000 грн. 

платіжні доручення: №1 від 20.09.2018 
року на суму 9 830 600 грн., №454154 від 
28.09.2018 року на суму 464 400 грн., №1 
від 28.09.2018 року на суму 
84 651 000 грн., №1 від 01.10.2018 року на 
суму 1 864 000 грн., №257 від 18.09.2018 
року на суму 2 690 000 грн. 

 

щодо відсутності у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність 
податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові 
послуги, у тому числі на ринку цінних паперів 

Станом на 31.12.2018 року Банк не має прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, а також 
зобов’язань по сплаті штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на 
ринку цінних паперів. 

щодо напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу юридичної особи, 
яка відповідно до статуту має намір провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів з дати 
створення або з дати внесення змін до статуту щодо основних видів діяльності підприємства. 

За даними Банку, усі внески до статутного капіталу Банку були використані на ведення статутної діяльності 
Банку.  

щодо пов'язаних осіб заявника, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту 
фінансової звітності 

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, не встановлено неідентифікованих Банком 
пов’язаних осіб, операції з якими не відображено у Примітці 46 «Операції з пов’язаними особами». 

щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на 
балансі є достатньо високою 

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, не встановлено наявності умовних активів та/або 
зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою, окрім відображеної Банком 
інформації у Примітці 40 «Потенційні зобов’язання банку». 

щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте 
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника 

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності, не встановлено наявності подій після дати 
балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан Банку. (див. Примітку 49 «Події після дати балансу») 

щодо наявності інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність заявника у 
майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу 

За результатами аудиту нами не виявлено фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність 
Банку у майбутньому. 

Зокрема, склад та структура фінансових інвестицій Банку на нашу думку, не несуть загрози діяльності Банку 
у майбутньому. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова звітність 

за рік, що закінчився  

31 грудня 2018 року 
 



АТ АКБ «ЛЬВІВ» 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

(в тисячах гривень) 
  

 

38 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС) 
НА 31.12.2018 

   (тис. грн.) 
Найменування статті При-

мітки 
31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

АКТИВИ       

Грошові кошти та їх еквіваленти 6  311 132 188 048 

Кредити та заборгованість банків 8  18 159 17 179 

Кредити та заборгованість клієнтів 9  1 393 762 990 869 

Інвестиції в цінні папери 10 389 392 311 565 

Інвестиційна нерухомість 13 24 883 24 883 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток   9 297 9 297 

Основні засоби та нематеріальні активи 15 150 596 135 435 

Інші активи 16 79 919 100 180 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 17 26 454 5 486 

Усього активів   2 403 594 1 782 942 

    

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      

Кошти банків 18 - 2 007 

Кошти клієнтів 19 1 688 677 1 359 047 

Похідні фінансові зобов’язання 20 - 58 

Інші залучені кошти 22 206 663 108 509 

Відстрочені податкові зобов’язання 33 2 400 4 559 

Резерви за зобов’язаннями 23 155 - 

Інші зобов’язання 24 54 398 33 038 

Субординований борг 25 216 804 73 664 

Усього зобов’язань   2 169 097 1 580 882 
    

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      

Статутний капітал  26 443 370 310 370 

Емісійні різниці 26 1 661 1 661 

Незареєстрований статутний капітал  - 33 500 

Інший додатковий капітал  22 184 22 184 

Резерви переоцінки 27 72 400 72 400 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  (305 118) (238 055) 

Усього власного капіталу  234 497 202 060 

Усього зобов’язань та власного капіталу  2 403 594 1 782 942     
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ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 
(ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ) ЗА 2018 РІК 

 
  (тис. грн.) 

Найменування статті 
При-
мітки 

2018 2017 

1 2 3 4 
Процентні доходи  29 204 791 149 899 
Процентні витрати  29 (128 857) (101 922) 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  75 934 47 977 
Комісійні доходи 30 66 933 55 544 
Комісійні витрати  30 (10 659) (9 330) 
Чистий прибуток/(збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
 

49 1 310 

Чистий прибуток/(збиток) від операцій із іноземною валютою  5 853 2 168 
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти  565 (257) 
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 
 

(1 478) (8 702) 

Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів  (21 119) (16 250) 
Чистий збиток/(прибуток) від збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями  (155) - 
Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання фінансових активів, які 

обліковуються за амортизованою собівартістю 
 

- 700 

Інші операційні доходи 31 5 844 4 789 
Витрати на виплати працівникам  (68 521) (41 611) 
Витрати зносу та амортизація  (6 707) (5 139) 
Інші адміністративні та операційні витрати 32 (96 525) (66 887) 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  (49 986) (35 688) 
Витрати на податок на прибуток 33 2 160 (5 088) 

Прибуток/(збиток) за рік  (47 826) (40 776) 
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:       
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів   - 11 195 
Податок на прибуток, пов’язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде 
рекласифікований у прибуток чи збиток 

  - (2 015) 

Інший сукупний дохід після оподаткування    - 9 180 
Усього сукупного доходу за рік   (47 826) (31 596) 
       
Прибуток (збиток), що належить:        

власникам банку   (47 826) (40 776) 
неконтрольованій частці    - - 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 38 (0,0143) (0,0140) 
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 38 (0,0143) (0,0140) 

        
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:       

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 38 (0,0143) (0,0140) 
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 38 (0,0143) (0,0140) 
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ (ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ) 
ЗА 2018 РІК  

          (тис. грн.) 

Найменування статті При-
мітки 

Належить власникам банку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 31.12.2016 (до перерахунку)   272 870 230 38 931 - 63 220 (197 279) 177 972 - 177 972 

Вплив змін облікової політики, 
виправлення помилок та вплив переходу на 
нові та/або переглянуті стандарти і 
тлумачення 

  

- - - - - - - - - 

Скоригований залишок на 31.12.2016   272 870 230 38 931 - 63 220 (197 279) 177 972 - 177 972 

Усього сукупного доходу   - - - - 9 180 (40 776) (31 596) - (31 596) 

прибуток/(збиток) за рік   - - - - - (40 776) (40 776) - (40 776) 

інший сукупний дохід   - - - - 9 180 - 9 180 - 9 180 

Незареєстрований статутний капітал   - - (5 431) - - - (5 431) - (5 431) 

Операції з акціонерами   - 22 184 - - - - 22 184 - 22 184 

Емісія акцій:   37 500 1 431 - - - - 38 931 - 38 931 

номінальна вартість    37 500 - - - - - 37 500 - 37 500 

емісійний дохід   - 1 431 - - - - 1 431 - 1 431 

Залишок на 31.12.2017   310 370 23 845 33 500 - 72 400 (238 055) 202 060 - 202 060 
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ (ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ) 
ЗА 2018 РІК 

          (тис. грн.) 

Найменування статті При-
мітки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на 31.12.2017   310 370 23 845 33 500 - 72 400 (238 055) 202 060 - 202 060 

Зміни від застосування МСФЗ 9   - - - - - (19 237) (19 237) - (19 237) 
Скоригований залишок на 31.12.2017   310 370 23 845 33 500 - 72 400 (257 292) 182 823 - 182 823 

Усього скупного доходу   - - - - - (47 826) (47 826) - (47 826) 
прибуток/(збиток) за рік   - - - - - (47 826) (47 826) - (47 826) 
інший сукупний дохід   - - - - - - - - - 

Незареєстрований статутний капітал   - - (33 500) - - - (33 500) - (33 500) 
Операції з акціонерами   - - - - - - - - - 
Емісія акцій:   133 000 - - - - - 133 000 - 133 000 

 номінальна вартість    133 000 - - - - - 133 000 - 133 000 
 емісійний дохід   - - - - - - - - - 

Залишок на 31.12.2018 26 443 370 23 845 - - 72 400 (305 118) 234 497 - 234 497 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ ЗА 2018 РІК 

 
  (тис. грн.) 

Найменування статті 
При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

 ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ       

Прибуток/(збиток)  до оподаткування   (49 986) (35 688) 

Коригування:       

Знос та амортизація   6 716 5 139 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів    23 328 672 

Амортизація дисконту/(премії)   3 972 2 838 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами  (58) - 

(Нараховані доходи)   (1 947) (5 199) 

Нараховані витрати   1 610 151 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності   1 843 (205) 

Інший рух коштів, що не є грошовим   (8 042) (10 168) 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до 
змін в операційних активах та зобов’язаннях 

  (22 564) (42 460) 

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях    

Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій в цінні папери   (78 374) (87 304) 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків   (3 939) (2 774) 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів   (425 339) (225 758) 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів   (812) 10 031 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів   (706) 24 167 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків   (2 000) - 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів   328 206 322 222 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов’язаннями   155 - 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов’язань   17 475 (10 760) 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов’язань   3 885 411 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної 
діяльності до сплати податку на прибуток 

  (184 013) (12 225) 

Податок на прибуток, що сплачений   - (7 885) 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної 
діяльності 

  (184 013) (20 110) 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ       

Придбання інвестиційної нерухомості   - (44) 

Придбання основних засобів   (40 015) (13 160) 

Надходження від реалізації основних засобів    20 131 8 222 

Придбання нематеріальних активів   (5 703) (2 995) 

Надходження від вибуття нематеріальних активів  1 867 - 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної 
діяльності  

  (23 720) (7 977) 
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 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  
ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ ЗА 2018 РІК 

(продовження) 
 

  (тис. грн.) 

Найменування статті 
При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ       

Емісія простих акцій  99 500 33 500 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій  - 22 184 

Погашення субординованого боргу   143 043 (49 875) 

Отримання інших залучених коштів  99 468 22 922 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової 
діяльності 

 342 011 28 731 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх 
еквіваленти 

 (11 194) 10 168 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів  123 084 10 812 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  188 048 177 236 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6  311 132 188 048 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

 

Примітка 1. Інформація про банк 

Найменування банку. 
Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів», скорочено - АТ АКБ «Львів», далі за текстом - 
АТ АКБ «Львів» або Банк. 
 
З метою приведення діяльності Банку у відповідність до вимог законодавства України 14.11.2018р. Загальні збори 
акціонерів Банку прийняли рішення про: змiну типу акціонерного товариства з публічного на приватне, зміну 
найменування Банку, затвердження нової редакції Статуту Банку. 08.04.2019р. нова редакція Статуту АТ АКБ 
«Львів» зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та 
громадських формувань. 

Комерційний банк «Львів» був створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрований 
Національним банком України 14.10.1991р. за № 28, перетворений у акціонерне товариство закритого типу 
Акціонерно-комерційний банк «Львів» на підставі рішення зборів учасників Банку від 16.09.1993р., згідно із 
рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.11.2001р. перейменований у Закрите акціонерне товариство 
Акціонерно-комерційний банк «Львів» у відповідності із Законами України «Про господарські товариства», «Про 
банки i банківську діяльність», «Про цінні папери i фондову біржу», іншими законодавчими актами України та 
нормативно-правовими актами Національного банку України, Рішенням Загальних зборів акціонерів від 
17.01.2008р. Закрите акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів» змінив своє найменування на 
Відкрите акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів», який виступає правонаступником по 
всіх правах та зобов’язаннях ЗАТ АКБ «Львів». 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 14.09.2009р. у зв’язку з приведенням Статуту у відповідність 
до норм Закону України «Про акціонерні товариства відбулась зміна найменування Відкритого акціонерного 
товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» на Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний 
банк «Львів. 
 
Місцезнаходження банку. 
Україна, 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1. 
Змін у місцезнаходженні АТ АКБ «Львів» у 2017-2018рр. не відбувалось. 
 
Країна, у якій зареєстровано банк. 
Банк зареєстрований і діє в Україні. 
 
Найменування та місцезнаходження материнської компанії. Найменування найбільшої материнської 
компанії групи. 
Банк входить до складу єдиної банківської системи України та є самостійним суб’єктом.  
 
Організаційно-правова форма банку.  
Приватне акціонерне товариство. 
 
Опис характеру операцій банку та його основних видів діяльності, спеціалізація банку. 
Протягом звітного періоду АТ 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 Наглядова рада. Наглядова рада 
банку представляє інтереси акціонерів у час між проведенням Загальних зборів акціонерів. Правління, як 
виконавчий орган банку, відповідає за поточне управління його діяльністю. 
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Примітка 1. Інформація про банк (продовження) 

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); 
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 №2816. 

                                                           
6 У зв’язку із введенням в дію 07.02.2019 Закону України “Про валюту і валютні операції” генеральні ліцензії на здійснення 
валютних операцій банків втратили чинність. Відповідно до  пункту першого статті 9 вказаного закону банки надають 
банківські та інші фінансові послуги, якщо вони є валютними операціями, на підставі банківської ліцензії. 
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Примітка 1. Інформація про банк (продовження) 

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. 

Банк протягом наступних періодів не планує розширювати перелік операцій, дозвіл на здійснення яких надається 
Національним банком України. 

 
Участь у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. 

Банк є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 1999 року: 
№ за реєстром Фонду Дата реєстрації у Фонді № свідоцтва учасника Фонду Дата свідоцтва 

034 02.09.1999 031 18.10.2012 

Частка керівництва в акціях банку. 

За станом на кінець дня 31 грудня 2018р. члени Наглядової ради та Правління акціями Банку не володіли.  

За станом на кінець дня 31 грудня 2017р. члени Правління акціями Банку не володіли, члени Наглядової ради 
володіли  25 850 акціями Банку (0,001% статутного фонду), вартість яких складала 2,6 тис. грн. 

Власники істотної участі в банку.  

Станом на 31.12.2018 прямою істотною участю в Банку володіють:  

 респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ (responsAbility Participations AG, Швейцарія) – 51 % статутного капіталу 
(рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем 
Національного Банку України № 169 від 23.06.2018р.); 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» (Україна) – 38,940537% статутного 
капіталу.  

Остаточним ключовим учасником ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг» є громадянин Ісландії Маргеір Петурсон 
(Petursson Margeir), який опосередковано володіє 48,930326% статутного капіталу Банку. Набуту опосередковану 
істотну участь в банку Маргеіру Петурсону було погоджено 30 грудня 2015 року рішенням Комітету з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного Банку України 
№ 633. 

Станом на 31.12.2017 істотною участю в Банку володіло ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг»  (99.8997%).   

Частка в статутному капіталі іноземних інвесторів. 

Частка іноземного інвестора Банку - респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ (responsAbility Participations AG, 
Швейцарія) складає 51% статутного капіталу. Частка іноземного інвестора Банку – Фронтмост Лімітед (Frontmost 
Limited, Кіпр) складає 9,99% статутного капіталу. 

Дата затвердження фінансової звітності до випуску. 

Випуск цієї фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2018 року, був затверджений рішеннями 
Наглядової ради та Правління Банку від 23 квітня 2019 року. 

Інша інформація, розкриття якої передбачено МСФЗ. 

Інформація відсутня. 

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

Опис економічного середовища, в умовах якого банк здійснює свою діяльність.  

В Україні в 2018 році споживча інфляція сповільнилася до 9.8% (з 13.7% у 2017 році) – найнижчого рівня за 
підсумками року за останні п’ять років. Цьому сприяла насамперед  жорстка монетарна політика НБУ. 
Додатковими чинниками були розширення внутрішньої пропозиції,  зниження світових цін на продукти 
харчування та наприкінці року – світових цін на нафту.  Водночас уповільнення базової інфляції за підсумками 
2018 року було помірним (до 8.7% р/р), зокрема через тиск з боку зростання виробничих витрат. 
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Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою 
діяльність (продовження) 

Правління НБУ кідька разів залишало облікову ставку незмінною на рівні 18.0% річних. За оцінками НБУ, 
поточні та прогнозні монетарні умови є достатньо жорсткими, щоб  забезпечити зниження інфляції до 
середньострокової цілі 5% у 2020 році. Також для  гнучкішого реагування на зміни стану ліквідності банківської 
системи України з 11 січня 2019 року запрацював новий операційний дизайн монетарної політики НБУ7. 

На кінець 2018 року в Україні було 77 діючих банків. Сектор залишається помірно концентрованим. На кінець 
2018 року частка найбільших 20 банків становила 91.0% чистих активів сектору. Державні банки домінують на 
ринку: їхня сукупна частка становила 54.7% та 63.4% за чистими активами та депозитами населення відповідно. 

У 2018 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток 21.7 млрд грн (рентабельність капіталу – 
14.3%).  

Адекватність капіталу протягом року залишалася вищою за мінімально необхідний рівень. Регулятивний капітал 
платоспроможних на 01.01.2019 банків з початку року зріс на 12.7%, статутний – на 2.4%.  

Чистий роздрібний кредитний портфель у гривні зріс на 34.1% р/р. Чисті гривневі кредити корпораціям зросли 
на 8.1% р/р. 

Упродовж 2018 року зростали гривневі кошти населення та суб’єктів господарювання: на 14.8% та 6.8% 
відповідно.  

За 2018 рік вартість нових гривневих депозитів бізнесу зросла на 5.3 в.п. до 14.5% річних. Це знизило дохідність 
операцій для банків. Водночас дохідність роздрібного сегмента залишалася високою. У ньому середньозважена 
ставка за гривневими депозитами становить 11.7% річних, а вартість гривневих кредитів – 31.5%. 

Відрахування до резервів у 2018 році були на 51.9% нижчими, ніж  роком раніше й найнижчими з 2012 року. 
Покриття загальними резервами непрацюючих кредитів достатнє: ними покрито 95.5% кредитного портфеля в 
цілому. Протягом 2018 року якість кредитного портфеля поліпшилася. 

У 2019 році приріст бази фондування очікується на рівні попереднього року. Банки збережуть зацікавленість у 
роздрібному кредитуванні. Прискориться зростання корпоративного портфеля, що розпочалося у 2018 році. 
Цьому сприятиме очікуване зниження комерційних відсоткових ставок, оскільки НБУ може перейти до 
пом’якшення монетарної політики протягом 2019 року. 

Ключові пріоритети банків на 2019 рік – повноцінне відновлення корпоративного кредитування та продовження 
розчищення балансів від непрацюючих кредитів8. 

Вплив цих умов на фінансовий стан банку та результати діяльності. 

Фінансова звітність Банку за 2018 рік була підготовлена на основі припущення, що Банк здатен продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати 
господарську діяльність Банку та вважають, що вживаються всі необхідні заходи для підтримання економічної 
стійкості в умовах, що склалися. 

Станом на 31.12.2018 Банк не порушує жодного з економічних нормативів діяльності, установлених 
Національним банком України. 

У 2017-2018рр. Банк не виплачував дивіденди.  

Ресурси банку, не визнані у звіті про фінансовий стан відповідно до МСФЗ. 

Інформація відсутня. 

  

                                                           
7 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=87170159  
8 https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88238661  
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Примітка 3. Основи подання фінансової звітності 

Факт відповідності фінансової звітності МСФЗ, уключаючи всі раніше прийняті діючі МСФЗ і тлумачення 
до них, а також факт відхилення від певної вимоги МСФЗ. 

Ця фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в 
редакції Ради МСФЗ 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.  

Функціональна валюта, у якій ведеться бухгалтерський облік банку, одиниці виміру, у яких подається 
фінансова звітність. 

Банк веде бухгалтерський облік в гривні, відповідно, визначає гривню в якості функціональної валюти. Операції 
в інших валютах, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах.  

Ця фінансова звітність подається у гривнях, а суми у ній округлені до тисячі (тис.), якщо не вказано інше. 

На думку керівництва, враховуючи наміри акціонерів продовжувати здійснювати підтримку Банку і надалі 
внесками у акціонерний капітал, адекватним є застосування припущення щодо здатності Банку продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі. 

Примітка 4. Принципи облікової політики 

1. Консолідована фінансова звітність. 

У зв’язку з відсутністю консолідованої групи Банком не складається та не подається консолідована фінансова 
звітність. 

2. Основи оцінки складання фінансової звітності.  

Облікова політика Банку ґрунтується на загальноприйнятих принципах і стандартах бухгалтерського обліку, а 
саме принципах безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, повноти висвітлення, 
автономності, обачності, превалювання сутності над формою, послідовності, суттєвості та достовірності. 

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

Основними оцінками, що застосовувалися під час складання фінансової звітності є: історична (первісна) 
собівартість, справедлива вартість, амортизована вартість із застосуванням методу ефективної ставки із 
визнанням зменшення корисності. 

При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштів, 
а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання. За первісною (історичною) вартістю 
обліковуються грошові кошти та їх еквіваленти, зобов’язання на вимогу, кредиторська заборгованість.  

За справедливою (ринковою) вартістю обліковуються необоротні активи, утримувані для продажу, нерухоме 
майно (будинки та споруди) з вирахуванням накопиченої амортизації, кредити та депозити. 

За первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності 
– інвестиційна нерухомість, нематеріальні активи, основні засоби (крім нерухомого майна), цінні папери в 
портфелі Банку на продаж, дебіторська заборгованість. 

Доходи та витрати Банку визнаються за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової). 
Критерії визнання доході і витрат застосовуються окремо до кожної операції Банку. Кожний вид доходів і витрат 
відображаються в бухгалтерському обліку окремо. 
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Примітка 4. Принципи облікової політики (продовження) 

3. Первісне визнання фінансових інструментів. 

Фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, 
або фінансові активи, наявні для продажу. При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за 
справедливою вартістю включаючи витрати, безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції. Під час первісного 
визнання фінансових активів Банк присвоює їм відповідну категорію і потім може перекласифікувати фінансові 
активи у деяких випадках, зазначених нижче.  

Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, 
коли Банк бере на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцій з купівлі-продажу відносяться 
операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, 
встановлені законодавством або договором.  

Після первісного визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, оцінюються за справедливою 
вартістю без будь-якого вирахування затрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи 
іншому вибутті фінансового активу, за винятком:  

 кредитів та дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу 
ефективного відсотка;  

 інвестицій, утримуваних до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу 
ефективного відсотка;  

 інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість 
яких неможливо оцінити достовірно. Такі фінансові інструменти оцінюються за вартістю придбання.  

Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як зобов’язання за справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та крім фінансових зобов’язань, що виникають у випадку, 
коли передача фінансового активу, відображеного в обліку за справедливою вартістю, не відповідає критеріям 
припинення визнання, оцінюються за амортизованою вартістю.  

Різниця між сумою грошової винагороди, сплаченої чи отриманої, і справедливою вартістю фінансового 
інструмента випущеного за ставкою, нижчою від ринкової, визнається у звіті про прибутки та збитки як збиток 
чи дохід від первісного визнання фінансового інструменту. 

4. Знецінення фінансових активів. 

До активів, які переглядаються на зменшення корисності на кожну дату балансу, належить видані кредити, цінні 
папери та дебіторська заборгованість. 

Якщо балансова вартість активів перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування, то визнається зменшення 
їх корисності. Зменшення корисності в бухгалтерському обліку відображається шляхом формування спеціальних 
резервів за рахунок витрат Банку. 

Основними критеріями, на підставі яких визначається наявність об’єктивних ознак збитку від знецінення є (i) 
прострочений статус фінансового активу, (ii) фінансовий стан позичальника, (iii) незадовільне обслуговування 
боргу. 

Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву у сумі, необхідній для зменшення балансової 
вартості активу до поточної вартості очікуваних грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною 
процентною ставкою для даного активу. 

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок відповідного резерву збитків від знецінення після 
завершення всіх необхідних дій для відшкодування активу на підставі рішення Правління Банку. 

5. Припинення визнання фінансових інструментів. 

Банк припиняє визнавати фінансові активи, коли:  

(а) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність, або 
(б) Банк передає права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклав угоду про передачу, і 

при цьому: (і) також передав в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням активами, або (іі) Банк 
не передає та не залишає в основному всі ризики та вигоди володіння, але припиняє здійснювати контроль.  
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Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то Банк припиняє визнання такого активу і визнає права 
і зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або зобов'язання. У разі збереження 
контролю за фінансовим активом Банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його 
подальшої участі в ньому. 

Банк припиняє визнання в балансі фінансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання погашено 
або строк його виконання закінчився. 

6. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки за першою 
вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають 
залишки на рахунках в НБУ, які не є обмеженими для використання та всі розміщення коштів на міжбанківському 
ринку з первісним строком погашення не більше трьох місяців. Кошти, щодо яких існують обмеження стосовно 
використання протягом періоду, який перевищує три місяці, з моменту надання, виключаються з грошових 
коштів та їх еквівалентів.  

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю. 

7. Обов’язкові резерви на рахунках Національного банку України.  

Обов'язкові резерви відображаються за амортизованою вартістю і представляють собою кошти, сума яких 
розрахована, виходячи із встановлених Національним банком України нормативів обов’язкового резервування 
до зобов’язань щодо залучених Банком коштів, які не призначені для фінансування щоденних операцій. 
Формування та зберігання банками обов’язкових резервів здійснюється в грошовій одиниці України на 
кореспондентському рахунку банку в Національному банку України. Вони не вважаються частиною грошових 
коштів та їх еквівалентів для цілей складання звіту про рух грошових коштів. 

8. Фінансові активи, що обліковуються 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, що 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. 

9. Кредити та заборгованість банків. 

Кредити та заборгованість банків обліковуються тоді, коли Банк надає банкам-контрагентам грошові кошти, які 
підлягають погашенню на встановлену чи визначену дату. При цьому Банк не має наміру здійснювати торгові 
операції з заборгованістю, що виникає. Ця заборгованість не пов’язана з похідними фінансовими інструментами 
та не має ринкових котирувань. Кредити та заборгованість банків обліковуються за амортизованою вартістю. 

10. Кредити та заборгованість клієнтів. 

Кредити та заборгованість клієнтів обліковуються, коли Банк надає грошові кошти клієнтам у вигляді платежів, 
що підлягають погашенню на встановлену або зумовлену дату, і при цьому Банк не має наміру здійснювати 
торгові операції з цією заборгованістю.  

Кредити та заборгованість клієнтів обліковуються за амортизованою вартістю. 
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Банк намагається, якщо можливо, реструктурувати кредити, а не вступати у права володіння заставою. Це може 
включати продовження строків погашення та погодження нових умов надання кредиту. 

Процедура обліку реструктуризованих кредитів є такою: 

 якщо валюту кредиту було змінено, визнання старого кредиту припиняється, і замість нього в обліку 
відображається новий кредит; 

 якщо причиною реструктуризації кредиту є не фінансові труднощі позичальника, а покращення умов 
отримання позичальником грошових коштів, кредит не визнається як такий, корисність якого зменшилась; 

 якщо корисність кредиту зменшилася після реструктуризації, Банк використовує первісну ефективну 
процентну ставку для нових грошових потоків з метою оцінки відновної вартості кредиту. Різницю між 
перерахованою теперішньою вартістю нових грошових потоків з урахуванням забезпечення та балансовою 
вартістю до реструктуризації включається до складу витрат на формування резервів за період. 

Як тільки умови кредитування переглянуті, кредит більше не вважається простроченим. Керівництво постійно 
аналізує реструктуризовані кредити з тим, щоб переконатись у дотриманні всіх критеріїв та можливості 
здійснення майбутніх платежів. Такі кредити продовжують оцінюватись на предмет зменшення корисності на 
індивідуальній чи сукупній основі, а їх відновлювальна вартість розраховується з використанням первісної 
ефективної процентної ставки за кредитом. 

Процентні доходи та витрати по кредитам та заборгованості клієнтів відображаються в бухгалтерському обліку 
з урахуванням знецінення із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Ефективна ставка відсотка 
розраховується з урахуванням усіх грошових потоків за фінансовим інструментом згідно умов договору, у тому 
числі всіх комісій та інших сплачених або отриманих сум, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) 
фінансового інструменту. Якщо неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк 
дії фінансового інструменту, то використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним 
договором протягом строку дії договору. 

Нарахування здійснюється пропорційно часу (кількість днів) і сумі активу чи зобов’язання за методом факт/факт, 
тобто для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році. 

11. Фінансові активи, утримувані 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. 

12. Договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (продажу). 

Банком не оформлялись договори продажу (купівлі) цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу 
(продажу). 
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13. Фінансові активи, утримувані 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.  

14. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. 

Банком не проводилися інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. 

15. Інвестиційна нерухомість. 

Інвестиційна нерухомість - це власність, що утримується Банком з метою отримання орендного доходу або 
підвищення вартості вкладеного капіталу.  

Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, яка відображає поточну ринкову вартість і є 
потенційною вартістю угоди на ринкових умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, що діють на 
добровільній основі.  

Переоцінка інвестиційної нерухомості проводиться на кожну звітну дату, а результати визнаються у звіті про 
прибутки та збитки як прибутки/збитки від переоцінки інвестиційної нерухомості. Отриманий орендний дохід 
відображається у звіті про прибутки та збитки у складі іншого операційного доходу.  

Подальші витрати на інвестиційну нерухомість капіталізуються тільки тоді, коли існує ймовірність отримання 
Банком пов'язаних з нею майбутніх економічних вигод, і величину витрат можна достовірно оцінити. Усі інші 
витрати на ремонт і технічне обслуговування відносяться на витрати по мірі виникнення. 

Якщо Банк починає сам використовувати інвестиційну нерухомість, вона рекласифікується у категорію основних 
засобів, а її балансова вартість на дату рекласифікації стає умовною вартістю, яка надалі переоцінюється та 
амортизується. 

16. Гудвіл. 

Гудвіл, що виникає при об’єднанні підприємств, − це сплачена покупцем сума, що перевищує ринкову вартість 
придбання в очікуванні майбутньої економічної вигоди. 

Гудвіл − це перевищення вартості придбання над придбаною часткою в справедливій вартості ідентифікованих 
придбаних активів, що є нероздільним від придбаного підприємства. Фактична вартість гудвілу − це вартість 
придбання за мінусом різниці справедливої вартості ідентифікованих активів, зобов’язань і умовних зобов’язань.  

За звітний період  гудвіл в балансі Банку не визнавався. 

17. 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     50 – 200 років; 
 Транспортні засоби       10 років; 
 Меблі та обладнання   4 – 15 років. 
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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». 

18. Нематеріальні активи. 

Інші нематеріальні активи Банку включають вартість програмного забезпечення.   

До програмного забезпечення включається як безпосередньо програмне забезпечення так і ліцензії на його 
використання. До ліцензій включаються ліцензії Національного банку України та НКЦПФР на здійснення 
банківської діяльності та ліцензії 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. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизується, виходячи з терміну 
використання 10 років. 

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. 

19. Оперативний лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем. 

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. 

(i) 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. 

(ii) 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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20. Фінансовий лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем. 

Фінансовий лізинг (оренда) – це оренда, яка передбачає передавання всіх ризиків і вигод, пов’язаних з правом 
власності на актив. Право власності може з часом передаватися або не передаватися. 

За фінансовим лізингом (орендою) активи відображаються на балансі лізингоодержувача. 

Активи, що передані у фінансовий лізинг (оренду), обліковуються лізингодавцем як виданий кредит, на який 
поширюються вимоги бухгалтерського обліку кредитних та формування і використання резервів під кредитні 
ризики.  

Лізингоодержувач відображає у балансі отримані необоротні активи одночасно як активи і зобов’язання. 

21. Необоротні активи, утримувані для продажу, та  групи вибуття. 

Необоротні активи, утримувані для продажу, визнаються, якщо балансова вартість таких активів 
відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного використання. На дату прийняття рішення 
щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, мають виконуватися такі умови: стан активів, у якому 
вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є високий ступінь імовірності їх продажу протягом 
року з дати класифікації. 

Банк визнає втрати від зменшення корисності в разі зниження справедливої вартості необоротних активів за 
вирахуванням витрат на продаж, а у разі збільшення справедливої вартості необоротних активів за вирахуванням 
витрат на продаж визнає дохід, але в сумі, що не перевищує раніше накопичені втрати від зменшення корисності. 

Необоротні активи, що утримуються Банком для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському 
обліку за найменшою двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на 
продаж. Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується. 

22. Амортизація. 

Амортизації підлягає вартість усіх необоротних (матеріальних та нематеріальних) активів (крім землі, 
незавершених капітальних інвестицій, необоротних активів, які утримуються для продажу).  

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та витрати, пов'язані з поліпшенням орендованих 
приміщень нараховується із застосуванням прямолінійного методу, тобто рівномірним списанням первісної або 
переоціненої вартості основних засобів і нематеріальних активів до ліквідаційної вартості протягом встановлених 
строків корисного використання відповідних активів, виходячи з класифікації необоротних активів за групами та 
строків корисного використання з урахуванням мінімальних термінів, згідно вимог Податкового кодексу 
України. 

Ліквідаційна вартість активу є оціночною сумою, яку Банк отримав б у даний момент у разі продажу цього 
активу, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття.  

Ліквідаційна вартість для об’єктів необоротних активів (основних засобів і МНМА) та нематеріальних активів, 
які знаходяться на балансі Банку встановлюється в розмірі нульової вартості, оскільки Банк має намір 
використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації. 

Ліквідаційна вартість активів і строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються 
на кожну звітну дату. 

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не 
встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.  

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання 
об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. 

23. Припинена діяльність. 

Протягом 2018 року Банк не припиняв банківських операцій, право на здійснення яких надано йому відповідно 
до Банківської ліцензії №54 від 26.10.2011р. та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 
26.10.2011р. №54. 
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24. Похідні фінансові інструменти. 

Похідні фінансові інструменти, що включають валютні свопи, обліковуються за справедливою вартістю. 

Всі похідні фінансові інструменти відображаються як активи, коли їхня справедлива вартість позитивна, і як 
зобов’язання, коли їхня справедлива вартість негативна. Зміни справедливої вартості похідних фінансових 
інструментів відносяться на прибуток або збиток за рік.  

Деякі похідні фінансові інструменти, вбудовані в інші фінансові інструменти, обліковуються як окремі похідні 
інструменти, якщо їхні ризики та економічні характеристики не пов’язані тісно з ризиками та економічними 
характеристиками основної угоди. Якщо Банк не в змозі визначити вартість вбудованого похідного інструмента 
окремо на дату придбання або на кінець наступного фінансового звітного періоду, вся угода в цілому оцінюється 
за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

Банк не використовував похідні фінансові інструменти з метою хеджування. 

25. Залучені кошти. 

Залучені кошти - кошти юридичних та фізичних осіб у національній та в іноземній валюті, у тому числі в 
банківських металах. 

Первісне визнання фінансових зобов’язань за залученими коштами здійснюється на підставі договору, яким 
визначається сума і термін погашення зобов’язання.  Обов’язковою умовою для визнання є доказ того, що Банк 
є стороною договору за фінансовим інструментом і має юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 
Основним принципом визнання є те, що існує імовірність вибуття з Банку будь-яких економічних вигод та 
зобов’язання має фактичну чи іншу вартість, яку можна достовірно оцінити. 

Залучені кошти первісно визнаються Банком за справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію. Після 
первісного визнання отримані кредити та залучені депозити оцінюються за амортизованою собівартістю з 
використання ефективної ставки відсотка.  

Доходи та витрати від залучених коштів визнаються за принципом нарахування з використанням методу 
ефективної ставки відсотка. Нарахування здійснюється пропорційно часу (кількість днів) і сумі активу чи 
зобов’язання за методом факт/факт, тобто для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та 
році. 

26. Фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Банк не мав фінансових зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

27. Боргові цінні папери, емітовані банком. 

Боргові цінні папери, емітовані Банком, визнаються в складі залучених коштів. 

Боргові цінні папери, емітовані Банком, первісно визнаються за справедливою вартістю, а надалі обліковуються 
за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективної процентної ставки. Доходи та витрати 
визнаються за принципом нарахування з використанням методу ефективної ставки відсотка. 

У 2017-2018рр. Банк не здійснював емісії боргових цінних паперів.  

28. Резерви за зобов’язаннями. 

В ході звичайної діяльності Банк бере на себе інші кредитні зобов’язання, включаючи зобов’язання з надання 
кредитів, фінансові гарантії та акредитиви. У разі ймовірності настання збиткової події Банк формує резерв під 
інші кредитні зобов’язання. 

Надані фінансові гарантії під час первісного визнання в обліку відображаються як зобов’язання за справедливою 
вартістю, яка дорівнює сумі отриманих банком-гарантом комісій (винагороди за надану гарантію). Комісійні 
доходи за надання гарантій амортизуються прямолінійним методом протягом строку дії гарантії. 

Після первісного визнання гарантії в обліку відображаються за найбільшою з двох оцінок: 

 як сума коштів, необхідних для погашення зобов’язання на звітну дату балансу; 
 як первісно визнана сума зобов’язання за вирахуванням накопиченої амортизації. 

Виконання Банком зобов’язань за наданими фінансовими гарантіями, авалями, поручительствами здійснюється 
за рахунок сформованого резерву. Одночасно суми гарантій списуються з позабалансових рахунків. 
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29. Субординований борг. 

Субординований борг є довгостроковими коштами, які у випадку ліквідації Банку будуть погашені після 
виконання вимог усіх інших кредиторів. Субординований борг обліковується за амортизованою вартістю.   

Визнання витрат за субординованим боргом здійснюється Банком відповідно до умов договору, але не рідше ніж 
один раз на місяць. 

30. Податок на прибуток. 

(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.  

Ставка податку на прибуток, встановлена законодавством України, у звітному періоді становила 18%. 

(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. 

31. Статутний капітал та емісійні різниці. 

Статутний капітал Банку формується за рахунок внесків акціонерів у грошовій формі. Емісійні різниці - це 
перевищення суми внесків над номінальною вартістю випущених акцій. Розподіл прибутку або збитку звітного 
року здійснюється відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів. 

32. Привілейовані акції. 

У Банку відсутні привілейовані акції.  

33. Власні акції, викуплені в акціонерів. 

Викуп акцій у акціонерів Банком протягом звітного року не здійснювався. 

34. Дивіденди. 

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. 
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35. 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 доходи або витрати і дивіденди за фінансовими активами і фінансовими 
зобов'язаннями, призначеними для торгівлі.  
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36. Переоцінка іноземної валюти. 

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.  

37. Взаємозалік статей активів і зобов’язань. 

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. У 2018р. Банк не здійснював взаємозаліку статей активів та зобов’язань. 

38. Активи, що перебувають у довірчому управлінні. 

Банк надає послуги з довірчого управління коштами фондів фінансування будівництва. Банк виступає агентом в 
рамках таких угод. Відповідно, Банк не має зобов’язань стосовно фондів в довірчому управлінні. Фонди мають 
свої поточні рахунки в Банку, на яких утримуються грошові кошти, які ще не були інвестовані в активи, що 
відповідають вимогам інвестиційної програми певного фонду. 

39. Облік впливу інфляції. 

Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою протягом періоду, що закінчився 31 грудня 2000 
року. Тому Банк застосовував МСБО (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Вплив застосування 
МСБО (IAS) 29 полягає в тому, що немонетарні статті були перераховані в одиниці виміру, що були дійсні на 31 
грудня 2000 року, із застосуванням індексу споживчих цін, і ці перераховані показники були покладені в основу 
облікових записів в наступних облікових періодах. 

40. Виплати працівникам та пов’язані з ними відрахування. 

Витрати на заробітну плату, внески до загальнодержавних соціальних фондів, оплачувані щорічні відпустки, 
виплати за листками непрацездатності, премії, а також негрошові винагороди нараховуються в тому році, у якому 
відповідні послуги надавалися працівниками.  

Банк згідно із законодавством України здійснює перерахування Єдиного соціального внеску до 
загальнодержавного Пенсійного фонду. Кошти, що перераховуються до Пенсійного фонду, визнаються 
витратами Банку в міру їх здійснення. В складі витрат на утримання персоналу відображаються витрати на 
формування резервів на оплату відпусток та виплату премій.  

Банк не має жодних інших зобов’язань за виплатами після звільнення працівників або інших істотних виплат, які 
потребують нарахування. 

41. Інформація  за операційними сегментами.  

Сегмент відображається  окремо,  якщо  більша  частина його  доходу  створюється  від  банківської  діяльності  
за межами сегмента й одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв: 
 дохід за сегментом становить 10%  або більше  від  загального доходу (уключаючи банківську діяльність у 

межах сегмента); 
 його фінансовий результат (прибуток або збиток) становить  не менше  ніж 10%  більшої з двох абсолютних 

величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку всіх сегментів даного виду; 
 активи становлять 10% або більше від загальних активів. 

Трансфертний результат розраховується як різниця трансфертних доходів та трансфертних витрат кожного 
сегмента, обчислених за трансфертними цінами, що встановлюються в розрізі основних валют та строкових груп. 
Для сегментів роздрібного та корпоративного бізнесу трансфертні доходи формуються, як розрахункові доходи 
від продажу сегменту казначейської діяльності залучених ресурсів за трансфертними цінами залучених ресурсів, 
трансфертні витрати формуються як розрахункові витрати на купівлю в сегменту казначейської діяльності 
розміщених ресурсів за трансфертними цінами розміщених ресурсів. 
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Доходом звітного сегмента  є  дохід,  який  безпосередньо відноситься до сегмента,  та відповідна частина доходу 
Банку,  що може  бути віднесена до сегмента від зовнішньої діяльності або від операцій між іншими сегментами 
в межах Банку. 

Витратами звітного сегмента є витрати, пов'язані з основною діяльністю сегмента,  що безпосередньо відносяться  
до  нього,  та відповідна  частина витрат,  що можуть бути обґрунтовано віднесені до сегмента,  уключаючи  
витрати  від  зовнішньої  діяльності. Витрати за сегментом не включають: 
 витрати на сплату податку на прибуток; 
 загальні адміністративні витрати, витрати Головного банку та інші витрати,  що виникають на рівні Банку та 

відносяться до Банку в цілому. 

Основою для розподілу доходів і витрат за сегментами є внутрішня (управлінська) звітність Банку. 

42. Операції з пов’язаними особами. 

Поняття пов'язаних із Банком осіб, тобто осіб, які здатні здійснювати прямий або непрямий (опосередкований)  
вплив на діяльність Банку, визначається на підставі приписів статті 52 Закону України «Про банки і банківську 
діяльність» та нормативних документів Національного банку України. 

Угоди, що укладаються з пов’язаними з Банком особами, не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж 
угоди, що укладені з іншими особами.   

Рішення про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства пов’язаним з Банком особам 
приймається у відповідності до діючих на момент прийняття рішення лімітів повноважень, але не нижче 
Кредитного Комітету Банку без участі зацікавленої особи в уповноваженому органі. 

Операції з пов'язаними особами відображаються в обліку за тими ж принципами та правилами, що встановлені 
для відображення в обліку інших аналогічних операцій не з пов’язаними сторонами, що здійснюються Банком. 
Резерви під можливі ризики за активними операціями з пов'язаними особами формуються у 
загальновстановленому порядку, з відображенням сум резервів у витратах Банку. 

43. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках, виправлення суттєвих помилок та  подання їх у 
фінансових звітах. 

Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках, виправлення суттєвих помилок та  подання їх у фінансових звітах 
не відбувалось. 

44. Суттєві облікові судження та оцінки, їх вплив на визнання активів та зобов’язань. 

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. 
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Примітка 4. Принципи облікової політики (продовження) 

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 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/зобов’язання  

Відстрочений податок на прибуток визнається стосовно податкових збитків, перенесених на майбутні періоди, і 
тимчасових різниць між оподатковуваною базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю згідно з 
фінансовою звітністю. При первісному визнанні, відстрочений податок не визнається стосовно тимчасових 
різниць при первісному визнанні гудвілу або інших активів чи зобов’язань за операцією, якщо ця операція при 
первісному обліку не впливає ні на бухгалтерський, ні на податковий прибуток. 
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Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти, які  не набрали чинності 

Наступні стандарти були прийняті Банком до застосування з 1 січня 2018 року: 

МСФЗ (IFRS) 9 - «Фінансові інструменти».  

Банк оцінює за справедливою вартістю всі фінансові активи, які оцінюються в даний час за справедливою 
вартістю.  

(тис. грн.) 
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МСБО (IAS) 39 МСФЗ (IFRS) 9 
Очікувані 

збитки 
Інші 

1 2 3 4 5 6 7 

Грошові кошти 
та їх еквіваленти  

Кредити та 
дебіторська 
заборгованість 

Амортизована 
собівартість 

188 048 (4 790) - 183 258 

Кредити та 
заборгованість 
банків 

Кредити та 
дебіторська 
заборгованість 

Амортизована 
собівартість 

17 179 - - 17 179 

Кредити та 
заборгованість 
клієнтів  

Кредити та 
дебіторська 
заборгованість 

Амортизована 
собівартість 

990 869 (14 391) - 976 478 

Інвестиції в 
цінні папери 

Активи, доступні 
для продажу 

Справедлива 
вартість через 
інший сукупний 
дохід 

311 565 - - 311 565 

Похідні 
фінансові активи 

Активи, які 
оцінюються за 
справедливою 
вартістю через 
прибуток та збиток 

Справедлива 
вартість через 
прибуток або 
збиток 

- - - - 

Інші активи 
Кредити та 
дебіторська 
заборгованість 

Амортизована 
собівартість 

8 909 (56) - 8 853 

Усього 
фінансові 
активи 

  
1 516 570 (19 237) - 1 497 333 

 

Вплив в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9 склав (19 237) тис. грн. Розкриття відображається в Звіті про 
власний капітал. 
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Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності 
(продовження)  

З 1 січня 2018 року набув чинності МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

З 1 січня 2018 року набув чинності МСФЗ (IFRS) 2 – «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій» 

Стандарти , які були випущені, але ще не набули чинності  

На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення, а також поправки до 
стандартів були випущені, але іще не набули чинності з 01.01.2019. 

З’являється уточнення до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 11 «Спільна діяльність». 

Зокрема, у МСФЗ 3 тепер міститься вимога повторної оцінки частки в бізнесі за умов, коли суб'єкт 
господарювання отримує контроль над таким бізнесом, який є спільною операцією. Зазначена вимога пов’язана 
з позиціонуванням такої угоди як поетапного об’єднання бізнесу. Натомість у МСФЗ 11 робиться уточнення 
щодо спільного контролю: коли підприємство отримує спільний контроль над бізнесом, що є спільною 
операцією, підприємство не проводить повторної оцінки раніше визнаної частки в цій компанії.  

Незначних трансформацій зазнає МСБО 12 «Податки на прибуток». Зокрема, § 52B із зазначеного стандарту 
вилучено, натомість його основну ідею перемістили до § 52А. Так, податкові наслідки доходу у формі дивідендів 
визнають тоді, коли визнають зобов’язання виплатити дивіденди. Зазначимо, що це твердження застосовують до 
всіх податкових наслідків дивідендів, а не тільки до ситуацій, за яких існують різні ставки податку для 
розподіленого та нерозподіленого прибутку. 

Зміни вносять до МСБО 23 «Витрати на позики» в частині витрат на позики, що підлягають капіталізації, і 
безпосередньо стосуються § 14. Зміни уточнюють: якщо будь-які конкретні позики залишаються непогашеними 
після того, як відповідний актив буде готовий до його очікуваного використання або продажу, це запозичення 
стає частиною коштів, які суб'єкт господарювання в цілому запозичує, під час розрахунку ставки капіталізації на 
загальні позики. 

Щодо інших важливих оновлень у сфері МСФЗ, то з 01.01.2019 набирають чинності окремі зміни до МСФЗ 
9, МСБО 28, МСБО 19. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним 
відшкодуванням» 

Згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися за амортизованою вартістю або за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключно 
платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу» (тест SPPI ) і 
інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію.  

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що фінансовий актив проходить SPPI тест незалежно від того, яка 
подія або обставина призводить до дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона 
виплачує чи отримує обґрунтоване відшкодування за дострокове розірвання договору. 

Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються з 1 січня 
2019 року. Допускається застосування до цієї дати. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Банку. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і 
його асоційованої організацією або спільним підприємством» 

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку втрати контролю над 
дочірньою організацією, яка продається асоційованого підприємства або спільному підприємству або вноситься 
в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, 
що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його 
асоційованої організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або 
збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки 
в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого підприємства або спільному 
підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте 
організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Банк буде 
застосовувати дані поправки, коли вони вступлять в силу. 
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Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності 
(продовження)  

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Внесення змін до програми, скорочення програми або погашення 
зобов'язань за програмою" 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до програми, 
скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду. Поправки 
роз'яснюють, що якщо внесення змін до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою 
відбувається протягом звітного періоду, організація повинна: 

визначити вартість послуг поточного періоду стосовно решти періоду після внесення змін до програми, її 
скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень, використаних 
для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що відображають винагороди, 
пропоновані за програмою , і активи програми після даної події; 

визначити чисту величину відсотків стосовно решти періоду після внесення змін до програми, її скорочення або 
повного погашення зобов'язань за програмою, з використанням: чистого зобов'язання (активу) програми з 
визначеною виплатою, що відображають винагороди, пропоновані за програмою, і активи програми після цього 
події; і ставки дисконтування, використаної для переоцінки цього чистого зобов'язання (активу) програми з 
визначеною виплатою. 

Поправки також роз'яснюють, що організація повинна спочатку визначити вартість послуг минулих періодів або 
прибуток або збиток від погашення зобов'язань за цією програмою, без урахування впливу граничної величини 
активу. Дана сума визнається в прибутку чи збитку. Потім організація повинна визначити вплив граничної 
величини активів після внесення змін до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за 
програмою. Будь- яка зміна даного впливу, за винятком сум, включених в чисту величину відсотків, визнається 
у складі іншого сукупного доходу. 

Дані поправки застосовуються щодо змін програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за 
програмою, що сталися на дату або після початку першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 
року або після цієї дати. Допускається застосування до  цієї дати. Дані поправки будуть застосовуватися тільки 
у відношенні майбутніх змін програми Банку, її скорочення або погашення зобов'язань за програмою. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні підприємства» 

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

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

Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 
2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Оскільки у Банку відсутні такі 
довгострокові вкладення в асоційовану організацію або спільне підприємство, дані поправки не зроблять впливу 
на його фінансову звітність. 
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МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» 

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

фінансовим інструментам з умовами дискреційного участі. Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна 
мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і 
послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх 
місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи 
всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним: 

певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (метод змінної винагороди); 

спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів. 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності для облікових періодів, починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї дати. При 
чому необхідним буде розкриття порівняльної інформації. Допускається застосування до цієї дати за умови, що 
організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування. Поданий стандарт 
не застосовний до Банку. 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» 

Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових трактувань, 
що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать 
до сфери застосування    МСФЗ (IAS) 12, а також не містить особливих вимог , що стосуються відсотків і штрафів, 
пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання: 

- чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо; 
- допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами; 
- як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, невикористані 

податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку; 
- як організація розглядає зміни фактів і обставин. 

Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з 
однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати підхід, 
який дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності. Роз'яснення вступає в силу 
для річних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати.  

Банк буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскільки Банк здійснює свою діяльність в 
складному податковому середовищі, застосування роз'яснення може вплинути на фінансову звітність Банку.  

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

З 1 січня 2019 року набуває чинності МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ 
(IAS) 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення чи містить угода оренду», Тлумачення ПКТ (SIC) 
15 «Операційна оренда - заохочення» і Тлумачення ПКТ (SIC) 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну 
форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття 
інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі 
обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт 
передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, 
персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату 
початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), а 
також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у 
формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по 
оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 
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Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміну 
термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються 
для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з 
оренди в якості коригування активу в формі права користування. 

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

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в 
порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. 

МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар 
має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого 
ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. Наразі Банк планує 
оцінити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фінансову звітність. 

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», підприємства, що становлять 
суспільній інтерес, повинні складати і подавати фінансову звітність органам державної влади за міжнародними 
стандартами в єдиному електронному форматі (у форматі XBRL) з 2019 року.  

Основні переваги XBRL: 

- автоматичне введення-вивід даних без повторної трансформації;· 
- швидкість і автоматичне складання звіту, в тому числі консолідованого; 
- швидкий, ефективний і надійний аналіз і зіставлення даних; 
- відстеження даних, скорочення часу ухвалення рішень; 
- просування ефективності та економічності для регуляторного (наглядового) процесу. 
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Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Таблиця 1. Грошові кошти та їх еквіваленти                              
  

   
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 Готівкові кошти 52 738 47 446 
2 Залишок на кореспондентському рахунку в НБУ 62 739 40 033 
3 Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 195 655 100 569 

3.1 України 39 672 39 074 
3.2 інших країн 155 983 61 495 

4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 311 132 188 048     

Нижче наведена інформація про кредитну якість еквівалентів грошових коштів, розміщених на 
кореспондентських рахунках у банках.    

(тис. грн.)  
Категорія кредитної якості (клас боржника) 31.12.2018 31.12.2017  

1 клас 27 922 24 512  
2 клас 167 498 73 288  
3 клас 2 836 2 859  
4 клас - -  
5 клас - - 

 Еквіваленти грошових коштів, розміщених на кореспондентських 
рахунках у банках до вирахування резервів 

198 256 100 659 

 Резерв під знецінення еквівалентів грошових коштів, розміщених на 
кореспондентських рахунках у банках 

(2 601) (90) 
 

Усього еквівалентів грошових коштів, розміщених на 
кореспондентських рахунках у банках за мінусом резервів 

195 655 100 569 
    

Таблиця 2. Негрошові інвестиційні операції                               
  

Таблиця 3. Негрошові фінансові операції                                     
  

 
Протягом 2017-2018 років Банк не здійснював фінансових та інвестиційних операцій, які не потребували 
використання грошових коштів та їх еквівалентів і які не включені у Звіт про рух грошових коштів. 

Примітка 7. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

Інформація відсутня. 

Примітка 8. Кредити та заборгованість банків 

Таблиця 1. Кредити та заборгованість банків 
  

   
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 Депозити в інших банках 21 118 17 179 
1.1 короткострокові депозити  21 118 17 179 
1.2 довгострокові депозити - - 

2 Договори з купівлі і зворотного продажу (зворотного репо), укладені з 
іншими банками  

- - 

3 Кредити, надані іншим банкам - - 
4 Резерв під знецінення коштів в інших банках (2 959) - 
5 Усього коштів у банках за мінусом резервів 18 159 17 179     

У рядок 1 включено суму гарантійних депозитів українських банків за картковими розрахунками.  
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Примітка 8. Кредити та заборгованість банків (продовження) 

Таблиця 2. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості банків за 31.12.2018      
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті Депозити 

Договори 
з купівлі і 

зворот-
ного 

продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Непрострочені і незнецінені 21 118 - - 21 118 

1.1 у 20 найбільших банках 21 118 - - 21 118 
1.2 в інших банках України - - - - 
1.3 у великих банках країн ОЕСР - - - - 
1.4 в інших банках країн ОЕСР - - - - 
1.5 в інших банках - - - - 

2 Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі - - - - 
3 Кредити та заборгованість банків до вирахування резервів 21 118 - - 21 118 
4 Резерв під знецінення коштів в інших банках (2 959) - - (2 959) 
5 Усього кредитів та заборгованості банків за мінусом резервів 18 159 - - 18 159       

Таблиця 3. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості банків за 31.12.2017                   
  

   
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті Депозити 

Договори 
з купівлі і 

зворот-
ного 

продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Непрострочені і незнецінені 17 179 - - 17 179 

1.1 у 20 найбільших банках 17 179 - - 17 179 
1.2 в інших банках України - - - - 
1.3 у великих банках країн ОЕСР - - - - 
1.4 в інших банках країн ОЕСР - - - - 
1.5 в інших банках - - - - 

2 Знецінені кошти, які оцінені на індивідуальній основі - - - - 
3 Кредити та заборгованість банків до вирахування резервів 17 179 - - 17 179 
4 Резерв під знецінення коштів в інших банках - - - - 
5 Усього кредитів та заборгованості банків за мінусом резервів 17 179 - - 17 179       

Таблиця 4. Аналіз зміни резерву під знецінення кредитів та заборгованості банків      
(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 31.12.2018 31.12.2017 
кошти в 
інших 
банках 

договори 
зворотного 

репо 

кошти в 
інших 
банках 

договори 
зворотного 

репо 
1 2 3 4 5 6 

1 Резерв під знецінення станом на початок періоду - - - - 
2 Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом 

періоду 

(2 959) - - - 

3 Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву - - - - 
4 Відновлення коштів, раніше списаних як безнадійні - - - - 
5 Переведення до активів групи вибуття - - - - 
6 Вибуття дочірніх компаній - - - - 
7 Вплив перерахунку у валюту подання звітності - - - - 
8 Резерв під знецінення станом на кінець періоду (2 959) - - - 
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Таблиця 1. Кредити та заборгованість клієнтів                    
  

   
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 Кредити, надані органам державної влади та місцевого самоврядування  - - 

2 Кредити, надані юридичним особам  1 052 571 911 788 

3 Кредити, надані за операціями репо  - - 

4 Кредити, надані фізичним особам-підприємцям 266 028 120 042 

5 Іпотечні кредити фізичних осіб 23 769 10 799 

6 Кредити, надані фізичним особам на поточні потреби  78 161 75 984 

7 Інші кредити, надані фізичним особам 1 739 3 070 

8 Резерв під знецінення кредитів (28 506) (130 814) 

9 Усього кредитів за мінусом резервів 1 393 762 990 869     

Цінні папери, які є забезпеченням кредитів та заборгованості клієнтів за операціями репо, відсутні. 

  

Таблиця 2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 31.12.2018                                             
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Залишок станом на  початок 
періоду 

- (126 609) - (355) (13) (3 679) (158) (130 814) 

2 
(Збільшення)/ зменшення 
резерву під знецінення 
протягом періоду 

- (28 396) - (4 085) (275) (2 500) 125 (35 131) 

3 
Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок 
резерву 

- 133 189 - - - 2 509 - 135 698 

4 
Відновлення кредитів, раніше 
списаних за рахунок резервів 

- - - - - - - - 

5 
Переведення до активів групи 
вибуття 

- - - - - - - - 

6 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - - 

7 
Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності 

- 1 712 - 13 - 16 - 1 741 

8 
Залишок станом на кінець 
періоду 

- (20 104) - (4 427) (288) (3 654) (33) (28 506) 
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Таблиця 3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за  31.12.2017                                             
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Залишок станом на  початок 
періоду 

- (102 527) - (1 361) (127) (4 411) (129) (108 555) 

2 
(Збільшення)/ зменшення 
резерву під знецінення 
протягом періоду 

- (15 805) - 1 030 115 812 (29) (13 877) 

3 
Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок 
резерву 

- - - - - - - - 

4 
Відновлення кредитів, раніше 
списаних за рахунок резервів 

- - - - - - - - 

5 
Переведення до активів групи 
вибуття 

- - - - - - - - 

6 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - - 

7 
Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності 

- (8 277) - (24) (1) (80) - (8 382) 

8 
Залишок станом на кінець 
періоду 

- (126 609) - (355) (13) (3 679) (158) (130 814) 

 

Таблиця 4. Структура кредитів за видами економічної діяльності     
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Вид економічної діяльності 31.12.2018 31.12.2017 
сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 
1 Державне управління - 0% - 0% 
2 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 6 603 1% 2 740 1% 
3 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 

послуг 
179 612 13% 114 308 10% 

4 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 
особистого вжитку  

427 710 30% 303 887 27% 

5 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство  146 977 10% 47 380 4% 
6 Фізичні особи 103 668 7% 89 852 8% 
7 Інші  557 698 39% 563 516 50% 
8 Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів 1 422 268 100% 1 121 683 100%        

З рядка "Інші": 

  

(тис. грн.)  
31.12.2018 31.12.2017  

сума % сума % 
Переробна промисловість 298 758 21% 272 513 24% 
Будівництво 56 211 4% 110 691 10% 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 124 585 9% 141 361 13% 
Інші 78 144 5% 38 951 3%  

557 698 39% 563 516 50% 
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Банк щомісячно здійснює аналіз концентрації кредитного ризику за сумами кредитів, наданими у сектори 
економіки. Такий аналіз визначає найбільшу концентрацію кредитів у кредитному портфелі за видами 
економічної діяльності та є невід’ємною складовою управління кредитним ризиком. 

Загальна сума кредитів 10 найбільших позичальників Банку становила 317 291 тис. грн., або 22% від 
кредитного портфеля до знецінення, станом на 31.12.2017 - 382 535 тис. грн. (34%). 

 

Таблиця 5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за  31.12.2018         
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Незабезпечені кредити - 24 060 - 3 649 2 382 27 602 1 650 59 343 
2 Кредити, забезпечені - 1 028 511 - 262 379 21 387 50 559 89 1 362 925 
2.1 грошовими коштами - 24 975 - 163 150 2 752 - 28 040 
2.2 цінними паперами - - - - - - - - 
2.3 нерухомим майном  - 780 274 - 213 122 21 237 45 009 - 1 059 642 
2.3.1 у т. ч. житлового 

призначення 
- 150 923 - 102 224 20 612 29 778 - 303 537 

2.4 гарантіями і 
поручительствами 

- 37 010 - 8 826 - - - 45 836 

2.5 іншими активами - 186 252 - 40 268 - 2 798 89 229 407 
3 Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів без 
резервів 

- 1 052 571 - 266 028 23 769 78 161 1 739 1 422 268 

 
Таблиця 6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за  31.12.2017         

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Незабезпечені кредити - - - - - - - - 
2 Кредити, забезпечені - 911 788 - 120 042 10 799 75 984 3 070 1 121 683 
2.1 грошовими коштами - 14 120 - 1 654 261 5 425 1 972 23 432 
2.2 цінними паперами - - - - - - - - 
2.3 нерухомим майном  - 321 275 - 76 770 9 136 31 777 - 438 958 
2.3.1 у т. ч. житлового 

призначення 
- 36 175 - 43 134 8 809 20 904 - 109 022 

2.4 гарантіями і 
поручительствами 

- - - - - - - - 

2.5 іншими активами - 576 393 - 41 618 1 402 38 782 1 098 659 293 
3 Усього кредитів та 

заборгованості клієнтів без 
резервів 

- 911 788 - 120 042 10 799 75 984 3 070 1 121 683 
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Таблиця 7. Аналіз кредитної якості кредитів за  31.12.2018          
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
1-а стадія  зменшення корисності -  
кредитні збитки очікуються протягом 
12 місяців 

- 953 939 - 257 990 23 769 69 450 1 691 1 306 839 

1.1 без затримки платежу - 886 083 - 257 079 23 327 68 598 1 682 1 236 769 

1.2 із затримкою платежу до 31 дня - 67 856 - 911 442 852 - 70 061 

1.3 із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - - - - 9 9 

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

1.5 
із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
- - - - - - - - 

1.6 
із затримкою платежу більше ніж 366 

(367) днів 

- - - - - - - - 

2 

2-а стадія зменшення корисності -  
кредитні збитки, що очікуються 
протягом терміну дії кредитного 
інструменту, за незнеціненими 
кредитами 

- 86 206 - 6 588 - 5 979 43 98 816 

2.1 без затримки платежу - 84 898 - 6 547 - 5 774 35 97 254 

2.2 із затримкою платежу до 31 дня - - - - - - - - 

2.3 із затримкою платежу від 32 до 92 днів - 1 308 - 41 - 205 8 1 562 

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

2.5 
із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
- - - - - - - - 

2.6 
із затримкою платежу більше ніж 366 

(367) днів 
- - - - - - - - 

3 

3-я стадія зменшення корисності -  
кредитні збитки очікуються протягом 
терміну дії кредитного інструменту, 
знецінені кредити 

- 12 426 - 1 450 - 2 732 5 16 613 

3.1 без затримки платежу - - - - - - 2 2 

3.2 із затримкою платежу до 31 дня - - - - - - - - 

3.3 із затримкою платежу від 32 до 92 днів - - - 766 - 21 - 787 

3.4 із затримкою платежу від 93 до 183 днів - 7 852 - 281 - 71 - 8 204 

3.5 
із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
- - - - - 128 3 131 

3.6 
із затримкою платежу більше ніж 366 

(367) днів 
- 4 574 - 403 - 2 512 - 7 489 

4 
Загальна сума кредитів до вирахування 
резервів 

- 1 052 571 - 266 028 23 769 78 161 1 739 1 422 268 

5 Резерв під знецінення за кредитами - (20 104) - (4 427) (288) (3 654) (33) (28 506) 

6 Усього кредитів за мінусом резервів - 1 032 467 - 261 601 23 481 74 507 1 706 1 393 762 
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Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів (продовження) 
 

Таблиця 8. Аналіз кредитної якості кредитів за  31.12.2017          
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Непрострочені та не знецінені - 537 451 - 96 727 9 293 49 809 2 057 695 337 

1.1 
великі позичальники з кредитною 
історією більше двох років 

- 110 434 - - - - - 110 434 

1.2 нові великі позичальники - 158 825 - - - - - 158 825 

1.3 кредити середнім компаніям - 183 553 - - - - - 183 553 

1.4 кредити малим компаніям - 84 639 - - - - - 84 639 

1.5 інші кредити фізичним особам - - - 96 727 9 293 49 809 2 057 157 886 

2 Прострочені, але незнецінені - 7 162 - 599 649 1 275 - 9 685 

2.1 із затримкою платежу до 31 дня - 1 456 - 278 - 70 - 1 804 

2.2 
із затримкою платежу від 32 до 92 
днів 

- 1 883 - - 304 56 - 2 243 

2.3 
із затримкою платежу від 93 до 183 
днів 

- 2 553 - - 345 789 - 3 687 

2.4 
із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів 

- - - 321 - - - 321 

2.5 
із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів 

- 1 270 - - - 360 - 1 630 

3 
Знецінені кредити, які оцінені на 
індивідуальній основі 

- 367 175 - 22 716 857 24 900 1 013 416 661 

3.1 із затримкою платежу до 31 дня - - - 205 - 409 - 614 

3.2 
із затримкою платежу від 32 до 92 
днів 

- 307 - 383 - 246 - 936 

3.3 
із затримкою платежу від 93 до 183 
днів 

- 595 - - - 159 - 754 

3.4 
із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів 

- 12 800 - - - 181 - 12 981 

3.5 
із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів 

- 91 726 - 2 - 3 783 13 95 524 

3.6 без затримки платежу - 261 747 - 22 126 857 20 122 1 000 305 852 

4 
Загальна сума кредитів до 
вирахування резервів 

- 911 788 - 120 042 10 799 75 984 3 070 1 121 683 

5 Резерв під знецінення за кредитами - (126 609) - (355) (13) (3 679) (158) (130 814) 

6 
Усього кредитів за мінусом 
резервів 

- 785 179 - 119 687 10 786 72 305 2 912 990 869 
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Примітка 9. Кредити та заборгованість клієнтів (продовження) 
 
Таблиця 9. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31.12.2018 

 
    

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 
Балансова 
вартість 
кредитів 

Очікувані  
грошові 

потоки від 
реалізації 

заставленого 
забезпечення 

Вплив 
застави 

1 2 3 4 5 = 3-4 
1 Кредити, надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
- - - 

2 Кредити, надані юридичним особам  1 052 571 961 224 91 347 
3 Кредити, надані за операціями репо  - - - 
4 Кредити, надані фізичним особам-підприємцям 266 028 259 199 6 829 
5 Іпотечні кредити фізичних осіб 23 769 20 809 2 960 
6 Кредити, надані фізичним особам на поточні потреби  78 161 52 016 26 145 
7 Інші кредити фізичним особам 1 739 - 1 739 
8 Усього кредитів  1 422 268 1 293 248 129 020      

Таблиця 10. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31.12.2017     
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 
Балансова 
вартість 
кредитів 

Очікувані  
грошові 

потоки від 
реалізації 

заставленого 
забезпечення 

Вплив 
застави 

1 2 3 4 5 = 3-4 
1 Кредити, надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
- - - 

2 Кредити, надані юридичним особам  911 788 291 432 620 356 
3 Кредити, надані за операціями репо  - - - 
4 Кредити, надані фізичним особам-підприємцям 120 042 39 643 80 399 
5 Іпотечні кредити фізичних осіб 10 799 3 537 7 262 
6 Кредити, надані фізичним особам на поточні потреби  75 984 10 195 65 789 
7 Інші кредити фізичним особам 3 070 - 3 070 
8 Усього кредитів  1 121 683 344 807 776 876      

Вартість майна, що надається в заставу, визначається за ринковою (справедливою) та ліквідаційною вартістю 
з урахуванням практичної складності реалізації майна. Справедлива ринкова вартість  – ціна, в основі якої 
лежить поточна ринкова вартість, що визначається співвідношенням попиту і пропозиції і являє собою суму, 
за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов'язань між обізнаними зацікавленими та 
незалежними сторонами. 

Оскільки стан окремих необоротних активів, утримуваних для продажу (балансовий рахунок 3408), не 
забезпечував високого ступеня ймовірності їх продажу, Банк у 2018 році визнав їх оборотними активами та 
облікував як майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя (балансовий рахунок 3409).  

Протягом звітного періоду загальна сума активів, набутих шляхом звернення стягнення на предмет застави та 
класифікованих як необоротні активи, утримувані для продажу, або як майно, що перейшло у власнiсть Банку 
як заставодержателя, зменшилась на 7 037 тис. грн.      

Правлінням Банку щороку затверджується план реалізації майна, що перейшло у власність Банку як 
заставодержателя. 
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Примітка 10. Інвестиції в цінні папери 

 
Таблиця 1. Інвестиції в цінні папери 

  

   
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 Державні облігації 389 392 311 565 

2 Облігації місцевих позик - - 

3 Облігації підприємств - - 

4 Векселі - - 

5 Резерв під знецінення інвестицій у цінні папери  - - 

6 Усього інвестицій у цінні папери за мінусом резервів 389 392 311 565     

  З рядка "Державні облігації": 
  

  
 

31.12.2018 31.12.2017 

  Депозитні сертифікати Національного банку України 250 491 282 578 
 Облігації внутрішньої державної позики 138 901 28 987 
  389 392 311 565 

 

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву під знецінення інвестицій у цінні папери за  31.12.2018                      

Станом на 31.12.2018р.  резерв під знецінення інвестицій у цінні папери не формувався.     

Таблиця 3. Аналіз зміни резерву під знецінення інвестицій у цінні папери за  31.12.2017                      

Станом на 31.12.2017р. резерв під знецінення інвестицій у цінні папери не формувався. 

Таблиця 4. Аналіз кредитної якості інвестицій у цінні папери за 31.12.2018                                         
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Боргові цінні папери непрострочені та 

незнецінені 
389 392 - - - 389 392 

1.1 Державні установи та підприємства 389 392 - - - 389 392 
1.2 Органи місцевого самоврядування - - - - - 
1.3 Великі підприємства - - - - - 
1.4 Середні підприємства - - - - - 
1.5 Малі підприємства - - - - - 

2 Не погашені у визначений емітентом строк, 
але незнецінені боргові цінні папери 

- - - - - 

3 Боргові цінні папери, які знецінені на 
індивідуальній основі 

- - - - - 

4 Резерв під знецінення інвестицій у цінні 
папери  

- - - - - 

5 Усього інвестицій у цінні папери за 
мінусом резервів 

389 392 - - - 389 392 
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Примітка 10. Інвестиції в цінні папери продовження) 

Таблиця 5. Аналіз кредитної якості інвестицій у цінні папери за  31.12.2017                                         
(тис. грн.) 
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1 
Боргові цінні папери непрострочені та 
незнецінені 

311 565 - - - 311 565 

1.1 Державні установи та підприємства 311 565 - - - 311 565 

1.2 Органи місцевого самоврядування - - - - - 

1.3 Великі підприємства - - - - - 

1.4 Середні підприємства - - - - - 

1.5 Малі підприємства - - - - - 

2 
Не погашені у визначений емітентом строк, 
але незнецінені боргові цінні папери 

- - - - - 

3 
Боргові цінні папери, які знецінені на 
індивідуальній основі 

- - - - - 

4 
Резерв під знецінення інвестицій у цінні 
папери  

- - - - - 

5 
Усього інвестицій у цінні папери за 
мінусом резервів 

311 565 - - - 311 565 

Цінні папери, які передані без припинення визнання у вигляді забезпечення за операціями репо, станом на 
31.12.2018р. та 31.12.2017р. відсутні. 

 
Примітка 11. Похідні фінансові активи 

Похідні фінансові активи відсутні. 

 
Примітка 12. Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії  не здійснювались. 
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Примітка 13. Інвестиційна нерухомість 

Таблиця 1. Інвестиційна нерухомість оцінена за методом: 
  

1)    справедливої вартості                     
  

   
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 
1 2 3 4 

1 Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду 24 883 24 806 
2 Придбання - - 
3 Капітальні інвестиції на реконструкцію  - 77 
4 Надходження шляхом об’єднання компаній - - 
5 Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу, та активів 

групи вибуття 
- - 

6 Вибуття - - 
7 Переведення до категорії будівель, що зайняті власником - - 
8 Переведення з категорії будівель, що зайняті власником - - 
9 Вплив перерахунку у валюту подання звітності - - 
10 Прибутки (збитки) від переоцінки до справедливої вартості - - 
11 Інші зміни - - 
12 Справедлива вартість інвестиційної нерухомості станом на кінець 

періоду 
24 883 24 883 

 
 

  

У 2015 році Банк, в ході процедури погашення кредитної заборгованості, здійснив операцію з оприбуткування на 
балансі нерухомості (будівлі) з подальшою класифікацією її як інвестиційної.  

Інвестиційна нерухомість Банку не класифікується як частка нерухомості, утримувана за договором про операційну 
оренду. Визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості здійснено з використанням дохідного та 
порівняльного методів оцінки.     

Таблиця 2. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід        
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 1 837 1 500 

2 Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і обслуговування) від 
інвестиційної нерухомості, що генерує дохід від оренди 

(222) (150) 

3 Інші прямі витрати, що не генерують дохід від оренди - - 

     

Таблиця 3. Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за невідмовною 
операційною орендою, якщо банк є орендодавцем.     

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 До 1 року 1 529 1 858 
2 Від 1 до 5 років 72 1 107 
3 Понад 5 років - - 
4 Усього платежів, що підлягають отриманню за операційною орендою 1 601 2 965 

Суттєві договори про невідмовну операційну оренду відсутні. 

  

 
Примітка 14. Гудвіл 

Банк не здійснював операцій з гудвілом.  
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Примітка 15. Основні засоби та нематеріальні активи 

Таблиця 1. Основні засоби та нематеріальні активи  
           

           
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

1 Балансова вартість на початок 2017 року 9 851 91 008 5 589 522 3 432 1 629 - 171 9 039 - 121 241 

1.1 первісна (переоцінена) вартість 9 851 100 436 14 666 1 307 7 234 2 835 1 403 171 12 178 - 150 081 

1.2 знос на початок 2017 року - (9 428) (9 077) (785) (3 802) (1 206) (1 403) - (3 139) - (28 840) 

2 Придбання, пов’язане з об’єднанням компаній - - - - - - - - - - - 

3 Надходження - 646 2 632 1 095 55 281 225 8 226 2 995 - 16 155 

4 
Капітальні інвестиції на  добудову основних засобів та 
вдосконалення нематеріальних активів 

- - - - - - - - - - - 

5 
Переведення до необоротних активів, утримуваних для 
продажу, та активів групи вибуття 

- - - - - - - - - - - 

6 Інші переведення - - - - - - - - - - - 

7 Вибуття  - - (789) (264) (42) (43) (65) (7 992) (76) - (9 271) 

8 Амортизаційні відрахування - (1 081) (1 711) (148) (509) (196) (225) - (1 269) - (5 139) 

9 Зменшення корисності  - - - - - - - - - - - 

10 Відновлення корисності  - - - - - - - - - - - 

11 Переоцінка 1 333 9 862 - - - - - - - - 11 195 

11.1 первісної вартості 1 333 10 789 - - - - - - - - 12 122 

11.2 зносу - (927) - - - - - - - - (927) 

12 Вплив перерахунку у валюту подання звітності - - - - - - - - - - - 

13 Інші зміни - - 773 264 37 39 65 - 76 - 1 254 
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Примітка 15. Основні засоби та нематеріальні активи (продовження) 

Рядок Назва статті 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.1 12 

14 
Балансова вартість на кінець 2017 року (на початок 
2018 року) 

11 184 100 435 6 494 1 469 2 973 1 710 - 405 10 765 - 135 435 

14.1 первісна (переоцінена) вартість 11 184 111 871 16 509 2 138 7 247 3 073 1 563 405 15 097 - 169 087 

14.2 знос на кінець 2017 року (на початок 2018 року) - (11 436) (10 015) (669) (4 274) (1 363) (1 563) - (4 332) - (33 652) 

15 Придбання, пов’язане з об’єднанням компаній - - - - - - - - - - - 

16 Надходження - 4 101 4 965 2 768 1 075 532 2 523 24 051 5 703 - 45 718 

17 
Капітальні інвестиції на  добудову основних засобів та 
вдосконалення нематеріальних активів 

- - - - - - - - - - - 

18 
Переведення до необоротних активів, утримуваних для 
продажу, та активів групи вибуття 

- - - - - - - - - - - 

19 Інші переведення - - - - - - - - - - - 

20 Вибуття  - (259) (731) (384) (200) (59) (1 891) (20 006) (3 379) - (26 909) 

21 Амортизаційні відрахування - (1 275) (1 983) (330) (524) (223) (782) - (1 599) - (6 716) 

22 Зменшення корисності  - - - - - - - - - - - 

23 Відновлення корисності  - - - - - - - - - - - 

24 Переоцінка - - - - - - - - - - - 

24.1 первісної вартості - - - - - - - - - - - 

24.2 зносу - - - - - - - - - - - 

25 Вплив перерахунку у валюту подання звітності - - - - - - - - - - - 

26 Інші зміни - 47 730 384 194 51 150 - 1 512 - 3 068 

27 Балансова вартість на кінець 31.12.2018 року 11 184 103 049 9 475 3 907 3 518 2 011 - 4 450 13 002 - 150 596 

27.1 первісна (переоцінена) вартість 11 184 115 713 20 743 4 522 8 122 3 546 2 195 4 450 17 421 - 187 896 

27.2 знос на кінець 31.12.2018 року - (12 664) (11 268) (615) (4 604) (1 535) (2 195) - (4 419) - (37 300) 

У рядках 13 та 26 «Інші зміни» відображено суму зносу за основними засобами та нематеріальними  активами, що вибули у звітному періоді.
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Примітка 15. Основні засоби та нематеріальні активи (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: 8 481 
 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: 

- 

Після первісного визнання об'єкта основних засобів/нематеріальних активів як активу, його подальший облік 
здійснюється:  
 за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 

збитків від зменшення корисності (групи основних засобів «земельні ділянки» та «будівлі»); 
 за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 

зменшення корисності (за іншими групами основних засобів та нематеріальних активів).  
Переоцінка основних засобів проводиться на дату складання фінансової звітності з метою приведення 
балансової вартості основних засобів у відповідність до ринкових цін у випадку суттєвої різниці (понад 10%) 
між ринковою та балансовою вартістю. 

Оцінка ринкової вартості здійснюється методом порівняння аналогів на підставі звітів внутрішнього або 
зовнішнього оцінювача, який володіє відповідною професійною кваліфікацією і має актуальний досвід оцінки 
майна з аналогічним розташуванням та категорією. 

У зв'язку з тим, що станом на 31 грудня 2017 року і на 31 грудня 2018 року різниця між балансовою та ринковою 
вартістю будівель та земельних ділянок була неістотною, переоцінка не визнавалась.  
Оскільки оцінка земельних ділянок і будівель здійснюється шляхом порівняння ціни на подібні активи, вони 
віднесені до 2-го рівня ієрархії справедливої вартості. 

Примітка 16. Інші активи 

Таблиця 1. Інші фінансові активи 
  

(тис. грн.)     
Ря-
док 

Назва статті 
При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 
1 Дебіторська заборгованість за цінними паперами   - - 
2 Дебіторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)   - - 
3 Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками   1 174 9 
4 Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою   - - 
5 Похідні фінансові активи    - - 
6 Грошові кошти з обмеженим правом використання   - - 
7 Інші фінансові активи   15 764 10 575 
8 Резерв під знецінення інших фінансових активів   (371) (1 675) 
9 Усього інших фінансових активів за мінусом резервів   16 567 8 909 
          
  З рядка "Інші фінансові активи ": 

 
 

  
  

31.12.2018 31.12.2017 
  Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  7 476 2 626 
 Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками  7 325 6 506 
 Нестачі та інші нарахування на працівників банку   - 100 
 Інші нараховані доходи   565 1 008 
 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування    398 335 
   15 764 10 575 
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Примітка 16. Інші активи (продовження) 

Таблиця 2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за  31.12.2018       
(тис. грн.)    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Залишок станом на початок періоду - - - - - (1 675) (1 675) 

2 
Збільшення/(зменшення) резерву під 
знецінення протягом періоду 

- - - - - 78 78 

3 Списання безнадійної заборгованості - - - - - 1 226 1 226 

4 Переведення до активів групи вибуття - - - - - - - 

5 
Вплив перерахунку у валюту подання 
звітності - - - - - - - 

6 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - 

7 Залишок   станом на кінець періоду - - - - - (371) (371) 

Таблиця 3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за  31.12.2017        
(тис. грн.)    
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1 Залишок станом на початок періоду - - - - - (1 350) (1 350) 

2 
Збільшення/(зменшення) резерву під 
знецінення протягом періоду 

- - - - - (325) (325) 

3 Списання безнадійної заборгованості - - - - - - - 

4 Переведення до активів групи вибуття - - - - - - - 

5 
Вплив перерахунку у валюту подання 
звітності - - - - - - - 

6 Вибуття дочірніх компаній - - - - - - - 

7 Залишок   станом на кінець періоду - - - - - (1 675) (1 675) 
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Примітка 16. Інші активи (продовження) 

Таблиця 4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за  31.12.2018 
       

(тис. грн.) 
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1 
Непрострочена та незнецінена 
заборгованість - - 1 174 - - 7 828 9 002 

1.1 
великі клієнти з кредитною історією 

більше 2 років - - 1 174 - - 7 496 8 670 

1.2 нові великі клієнти - - - - - 78 78 

1.3 середні компанії  - - - - - 113 113 

1.4 малі компанії - - - - - 141 141 

2 
Прострочена, але незнецінена 
заборгованість із затримкою платежу - - - - - 162 162 

2.1 до 31 дня - - - - - 79 79 

2.2 від 32 до 92 днів - - - - - 23 23 

2.3 від 93 до 183 днів - - - - - 11 11 

2.4 від 184 до 365 (366) днів - - - - - 17 17 

2.5 більше ніж  366 (367) днів - - - - - 32 32 

3 
Заборгованість знецінена на 
індивідуальній основі із затримкою 
платежу 

- - - - - 7 774 7 774 

3.1 до 31 дня - - - - - 184 184 

3.2 від 32 до 92 днів - - - - - 105 105 

3.3 від 93 до 183 днів - - - - - 23 23 

3.4 від 184 до 365 (366) днів - - - - - 22 22 

3.5 більше ніж  366 (367) днів - - - - - 7 440 7 440 

4 
Усього інших фінансових активів до 
вирахування резерву - - 1 174 - - 15 764 16 938 

5 
Резерв під знецінення інших фінансових 
активів - - - - - (371) (371) 

6 
Усього інших фінансових активів за 
мінусом резерву - - 1 174 - - 15 393 16 567 
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Примітка 16. Інші активи (продовження) 
 
Таблиця 5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за  31.12.2017        

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Непрострочена та незнецінена 
заборгованість - - 9 - - 2 769 2 778 

1.1 
великі клієнти з кредитною історією 

більше 2 років - - 9 - - 2 625 2 634 

1.2 нові великі клієнти - - - - - 1 1 

1.3 середні компанії  - - - - - 110 110 

1.4 малі компанії - - - - - 33 33 

2 
Прострочена, але незнецінена 
заборгованість із затримкою платежу - - - - - 112 112 

2.1 до 31 дня - - - - - 112 112 

2.2 від 32 до 92 днів - - - - - - - 

2.3 від 93 до 183 днів - - - - - - - 

2.4 від 184 до 365 (366) днів - - - - - - - 

2.5 більше ніж  366 (367) днів - - - - - - - 

3 
Заборгованість знецінена на 
індивідуальній основі із затримкою 
платежу 

- - - - - 7 694 7 694 

3.1 до 31 дня - - - - - 772 772 

3.2 від 32 до 92 днів - - - - - 46 46 

3.3 від 93 до 183 днів - - - - - 106 106 

3.4 від 184 до 365 (366) днів - - - - - 27 27 

3.5 більше ніж  366 (367) днів - - - - - 6 743 6 743 

4 
Усього інших фінансових активів до 
вирахування резерву - - 9 - - 10 575 10 584 

5 
Резерв під знецінення інших фінансових 
активів - - - - - (1 675) (1 675) 

6 
Усього інших фінансових активів за 
мінусом резерву - - 9 - - 8 900 8 909 
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Примітка 16. Інші активи (продовження) 

Таблиця 6. Інформація про загальну суму мінімальних орендних платежів, що підлягають 
отриманню за фінансовим лізингом (орендою), та їх теперішню вартість за 31.12.2018      

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті Менше ніж 
1 рік 

Від 1 до 5 
років 

Більше ніж 
5 років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 

Загальна сума мінімальних орендних 
платежів за фінансовим лізингом 
(орендою), що підлягають отриманню, 
станом на кінець звітного періоду 

1 007 4 018 1 918 6 943 

2 Майбутній фінансовий дохід  122 299 36 457 

3 
Резерв під заборгованість за фінансовим 
лізингом станом на кінець звітного періоду  

(13) (53) (25) (91) 

4 
Теперішня вартість мінімальних 
лізингових платежів станом на кінець  
звітного періоду  

1 076 4 303 2 062 7 441 

      
 

Банком укладений договір про продаж власної нерухомості (нежитловий будинок), набутої у задоволення 
вимог Банку як іпотекодержателя. За умовами договору, продаж нерухомості здійснюється на умовах 
відстрочення платежу, зі сплатою боргу за встановленим графіком. 

Оскільки за формою описана операція є фінансовим лізингом з передачею права власності у кінці дії договору, 
Банк відображає її за відповідними рахунками бухгалтерського обліку.  

 
Таблиця 7. Інші активи 

   
    

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 
1 Дебіторська заборгованість з придбання активів   777 280 
2 Передоплата за послуги   367 1 310 
3 Дорогоцінні метали   - - 
4 Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя   57 497 85 502 
5 Інші активи   5 184 5 370 
6 Резерв під інші активи    (473) (1 191) 
7 Усього інших активів за мінусом резервів   63 352 91 271 
          
  З рядка "Інші активи ": 

   

  
  

31.12.2018 31.12.2017 
  Запаси матеріальних цінностей на складі 

 
65 25 

  Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб 
 

44 67 
  Витрати майбутніх періодів 

 
924 1 139 

 Транзитний рахунок за іншими розрахунками  1 - 
 Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими 

платежами, крiм податку на прибуток 
 

4 150 4 139 

      5 184 5 370 
          
Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, складається з житлового будинку, будівель та 
споруд виробничого призначення, обладнання, незавершеного будівництва житлового будинку тощо.  

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).   
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Примітка 16. Інші активи (продовження) 

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 продажом 
активу.   
  
Таблиця 8. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів      

(тис. грн.) 

Ряд
ок 

Рух резервів 

Дебіторська 
заборгованість з 

придбання 
активів 

Перед-
оплата за 
послуги 

Інші активи 

1 2 3 4 5 
1 Залишок станом на 31.12.2017 - - (1 191) 
2 (Збільшення)/ зменшення резерву під знецінення 

протягом періоду 

- - 
(360) 

3 Списання безнадійної заборгованості - - 1 078 
4 Переведення до активів групи вибуття - - - 
5 Вплив перерахунку у валюту подання звітності - - - 
6 Вибуття дочірніх компаній - - - 
7 Залишок станом на 31.12.2018 - - (473) 

 
Примітка 17. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття     

Таблиця 1. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття    
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 
Необоротні активи, утримувані для продажу 
1 Основні засоби 26 454 5 486 
2 Усього необоротних активів, утримуваних для продажу 26 454 5 486     

Сума необоротних активів, утримуваних для продажу, складається з предметів застави щодо яких Банком 
звернуто стягнення в рахунок погашення кредитної заборгованості (кафе-бару, об’єкту незавершеного 
будівництва, земельної ділянки, квартир та нежитлових приміщень). Продаж об’єктів запланований протягом 
2019-2020 рр. 

 
Примітка 18. Кошти банків     

 
Таблиця 1. Кошти банків                                                

  
   

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 
1 Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків - - 
2 Кошти, отримані від Національного банку України - - 
3 Депозити інших банків - - 
4 Договори продажу і зворотного викупу з іншими банками - - 
5 Кредити, отримані - 2 007 
6 Прострочені залучені кошти інших банків - - 
7 Усього коштів інших банків - 2 007 

Банк своєчасно та в повному обсязі виконував свої зобов’язання щодо сум заборгованості та процентів за ними. 
Активи, надані Банком третім особам  як забезпечення своїх зобов’язань за отриманими коштами від інших 
банків, відсутні. 
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Примітка 19. Кошти клієнтів 

 
Таблиця 1. Кошти клієнтів 

    
    

(тис. грн.) 
Рядок Назва статті     31.12.2018 31.12.2017 

1 2     3 4 

1 Державні та громадські організації     603 - 
1.1 поточні рахунки     603 - 
1.2 строкові кошти     - - 

2 Інші юридичні особи     654 806 559 856 
2.1 поточні рахунки     425 852 371 628 
2.2 строкові кошти     228 954 188 228 

3 Фізичні особи     1 033 268 799 191 
3.1 поточні рахунки     130 534 94 440 
3.2 строкові кошти     902 734 704 751 

4 Усього коштів клієнтів     1 688 677 1 359 047       

Таблиця 2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності     
(тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 
31.12.2018 31.12.2017 

сума % сума % 
1 2 3 4 5 6 

1 Державне управління 1 149 0% 347 0% 

2 
Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

2 471 0% 5 949 0% 

3 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг 

118 100 7% 92 886 7% 

4 
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку  

102 378 6% 166 787 12% 

5 
Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство  

11 378 1% 11 938 1% 

6 Фізичні особи 1 033 268 61% 799 191 59% 

7 Інші  419 933 25% 281 949 21% 

8 Усього коштів клієнтів 1 688 677 100% 1 359 047 100% 

  

З рядка "Інші": 

  

(тис. грн.)   
31.12.2018 31.12.2017   

сума % сума %  
Переробна промисловість 138 269 8% 117 901 9%  
Будівництво 98 472 6% 33 670 2%  
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

25 616 2% 15 353 1% 
 

Фінансова та страхова діяльність 114 151 7% 75 696 6%  
Юридичні особи - нерезиденти 29 507 1% 18 209 1%  
Інші 13 918 1% 21 120 2%   

419 933 25% 281 949 21%       

Балансова вартість залучених коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, безвідкличними 
зобов’язаннями за імпортними акредитивами, гарантіями, поручительствами тощо, станом на кінець дня 
31.12.2018 року становила  39 052 тис. грн., станом на 31.12.2017 року - 27 089 тис. грн.   
         
Суттєві концентрації за кредитно-депозитними схемами відсутні. 
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Примітка 20. Похідні фінансові зобов’язання    

Таблиця 1.  Фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток    

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 Фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток, що призначені для торгівлі 

- - 

2 Інші фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток  під час первісного визнання 

- 58 

3 Усього фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

- 58 

Банк класифікував до складу фінансових зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартість через 
прибуток або збиток, угоду за валютним своп-контрактом. 
   
Примітка 21. Боргові цінні папери, емітовані банком 

Банк не здійснював емісії боргових цінних паперів. 
 
Примітка 22. Інші залучені кошти 

 
Таблиця 1. Інші залучені кошти                                               

  
  

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 
1 Консорціумні отримані кредити - - 
2 Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій  206 663 108 509 
3 Зобов’язання з фінансового лізингу (оренди) - - 
4 Зобов’язання з повернення проданого чи перезакладеного забезпечення - - 
5 Усього 206 663 108 509     

20.11.2018 між Банком та Нордік Енвайронмент Файненс Корпорейшн підписана угода шодо надання кредиту 
у сумі 3 000 тис. ЄВРО для фінансування енергозберігаючих проектів, кредитування малого, середнього та 
агробізнесу.  

06.12.2018 між Банком та компаніями Triodos Custody B.V. (Нідерланди) і Triodos SICAV II – Triodos 
Microfinance Fund (Люксембург) - інклюзивними фінансовими фондами Triodos Investment Management 
(Нідерланди) підписані угоди шодо надання кредитної лінії на загальну суму 5 000 тис. ЄВРО для нарощення 
кредитного портфеля позичальників Банку - малих та / або середніх підприємств.  

12.12.2018 між Банком та Німецько-Українським фондом (НУФ) підписана угода шодо надання кредитів у 
сумі 30 000 тис. грн. в рамках програми з підтримки фінансування інвестиційних проектів малих та середніх 
підприємств та у сумі 2 000 тис. ЄВРО в рамках програми мікрокредитування. 

Банк надав у забезпечення за кредитом, отриманим від НУФ, майнові права за кредитними договорами, 
укладеними Банком з окремими суб’єктами господарювання, та майнові права за договорами 
застави/фінансової поруки, що забезпечують виконання кредитних зобов’язань цих суб’єктів господарювання 
перед Банком. 

27.12.2018 між Банком та responsAbility Participations AG (Швейцарія) підписана угода шодо надання кредиту 
у гривнях у сумі, еквівалентній 700 тис. доларів США (станом на дату видачі – 19 087 тис. грн.)  з метою 
фінансування комерційних, інвестиційних проектів в сфері сільського господарства, енергозбереження, 
модернізації, промисловості, надання послуг тощо. 

Фактів невиконання Банком зобов’язань щодо основної суми боргу та процентів за залученими коштами не 
було. 

Основні засоби, отримані у фінансовий лізинг, відсутні. 
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Примітка 23. Резерви за зобов’язаннями 

 
Таблиця 1. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2018 рік      

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Рух резервів 

П
р

и
м

іт
к

и
 

К
р
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и

тн
і 

зо
бо

в
’я
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н
я

  

П
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і 

р
и
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к

и
 

Ін
ш

і 

У
сь

ог
о 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок на 31.12.2017   - - - - 
2 Формування  та/або збільшення резерву   155 - - 155 
3 Збільшення  резерву в  результаті об’єднання бізнесу   - - - - 
4 Комісії, отримані за виданими гарантіями   - - - - 
5 Амортизація комісій, що отримані за виданими 

гарантіями, яка відображена у Звіті про прибутки і збитки 
та інший сукупний дохід 

  - - - - 

6 Використання резерву   - - - - 
7 Поновлення невикористаного резерву   - - - - 
8 Вплив перерахунку у валюту подання звітності   - - - - 
9 Інший рух   - - - - 
10 Залишок на 31.12.2018   155 - - 155 

 

Примітка 24. Інші зобов’язання 

Таблиця 1. Інші фінансові зобов’язання 

   

   
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 
При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 
1 Кредиторська заборгованість за цінними паперами   6 14 
2 Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками   56 16 
3 Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою   4 499 3 588 
4 Дивіденди до сплати   6 6 
6 Інші фінансові зобов’язання   37 843 21 308 
7 Усього інших фінансових зобов’язань   42 410 24 932 

 
 

З рядка "Інші фінансові зобов’язання": 
 

(тис. грн.)    
31.12.2018 31.12.2017  

Кредиторська заборгованість за прийняті платежі 
 

52 62  
Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками 

 
51 46  

Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  31 443 20 394  
Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими 
інструментами 

 
47 17 

 Транзитний рахунок за іншими розрахунками  4 254 3  
Інші нараховані витрати 

 
610 547 

 Кредиторська заборгованість за послуги  3 - 
 Кредитові суми до з'ясування  1 383 239    

37 843 21 308 
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Примітка 24. Інші зобов’язання (продовження) 

Таблиця 2. Інші зобов’язання 

   

   
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 
При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 

1 
Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім 
податку на прибуток 

  
4 928 3 591 

2 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з 
працівниками банку 

  
19 1 

3 Кредиторська заборгованість з придбання активів 
  

- - 

4 Доходи майбутніх періодів  
  

3 399 2 362 

5 Інша заборгованість (забезпечення оплати відпусток) 
  

3 642 2 152 

6 Усього 
  

11 988 8 106 
     

Примітка 25. Субординований борг 
    

 (тис. грн.) 

Процентна 
ставка 

Валюта 
Дата  

залучення 
Дата 

погашення 
31.12.2018 31.12.2017 

12,50% UAH 14.03.2018 14.04.2023 13 000 - 

14,50% UAH 26.03.2018 21.04.2023 31 750 - 

14,50% UAH 20.12.2017 28.02.2023 13 000 13 027 

12,50% UAH 14.06.2017 03.07.2023 60 000 60 637 

5,00% USD 26.10.2018 30.12.2025 99 054 - 

Усього       216 804 73 664 

Договори субординованого боргу не містять умови про обмін заборгованості на акції. 

Договори субординованого боргу у національній валюті укладені  з найбільшими учасниками (акціонерами) 
Банку та іншими пов’язаними особами Банку. 

17 жовтня 2018 року було підписано угоду між Німецьким державним банком розвитку (KfW) та Банком  про 
надання субординованого кредиту у доларах США у сумі, еквівалентній 3 097 тис. євро. Кошти надані на строк 
до 30.12.2025 в рамках програми «Агрофінансування», яка спрямована на зміцнення власного капіталу 
фінансових установ України та сприяння розвитку мікро-, малих та середніх підприємств у сфері сільського 
господарства.  
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Примітка 26. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)  
      

 (тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Залишок на 31.12.2016 2 679 053 267 905 230 - - 4 965 273 100 

2 Випуск нових акцій (паїв) 375 000 37 500 1 431 - - - 38 931 

3 Власні акції (паї), викуплені в акціонерів (учасників)  - - - - - - - 

4 Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв) - - - - - - - 

5 Анульовані раніше викуплені власні акції - - - - - - - 

6 
Залишок на кінець 31.12.2017 року (залишок на 
початок 01.01.2018 року) 

3 054 053 305 405 1 661 - - 4 965 312 031 

7 Внески за акціями (паями) нового випуску 1 330 000 133 000 - - - - 133 000 

8 Власні акції (паї), викуплені в акціонерів (учасників)  - - - - - - - 

9 Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв) - - - - - - - 

10 Анульовані раніше викуплені власні акції - - - - - - - 

11 Залишок на 31.12.2018 4 384 053 438 405 1 661 - - 4 965 445 031 

(i) кількість акцій, об’явлених до випуску:        

За станом на кінець дня 31.12.2018 року акцій, об'явлених до випуску, немає. 

(ii) кількість випущених і сплачених акцій:        

Кількість випущених і сплачених акцій  складає 4 384 053 380 штук. Всі акції сплачені повністю.  

Різниця між номінальною вартістю акцій (438 405 тис. грн.) та вартістю, відображеною у цій фінансовій звітності 
(443 370 тис. грн.), пов’язана із здійсненням трансформаційного  коригування внаслідок необхідності 
застосування вимог МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” - оскільки Україна вважалася країною 
з гіперінфляційною економікою протягом десятирічного періоду, що закінчився 31.12.2000р., Банк перерахував 
у фінансовій звітності немонетарні статті в одиниці виміру, що були дійсні на 31.12.2000р., із застосуванням 
індексу споживчих цін, і ці перераховані показники були покладені в основу облікових записів в наступних 
облікових періодах.   

Сума відхилення (4 965 тис .грн.) відображена у стовпці 8 таблиці  примітки 26. 

(iii) номінальна вартість однієї акції:        

Номінальна вартість однієї акції – 0,10 грн.      

(iv) права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, уключаючи обмеження з 
виплати дивідендів, повернення капіталу:        

Кожною простою акцією Банку акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:   
1) участь в управлінні Банком;        
2) брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників, при цьому 

кількість голосів акціонера визначається кількістю придбаних ним акцій;    
3) вносити пропозиції щодо діяльності Банку;        
4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів у термін не пізніше 30 днів до їх 

скликання;        
5) обирати і бути обраними до органів управління Банку;       
6) брати участь у розподілі прибутку Банку, отримувати дивіденди;      
7) отримання  у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості;     
8) отримувати інформацію про діяльність Банку, за винятком відомостей, що складають банківську таємницю; 
9) інші передбачені чинним законодавством права.        

Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах 
акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.      
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Примітка 26. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід) 
(продовження) 

Акціонери Банку зобов’язані:        
1) виконувати свої обов'язки перед Банком та Національним банком України;  
2) дотримуватись статуту, інших внутрішніх документів Банку;      
3) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Банку;     
4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Банку;    
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку;   
6) повідомляти Банк про зміну своїх реквізитів;        
7) сприяти розвитку Банку;         
8) не чинити жодних дій, що суперечать здійсненню мети діяльності Банку;     
9) виконувати інші обов’язки, які  передбачені чинним законодавством України.     

Розмір та термін виплати дивідендів:        
1) виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року,  після затвердження 

річного звіту у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;    
2) розмір дивідендів без врахування податку в розрахунку відсотка на одну акцію визначається та 

затверджується Загальними зборами акціонерів згідно реєстру власників іменних акцій Банку;  
3) право на отримання дивідендів мають особи, які зареєстровані в системі реєстру на початок визначеного 

Загальними зборами акціонерів терміну виплати дивідендів, пропорційно кількості акцій, якими вони 
володіють.             

(v)  сума та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу:  

Інформація відсутня.        
 
Примітка 27. Рух резервів переоцінки (компонентів іншого сукупного 
доходу) 

 
Таблиця 1. Рух резервів переоцінки (компонентів іншого сукупного доходу) 

 

    
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 
1 Залишок на початок року   72 400 63 220 
2 Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж   - - 
3 Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів   - 11 195 

3.1 зміни переоцінки до справедливої вартості   - 11 195 
3.2 зменшення корисності   - - 
3.3 реалізований результат переоцінки, віднесений на 

нерозподілений прибуток  
  

- - 

4 Результат переоцінки за операціями з хеджування   - - 
5 Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
  

- - 

6 Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії    - - 
7 Податок на прибуток, пов’язаний із   - (2 015) 

7.1 зміною резерву переоцінки цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

  
- - 

7.2 зміною резерву переоцінки основних засобів та 
нематеріальних активів 

  
- (2 015) 

7.3 зміною резерву переоцінки операцій хеджування   - - 
7.4 зміною резерву накопичених курсових різниць   - - 
7.5 часткою в змінах іншого сукупного доходу асоційованих 

компаній 
  

- - 

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

  
- 9 180 

9 Залишок на кінець року    72 400 72 400 
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Примітка 28. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 

 
Таблиця 1. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 

   

        
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 
При
міт
ки 

31.12.2018 31.12.2017 

менше 
ніж 12 
місяців 

більше 
ніж 12 
місяців 

усього 
менше 
ніж 12 
місяців 

більше 
ніж 12 
місяців 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКТИВИ               

1 Грошові кошти та їх еквіваленти   311 132 - 311 132 188 048 - 188 048 

2 
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку України 

  - - - - - - 

3 
Фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

  - - - - - - 

4 Кредити та заборгованість банків   18 159 - 18 159 17 179 - 17 179 

5 Кредити та заборгованість клієнтів   700 116 693 646 1 393 762 701 632 289 237 990 869 

6 Інвестиції в цінні папери   389 392 - 389 392 311 565 - 311 565 

7 Похідні фінансові активи   - - - - - - 

8 
Інвестиції в асоційовані/асоційовані 
та дочірні компанії  

  - - - - - - 

9 Інвестиційна нерухомість   - 24 883 24 883 - 24 883 24 883 

10 
Дебіторська заборгованість щодо 
поточного податку на прибуток  

  9 297 - 9 297 9 297 - 9 297 

11 Відстрочений податковий актив   - - - - - - 

12 Гудвіл   - - - - - - 

13 
Основні засоби та нематеріальні 
активи 

  - 150 596 150 596 - 135 435 135 435 

14 Інші активи   50 979 28 940 79 919 99 267 913 100 180 

15 
Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та активи групи вибуття 

  26 454 - 26 454 5 486   5 486 

16 Усього активів   1 505 529 898 065 2 403 594 1 332 474 450 468 1 782 942 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ              

17 Кошти банків   - - - 2 007 - 2 007 

18 Кошти клієнтів   1 547 804 140 873 1 688 677 1 175 557 183 490 1 359 047 

19 Похідні фінансові зобов’язання   - - - 58 - 58 

20 
Боргові цінні папери, емітовані 
банком 

  - - - - - - 

21 Інші залучені кошти   19 632 187 031 206 663 100 159 8 350 108 509 

22 
Зобов’язання щодо поточного 
податку на прибуток 

  - - - - - - 

23 Відстрочені податкові зобов’язання   2 400 - 2 400 4 559 - 4 559 

24 Резерви за зобов’язаннями   153 2 155 - - - 

25 Інші зобов’язання   54 340 58 54 398 33 019 19 33 038 

26 Субординований борг   887 215 917 216 804 664 73 000 73 664 

27 Усього зобов’язань    1 625 216 543 881 2 169 097 1 316 023 264 859 1 580 882 
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Примітка 29. Процентні доходи та витрати 
   

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ     

1 Кредити та заборгованість клієнтів  182 189 133 956 

2 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж - - 

3 Цінні папери в портфелі банку до погашення 22 147 18 039 

4 Кредити та заборгованість банків 686 22 

5 
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

- - 

6 Кореспондентські рахунки в інших банках 232 699 

7 Депозити овернайт в інших банках - - 

8 Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами (525) (2 848) 

9 Заборгованість з фінансового лізингу (оренди) 62 31 

10 Інші - - 

11 Усього процентних доходів 204 791 149 899 

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ     

12 Строкові кошти юридичних осіб (28 828) (19 266) 

13 Боргові цінні папери, що емітовані банком - - 

14 Інші залучені кошти (7 190) (5 969) 

15 Строкові кошти фізичних осіб (62 998) (57 028) 

16 Строкові кошти інших банків (128) (262) 

17 
Фінансові зобов’язання, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

- - 

18 Депозити овернайт інших банків - - 

19 Поточні рахунки (15 031) (8 739) 

20 Кореспондентські рахунки - - 

21 Зобов’язання з фінансового лізингу (оренди) - - 

22 Інші витрати (14 682) (10 658) 

23 Усього процентних витрат (128 857) (101 922) 

24 Чистий процентний дохід/(витрати) 75 934 47 977 

 
У рядку 22 відображено суму процентних витрат за субординованими боргами. 
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Примітка 30. Комісійні доходи та витрати 

 
Таблиця 1. Комісійні доходи та витрати 

  
   

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 
КОМІСІЙНІ ДОХОДИ     

1 Розрахунково-касові операції 63 511 52 571 
2 Інкасація - - 
3 Операції з цінними паперами 7 3 
4 Інші 2 995 2 151 
5 Операції довірчого управління 67 125 
6 Гарантії надані  353 694 
7 Усього комісійних доходів 66 933 55 544 

КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ     

8 Розрахунково-касові операції (8 800) (8 063) 
9 Інкасація - - 
10 Операції з цінними паперами (117) (126) 
11 Інші (891) (512) 
12 Операції довірчого управління - - 
13 Гарантії надані  (851) (629) 
14 Усього комісійних витрат (10 659) (9 330) 
15 Чистий комісійний дохід/витрати 56 274 46 214 

 
Примітка 31. Інші операційні доходи 

 
Таблиця 1. Інші операційні доходи 

   

    
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 

1 Дивіденди   - - 

2 Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості   1 653 1 501 

3 Дохід від операційного лізингу (оренди)   198 206 

4 Дохід від суборенди   222 217 

5 Дохід від продажу кредитів і дебіторської заборгованості   - - 

6 Негативний гудвіл, визнаний як дохід   - - 

7 Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних активів   258 223 

8 Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості   - - 

9 Роялті   - - 

10 Інші операційні доходи   3 513 2 642 

11 Усього операційних доходів   5 844 4 789      

 
З рядка "Інші операційні доходи ": 

  
(тис. грн.)    

31.12.2018 31.12.2017  
Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру 8 10  
Штрафи, пені, що отримані банком 

 
1 019 1 200  

Інші операційні доходи 
 

587 578  
Інші доходи 

 
499 385  

Доходи від реалізації майна, що перейшло до банку як заставодержателя 1 400 469    
3 513 2 642 
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Примітка 32. Інші адміністративні та інші операційні витрати 

 
Таблиця 1. Адміністративні та інші операційні витрати 

   

    
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 

1 
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних 
активів 

 (2 101) (17) 

2 
Відновлення корисності основних засобів і нематеріальних 
активів 

 - - 

3 Збиток від зменшення корисності гудвілу   - - 

4 
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних 
активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні  послуги 

 (19 554) (20 128) 

5 Витрати на оперативний лізинг (оренду)  (6 417) (4 675) 

6 Інші витрати, пов’язані з основними засобами  - - 

7 Професійні послуги  (19 647) (13 593) 

7.1 
у т.ч. витрати на отримання консультаційних послуг від   
I.D. Inspiring Development GmbH 

 (18 423) (13 025) 

8 Витрати на маркетинг та рекламу  (2 131) (665) 

9 Витрати із страхування  (347) (193) 

10 
Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на 
прибуток 

 (15 713) (9 359) 

11 
Зменшення корисності необоротних активів, утримуваних для 
продажу (чи груп вибуття)  

 - (477) 

12 Інші  (30 615) (17 780) 

13 Усього адміністративних та інших операційних витрат  (96 525) (66 887) 
     

З рядка "Інші": 
   

  
31.12.2018 31.12.2017 

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей  (968) (716) 

Витрати на відрядження  (1 224) (961) 

Представницькі витрати  (889) (842) 

Штрафи, пені, що сплачені банком  (184) (4) 

Iнші операційні витрати  (281) (193) 
Витрати від реалізації/уцінки майна, що перейшло до банку як 
заставодержателя 

 (25 963) (14 516) 

Iнші витрати  (1 106) (548) 
  (30 615) (17 780) 

 
У 2017 році, у зв’язку із входженням у капітал нового акціонера - респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ 
(responsAbility Participations AG, Швейцарія)  Банк уклав договір про управління (Management service agreement) 
строком на 5 років з німецькою консалтинговою компанією I.D. Inspiring Development GmbH (Франкфурт, 
Німеччина). 
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Примітка 33. Витрати на податок на прибуток 

 
Таблиця 1. Витрати на сплату податку на прибуток 

  

   
(тис. грн.) 

Рядок  Назва статті  31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 Поточний податок на прибуток  0 (1 168) 

2 Зміна відстроченого податку на прибуток 2 160 (5 935) 

3 
За вирахуванням відстроченого податку, відображеного у складі 
компонентів іншого сукупного доходу 

0 2 015 

4 Усього витрати з податку на прибуток  2 160 (5 088) 

 
Таблиця 2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку 
(збитку)   

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті  31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 
1 Прибуток до оподаткування  (49 986) (35 688) 

2 
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою 
оподаткування (18%) 

8 997 6 424 

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)     

3 

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському 
обліку (знецінення майна на продаж, різниці у сумах амортизації 

основних засобів між фінансовим і податковим обліком, уцінка цінних 

паперів, інше) 

(13 842) (4 817) 

4 
Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку 
податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському 
обліку (збитки минулих років у податковому обліку) 

4 492 1 359 

5 
Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не 
визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) (дохід від 

продажу цінних паперів) 
- (3 993) 

6 
Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але 
визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме) 

- - 

7 
Поточні податкові відрахування, недостатньо (надлишково) 
сформовані у  попередніх періодах 

- - 

8 Невизнані податкові збитки, що перенесені на майбутні періоди - - 

9 Використання раніше невизнаних податкових збитків - - 

10 Вплив зміни ставки оподаткування - - 

11 
Не відображені в звітності зміни в сумі чистого відстроченого 
податкового активу 

- - 

12 Інші коригування 2 513 (4 061) 

13 Витрати на податок на прибуток  2 160 (5 088) 
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Примітка 33. Витрати на податок на прибуток (продовження) 
 
Таблиця 3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов’язань за  31.12.2018 

 

      
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 

За
л

и
ш

ок
 н

а 
п

оч
ат

ок
 

п
ер

іо
ду

 

О
б’

єд
н

ан
н

я
 к

ом
п

ан
ій

 

П
ер

ев
ед

ен
н

я
 д

о 
н

е 
об

ор
от

н
и

х 
ак

ти
ві

в
, 

ут
р

и
м

ув
ан

и
х 

дл
я

 
п

р
од

аж
у 

В
и

зн
ан

і в
 п

р
и

бу
тк

ах
/ 

зб
и

тк
ах

 

В
и

зн
ан

і в
 ін

ш
ом

у 
су

к
уп

н
ом

у 
до

хо
ді

 

В
и

зн
ан

і у
 в

л
ас

н
ом

у 
к

ап
іт

ал
і 

За
л

и
ш

ок
 н

а 
к

ін
ец

ь 
п

ер
іо

ду
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Податковий вплив тимчасових різниць, які 

зменшують (збільшують) суму оподаткування та 
перенесені податкові збитки на майбутні періоди 

(4 559) - - 2 159 - - (2 400) 

1.1 Основні засоби (8 990) - - 71 - - (8 919) 
1.2 Резерви під знецінення активів 4 431 - - 2 088 - - 6 519 
1.3 Переоцінка активів - - - - - - - 
1.4 Хеджування грошових потоків - - - - - - - 
1.5 Асоційовані компанії - - - - - - - 
1.6 Нараховані доходи (витрати) - - - - - - - 
1.7 Перенесені податкові збитки на майбутні періоди  - - - - - - - 
1.8 Інші - - - - - - - 
2 Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов’язання) 
(4 559) - - 2 159 - - (2 400) 

3 Визнаний відстрочений податковий актив - - - - - - - 
4 Визнане відстрочене податкове зобов’язання 4 559 - - 2 159 - - (2 400)          

Таблиця 4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та 
відстрочених податкових зобов’язань за  31.12.2017  

 

       
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Податковий вплив тимчасових різниць, які 

зменшують (збільшують) суму оподаткування та 
перенесені податкові збитки на майбутні періоди 

1 376 - - (3 920) (2 015) - (4 559) 

1.1 Основні засоби (7 022) - - 47 (2 015) - (8 990) 
1.2 Резерви під знецінення активів 4 254 - - 177 - - 4 431 
1.3 Переоцінка активів - - - - - - - 
1.4 Хеджування грошових потоків - - - - - - - 
1.5 Асоційовані компанії - - - - - - - 
1.6 Нараховані доходи (витрати) - - - - - - - 
1.7 Перенесені податкові збитки на майбутні періоди  4 144 - - (4 144) - - - 
1.8 Інші - - - - - - - 
2 Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов’язання) 
1 376 - - (3 920) (2 015) - (4 559) 

3 Визнаний відстрочений податковий актив 1 376 - - (1 376) - - - 
4 Визнане відстрочене податкове зобов’язання - - - (2 544) (2 015) - (4 559) 
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Примітка 34. Прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

 
Таблиця 1. Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привілейовану акцію    

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 
1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцій банку   (47 826) (40 776) 

2 
Прибуток (збиток), що належить власникам привілейованих 
акцій банку 

  
- - 

3 Прибуток (збиток) за рік   (47 826) (40 776) 
4 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)   3 344 053 2 919 464 
5 Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.)   - - 

6 
Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

  
(0,0143) (0,0140) 

7 
Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну 
привілейовану акцію  

  
- - 

 
Розрахунок середньорічної кількості простих акцій в обігу 

Початкова дата Кінцева дата Акції в обігу  Часовий 
зважений 

коефіцієнт  

Середньорічна 
кількість 

простих акцій в 
обігу (тис. шт.)      

31.12.2017         

01.01.2017 12.05.2017 2 679 053 0,36 961 523 
12.05.2017 01.01.2018 3 054 053 0,64 1 957 941 

   1,00 2 919 464           
31.12.2018         

01.01.2018 22.02.2018 3 054 053 0,14 435 098 
22.02.2018 31.12.2018 3 389 053 0,85 2 896 944 
31.12.2018 01.01.2019 4 384 053 0,00 12 011 

   1,00 3 344 053 
Банк не має розбавляючих потенційних простих акцій, відповідно показник скоригованого прибутку/(збитку) на 
одну акцію дорівнює показнику чистого прибутку/(збитку) на одну акцію.  
 
Таблиця 2. Розрахунок прибутку (збитку), що належить власникам простих та привілейованих 
акцій банку    

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 
1 Прибуток (збиток) за рік, що належить власникам банку   (47 826) (40 776) 
2 Дивіденди за простими та привілейованими акціями   - - 
3 Нерозподілений прибуток (збиток) за рік   (47 826) (40 776) 

4 
Нерозподілений прибуток (збиток) за рік, що належить 
власникам привілейованих акцій в залежності від умов акцій 

  
- - 

5 
Дивіденди за привілейованими акціями, за якими прийнято 
рішення щодо виплати протягом року 

  
- - 

6 
Прибуток (збиток) за рік, що належить власникам 
привілейованих акцій 

  
- - 

7 
Нерозподілений прибуток (збиток) за рік, що належить 
власникам простих акцій залежно від умов акцій 

  
(47 826) (40 776) 

8 
Дивіденди за простими акціями, за якими прийнято рішення 
щодо виплати протягом року 

  
- - 

9 
Прибуток (збиток) за рік, що належить акціонерам - 
власникам простих акцій 

  
(47 826) (40 776) 
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Примітка 35. Дивіденди 

 
Таблиця 1. Дивіденди 

    
     

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 
за простими 

акціями 
за привілейо-

ваними 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейо-
ваними 
акціями 

1 2 3 4 5 6 
1 Залишок за станом на 

початок періоду 
6 - 6 - 

2 Дивіденди, за якими 
прийнято рішення щодо 
виплати протягом періоду 

- - - - 

3 Дивіденди, виплачені 
протягом періоду 

- - - - 

4 Залишок за станом на 
кінець періоду 

6 - 6 - 

5 Дивіденди на акцію, за 
якими прийнято рішення 
щодо виплати протягом 
періоду 

- - - - 

 
 
Примітка 36. Операційні сегменти 

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

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

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

3. 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 таблицях нижче відображена інформація про прибутки/збитки і активи та зобов’язання за операційними 
сегментами Банку. 

Звіт про доходи, витрати та результати звітних сегментів містить інформацію про трансферні (внутрішні) 
результати діяльності основних сегментів. 

Трансферний результат розраховується як різниця трансферних доходів та трансферних витрат кожного 
сегменту, обчислених за трансферними цінами, що встановлюються в розрізі основних валют та строкових груп. 
Для сегментів роздрібного та корпоративного бізнесу трансферні доходи формуються, як розрахункові доходи 
від продажу сегменту інвестиційної банківської діяльності залучених ресурсів за трансферними цінами залучення 
ресурсів, трансферні витрати формуються як розрахункові витрати на купівлю в сегменту інвестиційної 
банківської діяльності ресурсів за трансферними цінами розміщення ресурсів.   

Банк не має клієнтів, доходи від яких перевищують 10% від загального обсягу доходів Банку.  
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Примітка 36. Операційні сегменти (продовження) 

Таблиця 1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за  31.12.2018         
(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  Дохід від зовнішніх клієнтів 207 527 39 613 24 584 5 844 - 277 568 

1 Процентні доходи 163 952 17 774 23 065 - - 204 791 

2 Комісійні доходи 43 575 21 839 1 519 - - 66 933 

3 Інші операційні доходи - - - 5 844 - 5 844 

  Дохід від інших сегментів (67 996) 53 777 14 219 - - - 

4 Процентні доходи  (67 996) 53 777 14 219 - - - 

5 Комісійні доходи - - - - - - 

6 Інші операційні доходи - - - - - - 

7 Усього доходів сегментів 139 531 93 390 38 803 5 844 - 277 568 

8 Процентні витрати (39 959) (66 899) (21 999) - - (128 857) 

9 Відрахування до резерву під 
знецінення кредитів та коштів в 
інших банках 

(21 397) 1 452 (779) - - (20 724) 

10 Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості 

- - - (395) - (395) 

11 Результат від торгових операцій з 
цінними паперами в торговому 
портфелі банку 

- - - - - - 

12 Результат від операцій з хеджування 
справедливої вартості 

- - - - - - 

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

- - 49 - - 49 

14 Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на продаж  

- - - - - - 

15 Результат від операцій з іноземною 
валютою 

- - 5 853 - - 5 853 

16 Результат від переоцінки операцій з 
іноземною валютою 

- - 565 - - 565 

17 Результат переоцінки об’єктів 
інвестиційної нерухомості 

- - - - - - 

18 Комісійні витрати  - (2 992) (7 667) - - (10 659) 

19 Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

- - - - - - 

20 Знецінення інвестицій у цінні папери  - - - - - - 

21 Відрахування до резервів за 
зобов’язаннями 

(155) - - - - (155) 

22 Адміністративні та інші операційні 
витрати 

(1 478) (8 994) - (162 759) - (173 231) 

23 Частка в прибутку (збитку) 
асоційованих компаній 

- - - - - - 

24 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА  
Прибуток (збиток) 

76 542 15 957 14 825 (157 310) - (49 986) 
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Примітка 36. Операційні сегменти (продовження) 
 
Таблиця 2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за  31.12.2017         

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  Дохід від зовнішніх клієнтів 150 403 35 153 19 887 5 489 - 210 932 

1 Процентні доходи 116 420 14 719 18 760 - - 149 899 

2 Комісійні доходи 33 983 20 434 1 127 - - 55 544 

3 Інші операційні доходи - - - 5 489 - 5 489 

  Дохід від інших сегментів (59 237) 52 323 6 914 - - - 

4 Процентні доходи  (59 237) 52 323 6 914 - - - 

5 Комісійні доходи - - - - - - 

6 Інші операційні доходи - - - - - - 

7 Усього доходів сегментів 91 166 87 476 26 801 5 489 - 210 932 

8 Процентні витрати (25 635) (59 398) (16 889) - - (101 922) 

9 Відрахування до резерву під 
знецінення кредитів та коштів в 
інших банках 

(15 752) 741 (64) - - (15 075) 

10 Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості 

- - - (1 175) - (1 175) 

11 Результат від торгових операцій з 
цінними паперами в торговому 
портфелі банку 

- - - - - - 

12 Результат від операцій з хеджування 
справедливої вартості 

- - - - - - 

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

- - 1 310 - - 1 310 

14 Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на продаж  

- - - - - - 

15 Результат від операцій з іноземною 
валютою 

- - 2 168 - - 2 168 

16 Результат від переоцінки операцій з 
іноземною валютою 

- - (257) - - (257) 

17 Результат переоцінки об’єктів 
інвестиційної нерухомості 

- - - - - - 

18 Комісійні витрати  - (2 355) (6 975) - - (9 330) 

19 Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

- - - - - - 

20 Знецінення інвестицій у цінні 
папери  

- - - - - - 

21 Відрахування до резервів за 
зобов’язаннями 

- - - - - - 

22 Адміністративні та інші операційні 
витрати 

(8 702) (7 296) - (106 341) - (122 339) 

23 Частка в прибутку (збитку) 
асоційованих компаній 

- - - - - - 

24 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА  
Прибуток (збиток) 

41 077 19 168 6 094 (102 027) - (35 688) 
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Примітка 36. Операційні сегменти (продовження) 
 
Таблиця 3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за  31.12.2018       

(тис. грн.) 
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  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ           

1 Активи сегментів 1 294 069 99 693 726 009   2 119 771 

2 
Необоротні активи, утримувані 
для продажу (чи групи вибуття) 

- - - - - 

3 Усього активів сегментів 1 294 069 99 693 726 009 - 2 119 771 

4 Інвестиції в асоційовані компанії - - - - - 

5 Нерозподілені активи - - - 283 823 283 823 

6 Усього активів 1 294 069 99 693 726 009 283 823 2 403 594 

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ           

7 Зобов’язання сегментів 862 072 1 033 268 216 804 - 2 112 144 

8 Зобов’язання груп вибуття  - - - - - 

9 Усього зобов’язань сегментів 862 072 1 033 268 216 804 - 2 112 144 

10 Нерозподілені зобов’язання - - - 56 953 56 953 

11 Усього зобов’язань 862 072 1 033 268 216 804 56 953 2 169 097 

  ІНШІ СЕГМЕНТНІ  СТАТТІ           

12 Капітальні інвестиції - - - 4 450 4 450 

13 Амортизація  - - - (6 707) (6 707) 

14 Інші негрошові доходи  (витрати) - - - - - 

15 

Зменшення корисності, що 
відображене  протягом року у 
Звіті  про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід 

- - - - - 

16 

Відновлення корисності, що 
відображене протягом року у Звіті 
про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід  

- - - - - 
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Примітка 36. Операційні сегменти (продовження) 
 
Таблиця 4. Активи та зобов’язання звітних сегментів за  31.12.2017       

(тис. грн.) 
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  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ           

1 Активи сегментів 901 185 89 683 522 023   1 512 891 

2 Необоротні активи, утримувані 
для продажу (чи групи вибуття) 

- - - - - 

3 Усього активів сегментів 901 185 89 683 522 023 - 1 512 891 

4 Інвестиції в асоційовані компанії - - - - - 

5 Нерозподілені активи - - - 270 051 270 051 

6 Усього активів 901 185 89 683 522 023 270 051 1 782 942 

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ           

7 Зобов’язання сегментів 668 365 799 191 75 671 - 1 543 227 

8 Зобов’язання груп вибуття  - - - - - 

9 Усього зобов’язань сегментів 668 365 799 191 75 671 - 1 543 227 

10 Нерозподілені зобов’язання - - - 37 655 37 655 

11 Усього зобов’язань 668 365 799 191 75 671 37 655 1 580 882 

  ІНШІ СЕГМЕНТНІ  СТАТТІ           

12 Капітальні інвестиції - - - 404 404 

13 Амортизація  - - - (5 138) (5 138) 

14 Інші негрошові доходи  (витрати) - - - - - 

15 Зменшення корисності, що 
відображене  протягом року у 
Звіті  про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід 

- - - - - 

16 Відновлення корисності, що 
відображене протягом року у Звіті 
про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід  

- - - - - 

 
Таблиця 5. Інформація про географічні регіони 
 
Банк здійснює свою діяльність та отримує доходи тільки на території України. 
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Примітка 37. Управління фінансовими ризиками 

1)    Кредитний ризик 

Кредитний ризик Банку передбачає ризик невиконання позичальником (контрагентом Банку) зобов'язань за 
кредитними операціями своєчасно та у повному обсязі. 

Управління кредитним ризиком передбачає досягнення наступних цілей: 

 забезпечення стабільної та рентабельної діяльності Банку з одночасним врахуванням кредитного ризику, на 
який наражається Банк; 

 формування безпечного кредитного портфеля, здійснюючи при цьому кредитну діяльність, яка має на меті 
отримання доходу; 

 обмеження розміру втрат в результаті реалізації кредитного ризику на прийнятному для Банку рівні. 

Політика управління кредитним ризиком  

Політика управління кредитним ризиком, викладена у "Положенні про кредитну політику", передбачає 
виконання поставлених цілей та завдань за рахунок застосування певного набору методів та інструментів 
управління кредитним ризиком, які дозволяють виявляти кредитні ризики на етапі прийняття кредитного 
рішення, контролювати їх рівень в процесі проведення моніторингу позичальника та кредитного портфеля Банку, 
прогнозувати можливий рівень кредитного ризику на перспективу та знаходити способи його оптимізації та 
мінімізації. 

Основні методи управління кредитним ризиком в Банку: 

 уникнення ризику (відмова від кредитування ненадійних клієнтів, відмова від кредитування ненадійних 
проектів); 

 обмеження ризику (створення страхових резервів; гарантування; лімітування – в розрізі філій, окремих 
клієнтів або груп клієнтів, по сумах операцій, по межах повноважень, лімітування операцій з цінними 
паперами в розрізі емітентів та власників тощо; диверсифікація кредитного ризику – по регіонах, галузях 
економіки, строках операцій; прийняття ліквідного забезпечення); 

 страхування ризику неповернення кредитних коштів; 
 прийняття ризику – створення ієрархічної системи прийняття кредитних рішень в Банку. 

Банк оцінює кредитний ризик позичальників згідно внутрішніх нормативно - правових документів, мінімізує 
його шляхом обмеження повноважень відділень та уповноважених осіб на самостійне прийняття кредитних 
рішень, проводить моніторинг позичальників та свого кредитного портфеля у відповідності до вимог 
Національного банку України.  

Управління кредитним ризиком при здійсненні міжбанківських операцій здійснюється шляхом встановлення 
лімітів на банки. 

Крім того, політика управління кредитним ризиком передбачає дотримання Банком таких принципи управління 
кредитним ризиком: 

 кредитна операція піддається всебічній оцінці, результатом якої є визначення внутрішнього рейтингу; 
 оцінка кредитного ризику потенційних та проведених кредитних операцій проводиться періодично з 

врахуванням фінансово-економічних змін у зовнішньому середовищі, а також змін фінансового стану 
позичальника; 

 оцінка кредитного ризику за істотними, з огляду на рівень кредитного ризику та суму, експозиціями підлягає 
додатковій перевірці підрозділами вертикалі ризиків,  незалежно від оцінки, проведеної структурними 
підрозділами вертикалі бізнесу; 

 пропонування клієнтам здійснення кредитних операцій на умовах, які враховують рівень кредитного ризику, 
пов’язаного з їх проведенням; 

 кредитний ризик має бути диверсифікований географічно, а також за галузями, за продуктами та за 
клієнтами; 

 очікуваний кредитний ризик має бути забезпечений кредитною маржою, яку сплачує клієнт, та створеними 
резервами для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. 

Дотримання перелічених принципів дає можливість використовувати в Банку у повній мірі різні методи 
управління кредитним ризиком, як для окремих кредитних операцій так і для цілого кредитного портфеля Банку.  
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Процес управління ризиками передбачає: 

 ідентифікацію ризику, яка полягає у визначенні актуальних та потенційних джерел ризику; 
 кількісну оцінку (вимірювання) ризиків; 
 управління ризиками, яке, зокрема, полягає у встановленні допустимого (прийнятного) рівня ризику, 

плануванні діяльності, наданні рекомендацій, розпоряджень, створенні процедур та інших внутрішніх 
нормативно-правових документів; 

 моніторинг ризиків, що полягає у постійному нагляді за рівнем ризиків у відповідності до прийнятих Банком 
методів вимірювання ризиків; 

 звітування, яке передбачає періодичне інформування керівництва Банку про розмір ризиків, на які 
наражається Банк, та вжиті Банком заходи щодо утримання ризиків під контролем. 

Методи оцінки кредитного ризику 

При оцінці кредитного ризику Банк використовує наступні методи:  

 скорингові методи; 
 рейтингові методи; 
 статистичний; 
 метод доцільності затрат; 
 метод експертних оцінок; 
 аналітичний метод; 
 метод аналогів. 

Інструменти управління кредитним ризиком 

До основних інструментів управління кредитним ризиком, що використовуються в Банку, належать: 

 політики, положення, процедури, інструкції, що визначають можливість кредитування; 
 мінімальні вимоги до окремих видів кредитних операцій (максимальна сума кредиту, вид забезпечення); 
 мінімальна маржа ризику – маржа на кредитний ризик, пов’язаний з проведенням окремої кредитної операції 

між Банком та клієнтом, при цьому пропонована клієнту процентна ставка не може бути нижча від 
нормативної ставки; 

 ліміти повноважень – визначають максимальний рівень компетенції до прийняття кредитних рішень 
уповноваженим органом чи особою Банку з урахуванням діючої на дату прийняття рішення кредитної 
заборгованості клієнта та групи пов'язаних (споріднених) до клієнта осіб.  

Методи визначення внутрішнього рейтингу та проведення скорингової оцінки  

Банк управляє кредитною якістю фінансових активів за допомогою внутрішньої системи присвоєння рейтингів. 

Оцінка окремих кредитних операцій в Банку проводиться за допомогою методів визначення внутрішнього 
рейтингу та скорингової оцінки, які створює, вдосконалює та контролює Вертикаль управління ризиками. 
Використання методів оцінки здійснюється за допомогою відповідних автоматизованих банківських систем. 
Процес та принципи проведення оцінки визначені окремими внутрішніми нормативно – правовими документами 
Банку, основною метою яких є дотримання єдиного для Банку стандарту та забезпечення  об’єктивної оцінки 
кредитного ризику в процесі кредитування. 

Банк проводить оцінку кредитного ризику клієнтів – фізичних осіб на основі визначення економічної та особистої 
кредитоспроможності цих клієнтів.  

Визначення економічної кредитоспроможності базується на оцінюванні поточного фінансового стану клієнта, а 
особистої кредитоспроможності – на скоринговій оцінці та оцінці кредитної історії клієнта, отриманої зі 
зовнішніх та внутрішніх джерел Банку. 

Результати скорингової оцінки використовуються в Банку в процесі управління кредитним ризиком при 
встановленні лімітів повноважень для прийняття кредитних рішень та при визначенні рівня кредитного ризику, 
а також при складанні звітності про кредитний ризик. 
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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. 

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. 

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 (УКР) 
відповідає за визначення цього періоду, який може тривати до одного року. Потім резерв під знецінення 
перевіряється керівництвом УКР на предмет його відповідності загальній політиці Банку. 
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Інформація стосовно максимального рівня кредитного ризику, дотримання протягом 2018 року нормативів і 
лімітів кредитного ризику та їх значення на 31.12.2018 наведена у таблиці.        

(%) 

Дата 

Н7 - норматив  
максимального  розміру 

кредитного ризику на 
одного контрагента (не 

більше 25%) 

Н8 - норматив великих 
кредитних ризиків (не 

більше 800%) 

Норматив максимального 
розміру кредитного ризику 

за операціями з 
пов'язаними з банком 

особами (Н9) (не більше 
25%) 

31.12.2017 29.38 235.54 18.23 
31.01.2018 29.08 246.65 18.56 
28.02.2018 27.15 225.74 18.35 
31.03.2018 26.05 223.99 18.02 
30.04.2018 25.71 219.87 17.96 
31.05.2018 26.29 238.24 18.27 
30.06.2018 27.27 229.73 19.00 
31.07.2018 26.84 237.65 18.02 
31.08.2018 27.93 265.22 17.85 
30.09.2018 15.82 82.15 10.10 
31.10.2018 13.21 55.76 10.17 
30.11.2018 13.10 57.97 10.33 
31.12.2018 13.34 48.73 9.96 

Порушення Банком у січні-серпні 2018 року нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента (Н7) було пов'язане з переоцінкою рахунків в іноземній валюті у зв'язку зі зростанням курсу 
іноземних валют до національної валюти України.  

Станом на 31.12.2018 Банк дотримується усіх нормативних вимог НБУ.  

2)    Ринковий ризик      

Метою управління ринковим ризиком є ідентифікація ризику, визначення його розміру та обмеження до 
прийнятних Банком розмірів. 

Основними видами ринкового ризику є: 

 валютний ризик (ризик зазнання збитків та недоотримання прибутку, пов’язаний з несприятливою зміною 
курсів валют та банківських металів); 

 ризик процентної ставки (ризик зазнання збитків, пов’язаний з несприятливою зміною процентних ставок); 
 ризик цінних паперів (ризик зазнання збитків, пов’язаний з несприятливою зміною цінових індексів на цінні 

папери). 

Модель оцінки ринкового ризику складається з чотирьох етапів: 

Перший етап — це складання прогнозу щодо змін та тенденцій ринкових процентних ставок, курсів валют, курсів 
банківських металів та цінних паперів. 

Другий етап — це визначення позиції Банку щодо ринкового ризику шляхом перетворення балансових даних у 
баланс з порівнянням активів і пасивів стосовно термінів до зміни процентної ставки. 

Третій етап - це визначення розміру ринкового ризику шляхом: 

 аналізу термінової та акумульованої невідповідності та розрахунку потенційного впливу зміни процентних 
ставок на рівень процентних доходів Банку; 

 аналізу потенційного впливу змін ринкових курсів валют та банківських металів на розмір валютної позиції 
Банку; 

 визначення теперішньої вартості активів та пасивів Банку; 
 аналіз потенційного впливу змін вартості цінних паперів на вартість портфеля цінних паперів; 
 визначення суми ризику. 

Четвертий етап охоплює систему звітів.      
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Подією, що може призвести до реалізації ринкового ризику, є зміна ринкових цін на цінні папери. Станом на 
кінець 2018 року торгова позиція Банку у цінних паперах закрита - цінні папери відсутні у торговому портфелі 
Банку. За таких умов можливі втрати від дії ринкового ризику відсутні.   

3)    Валютний ризик      

Валютний ризик — це ризик зазнання збитків та недоотримання доходу Банку, пов’язаний з несприятливою 
зміною курсів валют чи банківських металів.      

Ціллю управління валютним ризиком є ідентифікація сфери валютного ризику, визначення його розмірів і вжиття 
заходів, які мають на меті обмеження валютного ризику до затверджених Правлінням розмірів.  

Аналіз валютного ризику у Банку здійснюється на основі Положення про управління валютним ризиком.  Для 
цілей управління валютним ризиком визначаються наступні міри валютного ризику:    

 відкрита валютна позиція кожної окремої валюти та банківського металу;     
 загальна відкрита валютна позиція;       
 загальна довга відкрита валютна позиція;      
 загальна коротка відкрита валютна позиція;      
 ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції;      
 ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції;      
 сума ризику VaR для портфеля валют та банківських металів розрахована на основі офіційних курсів валют; 
 маргінальна сума ризику VaR, яка показує вклад кожної валюти в загальну суму ризику VaR;  
 стрес-тести для портфеля валют та банківських металів.      

Додаткова інформація щодо управління валютним ризиком наведена у наступних таблицях.  

  
Таблиця 1. Аналіз валютного ризику        

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Долари США 619 939 619 789 - 150 405 272 396 923 9 824 (1 475) 

2 Євро 332 517 333 527 - (1 010) 228 172 231 359 8 374 (11 561) 

3 Фунти стерлінгів 452 1 - 451 1 524 1 449 - 75 

4 Канадські долари 3 458 3 438 - 20 2 919 2 808 - 111 

5 Польські злоті 1 537 502 - 1 035 1 661 1 462 - 199 

6 Російські рублі 5 027 4 959 - 68 219 161 - 58 

9 Усього 962 930 962 216 - 714 639 767 634 162 18 198 (12 593) 
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Таблиця 2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін 
офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну двту, за умови, що всі 
інші змінні характеристики залишаються фіксованими     

       (тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 
на 31.12.2018 на 31.12.2017 

вплив на 
прибуток 
(збиток) 

вплив на 
власний 
капітал 

вплив на 
прибуток  
(збиток) 

вплив на 
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5% 8 8 (74) (74) 

2 Послаблення долара США на 5% (8) (8) 74 74 

3 Зміцнення євро на 5% (50) (50) (578) (578) 

4 Послаблення євро на 5% 50 50 578 578 

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5% 23 23 4 4 

6 Послаблення фунта стерлінгів на 5% (23) (23) (4) (4) 

7 Зміцнення інших валют та банківських металів 56 56 18 18 

8 Послаблення інших валют та банківських металів (56) (56) (18) (18)       

Таблиця 3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін 
офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за 
умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими     

       (тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті Середньозважений 
валютний курс –  

2018 рік 

Середньозважений 
валютний курс –  

2017 рік 
вплив на 
прибуток 
(збиток) 

вплив на 
власний 
капітал 

вплив на 
прибуток 
(збиток) 

вплив на 
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5% 7 7 (564) (564) 

2 Послаблення долара США на 5% (7) (7) 564 564 

3 Зміцнення євро на 5% (51) (51) (70) (70) 

4 Послаблення євро на 5% 51 51 70 70 

5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5% 23 23 6 6 

6 Послаблення фунта стерлінгів на 5% (23) (23) (6) (6) 

7 Зміцнення інших валют та банківських металів 58 58 11 11 

8 Послаблення інших валют та банківських металів (58) (58) (11) (11) 
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4)    Процентний ризик      

Ризик процентної ставки — це ризик зменшення фінансового результату Банку при несприятливих змінах 
процентних ставок.      

Ціллю управління ризиком процентної ставки є визначення розмірів ризику процентної ставки, а також 
формування структури активів, пасивів і позабалансових зобов’язань, які максимізують вартість активів, а також 
процентний дохід Банку, з врахуванням ризику процентної ставки.      

В процесі управління ризиком процентної ставки використовуються наступні міри ризику процентної ставки: 

 невідповідність активів та пасивів чутливих до зміни процентної ставки; 
 вразливість процентного прибутку;      
 фінансові ефекти аналізу сценаріїв.      

Додаткова інформація щодо управління процентним ризиком наведена у наступних таблицях.  

      

Таблиця 4. Загальний аналіз процентного ризику      

У цій таблиці фінансові активи та зобов’язання  відображені за балансовою вартістю за датами перегляду 
процентних ставок відповідно до договорів чи термінів погашення залежно від того, яка з дат є більш ранньою. 

Для активів і зобов’язань з фіксованою процентною ставкою строковість визначається, виходячи з періоду від 
дати балансу до дати погашення згідно з контрактом, а для активів і зобов’язань зі змінною процентною ставкою 
– з урахуванням найближчого терміну перегляду процентних ставок чи дати погашення залежно від того, що 
настає раніше.      

Чистий розрив розраховується як різниця між активами і зобов’язаннями. Якщо зобов’язання перевищують 
активи, то чистий розрив зазначається в дужках.        

       (тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 

На 
вимогу і 
менше 1 

міс. 

Від 1 до 
12 міс. 

Більше 
року 

Немо-
нетарні 

Усього 

1 2 3 4 6 7 8 

  2018           

1 Усього фінансових активів 430 651 653 185 701 038 - 1 784 874 

2 Усього фінансових зобов’язань 526 115 758 385 447 081 - 1 731 581 

3 
Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець 2017 року 

(95 464) (105 200) 253 957 - 53 293 

  2017           

4 Усього фінансових активів 347 878 693 906 377 246 - 1 419 030 

5 Усього фінансових зобов’язань 371 660 613 692 81 389 - 1 066 741 

6 
Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець 2016 року 

(23 782) 80 214 295 857 - 352 289 

 
При аналізі ризику процентної ставки було закладено наступні припущення стосовно формування 
невідповідності між активами та пасивами, чутливих до зміни процентної ставки: 

 всі кредити, видані юридичним особам під сталу ставку, потрапляють в термін до погашення; 

 всі кредити, видані фізичним особам під сталу процентну ставку, потрапляють в термін до погашення; 

 всі депозити, залучені від юридичних осіб під сталу процентну ставку, потрапляють в термін до зміни 
процентної ставки згідно терміну до погашення. 
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Аналіз чутливості до зміни процентної ставки на 1%. 

Оцінка впливу процентного ризику на процентний дохід відбувається базується на наступних припущеннях: 
 незмінність часової структури чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів; 

 незмінність структури чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів за видами (кредити юридичним 
особам, кредити фізичним особам, депозити юридичних осіб тощо); 

 незмінність структури чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів в розрізі банківських 
продуктів; 

 незмінність структури чутливих до зміни процентної ставки активів/пасивів в розрізі валют. 

 
Аналіз чутливості процентного ризику станом на 31.12.2018р. показав, що величина процентного ризику, як 
величина зміни процентного доходу від зміни процентних ставок на 1%, складає 3 640 тис. грн. 

          
Таблиця 5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами          

(%) 

Ря-
док 

Назва статті 

2018 2017 
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я
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і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Активи                 

1 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

- - - - - - - - 

2 
Кошти обов’язкових резервів 
банку в Національному банку 
України 

- - - - - - - - 

3 

Фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток 

- - - - - - - - 

4 
Кредити та заборгованість 
банків 

4,63 0,26 - - 5,00 0,93 - - 

5 
Кредити та заборгованість 
клієнтів 

20,13 7,22 7,97 - 18,54 6,68 6,95 - 

6 Інвестиції в цінні папери 15,62 8,82 - - 13,24 7,85 - - 
7 Інші фінансові активи - - - - - - - - 

 Зобов’язання        - 
8 Кошти банків 13,46 - - - 13,00 - - - 
9 Кошти клієнтів - - - - - - - - 

9.1 поточні рахунки 4,46 0,24 0,00 - 4,77 0,08 0,00 - 
9.2 строкові кошти 15,15 3,65 2,64 - 14,88 3,86 2,37 - 

10 
Боргові цінні папери, емітовані 
банком 

- - - - - - - - 

11 

Фінансові зобов’язання, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або 
збиток 

- - - - - - - - 

12 Інші залучені кошти 14,22 - 3,70 - - - 5,73 - 
13 Інші фінансові зобов’язання - - - - - - - - 
14 Субординований борг 13,26 5,00 - - 12,50 - - - 
15 Зобов’язання груп вибуття - - - - - - - - 

 
  



АТ АКБ «ЛЬВІВ» 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

 

111 

Примітка 37. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 
У таблиці наводяться дані за середньозваженою процентною ставкою. Процентна ставка розраховується у 
відсотках у річному обчисленні.          
      
5)  Інший ціновий ризик     

Інший ціновий ризик виникає при вкладенні Банком коштів в цінні папери. Ризик цінних паперів — це ризик 
зазнання збитків та недоотримання доходу, пов’язаний з несприятливою зміною вартості цінних паперів на 
фондовому ринку. 

Ціллю управління ризиком цінних паперів є ідентифікація сфери ризику цінних паперів, визначення його 
розмірів і вжиття заходів, які мають на меті обмеження ризику цінних паперів. 

За станом на кінець 2017-2018 років у Банку не було цінних паперів, які знаходяться під ціновим ризиком. 

          
6)    Географічний ризик      

   Таблиця 6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за  2018 рік     
(тис. грн.) 

Ря- 
док 

Назва статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 
  Активи         

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 154 758 156 374 - 311 132 

2 Кошти обов’язкових резервів банку в Національному 
банку України 

- - - - 

3 Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

- - - - 

4 Кредити та заборгованість банків 18 159 - - 18 159 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 1 393 762 - - 1 393 762 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 389 392 - - 389 392 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення - - - - 

8 Інші фінансові активи 24 932 - - 24 932 

9 Усього фінансових активів 1 981 003 156 374 - 2 137 377 

  Зобов’язання         

10 Кошти банків - - - - 

11 Кошти клієнтів 1 633 645 48 681 17 279 1 688 677 

12 Фінансові зобов’язання, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

- - - - 

13 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - 

14 Інші залучені кошти 61 705 144 958 - 206 663 

15 Інші фінансові зобов’язання 42 410 - - 42 410 

16 Субординований борг 13 000 203 804 - 216 804 

17 Усього фінансових зобов’язань 1 750 760 397 443 17 279 2 154 554 

18 Чиста балансова позиція за фінансовими 
інструментами 

230 243 (241 069) (17 279) (17 177) 

19 Зобов’язання кредитного характеру 131 796 - - 131 796 
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Таблиця 7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за  2017 рік     

(тис. грн.) 
Ря-
док 

Назва статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 
  Активи         
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 126 463 61 585 - 188 048 
2 Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ - - - - 
3 Фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
- - - - 

4 Кредити та заборгованість банків 17 179 - - 17 179 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 990 869 - - 990 869 
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж - - - - 
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 311 565 - - 311 565 
8 Інші фінансові активи 8 909 - - 8 909 
9 Усього фінансових активів 1 454 985 61 585 - 1 516 570 
  Зобов’язання         
10 Кошти банків 2 007 - - 2 007 
11 Кошти клієнтів 1 318 347 35 545 12 074 1 359 047 
12 Фінансові зобов’язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
- - - - 

13 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - 
14 Інші залучені кошти - 108 509 - 108 509 
15 Інші фінансові зобов’язання 24 990 - - 24 990 
16 Субординований борг - 13 027 60 637 73 664 
17 Усього фінансових зобов’язань 1 345 344 157 081 72 711 1 568 217 
18 Чиста балансова позиція за фінансовими 

інструментами 
109 641 (95 496) (72 711) (51 647) 

19 Зобов’язання кредитного характеру 117 629 - - 117 629 

Концентрація вказує на чутливість діяльності Банку до змін, що мають вплив на конкретну галузь чи 
географічний регіон. Концентрація виникає, якщо декілька контрагентів здійснюють однакову господарську 
діяльність в  одному географічному регіоні або мають подібні економічні характеристики. Банк визначає 
географічну концентрацію відповідно до принципів, встановлених НБУ.     

У Банку немає суттєвої концентрації ризиків по окремих галузях промисловості, економічних секторах чи 
географічних регіонах.      

7)    Ризик ліквідності     

Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає 
через неспроможність Банку виконати свої зобов’язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних 
втрат. Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами 
джерел фінансування та/або виконувати позабалансові зобов’язання.   

Управління ризиком ліквідності відбувається у наступних аспектах:   
 у сфері поточної ліквідності - здатність виконувати поточні зобов’язання шляхом забезпечення відповідної 

суми ліквідних активів,      
 у сфері структурної ліквідності - формування термінової структури балансу, яка б дозволяла отримувати 

максимальну фінансову маржу з одночасним забезпеченням безпеки ліквідності. 

Основними інструментами управління ліквідністю є:      
 операції на міжбанківському ринку,      
 операції РЕПО з НБУ та іншими банками,      
 операції купівлі продажу цінних паперів,      
 управління готівкою,      
 операції FX swap, 
 цінова політика. 
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Примітка 37. Управління фінансовими ризиками (продовження) 
 

Таблиця 8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2018 рік 
 
У цій таблиці строки погашення визначаються від дати звітності до дати погашення згідно з контрактом. Такі 
суми представляють контрактні недисконтовані грошові потоки, які відрізняються від сум, відображених у 
балансі, оскільки балансові суми базуються на дисконтованих грошових потоках. Похідні фінансові 
інструменти, розрахунок за якими здійснюється на нетто-основі, відображаються в чистій сумі. 

      
 (тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 

На 
вимогу та 
менше 1 

міс. 

Від 1 до 12 
міс. 

Від 12 міс. 
до 5 років 

Понад 5 
років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Кошти банків - - - - - 
2 Кошти клієнтів 802 904 744 962 41 368 99 509 1 688 743 

2.1 Кошти фізичних осіб 299 095 637 421 41 168 55 650 1 033 334 
2.2 Інші 503 809 107 541 200 43 859 655 409 

3 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - - 
4 Фінансові зобов’язання, що обліковуються 

за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

- - - - - 

5 Інші залучені кошти 270 19 553 188 571 - 208 394 
6 Субординований борг 887 - 117 750 98 293 216 930 
7 Інші фінансові зобов’язання 41 474 878 48 10 42 410 
8 Поставочні форвардні контракти, загальна 

сума 
- - - - - 

9 Поставочні форвардні контракти, чиста сума - - - - - 
10 Фінансові гарантії 6 028 8 234 38 1 042 15 342 
11 Інші зобов’язання кредитного характеру 7 702 86 288 22 264 200 116 454 
12 Усього потенційних майбутніх виплат за 

фінансовими зобов’язаннями 
859 265 859 915 370 039 199 054 2 288 273 

      
Таблиця 9. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за  2017 рік      

 (тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 

На 
вимогу та 
менше 1 

міс. 

Від 1 до 12 
міс. 

Від 12 міс. 
до 5 років 

Понад 5 
років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Кошти банків 2 007 - - - 2 007 
2 Кошти клієнтів 658 878 516 731 820 182 684 1 359 113 

2.1 Кошти фізичних осіб 366 218 407 046 150 25 843 799 257 
2.2 Інші 292 660 109 685 670 156 841 559 856 

3 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - - 
4 Фінансові зобов’язання, що обліковуються 

за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

58 - - - 58 

5 Інші залучені кошти - 100 486 7 704 755 108 945 
6 Субординований борг 637 27 60 000 13 000 73 664 
7 Інші фінансові зобов’язання 24 440 473 10 9 24 932 
8 Поставочні форвардні контракти, загальна 

сума 
- - - - - 

9 Поставочні форвардні контракти, чиста сума - - - - - 
10 Фінансові гарантії 444 3 621 - 4 000 8 065 
11 Інші зобов’язання кредитного характеру 10 083 25 143 41 754 32 584 109 564 
12 Усього потенційних майбутніх виплат за 

фінансовими зобов’язаннями 696 547 646 481 110 288 233 032 1 686 348 
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Аналіз ризику ліквідності за строками погашення на основі дисконтованих грошових потоків  наданий у таблиці 
10 “Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за  
2018 рік”. Дані фінансових активів і зобов’язань у таблиці наводяться за балансовою вартістю.  

 

Таблиця 10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі 
очікуваних строків погашення за  2018 рік            

 (тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 

На 
вимогу 

та менше 
1 міс. 

Від 1 до 
12 міс. 

Від 12 
міс. до 5 

років 

Понад 5 
років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

  Активи           

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 311 132 - - - 311 132 

2 
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку України 

- - - - - 

3 
 Фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

- - - - - 

4 Кредити та заборгованість банків 18 159 - - - 18 159 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 47 171 652 945 643 704 49 942 1 393 762 

6 Інвестиції в цінні папери 389 392 - - - 389 392 

7 Інші фінансові активи 12 836 75 17 3 639 16 567 

8 Усього фінансових активів 778 690 653 020 643 721 53 581 2 129 012 

  Зобов’язання           

9 Кошти банків - - - - - 

10 Кошти клієнтів 802 897 744 907 41 363 99 510 1 688 677 

11 
Фінансові зобов’язання, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

- - - - - 

12 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - - 

13 Інші залучені кошти 270 19 362 187 031 - 206 663 

14 Інші фінансові зобов’язання  41 473 878 48 10 42 410 

15 Субординований борг 887 - 117 750 98 167 216 804 

16 Усього фінансових зобов’язань 845 527 765 147 346 192 197 687 2 154 554 

17 
Чистий розрив ліквідності на кінець 
дня 31 грудня  

(66 837) (112 127) 297 529 (144 106) (25 542) 

18 
Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня  

(66 837) (178 965) 118 564 (25 542) - 
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Таблиця 11. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі 
очікуваних строків погашення за  2017 рік       

 (тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 

На 
вимогу 

та менше 
1 міс. 

Від 1 до 
12 міс. 

Від 12 
міс. до 5 

років 

Понад 5 
років 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

  Активи           

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 188 048 - - - 188 048 

2 
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку України 

- - - - - 

3 
 Фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

- - - - - 

4 Кредити та заборгованість банків 17 179 - - - 17 179 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 11 086 690 546 244 969 44 268 990 869 

6 Інвестиції в цінні папери 311 565 - - - 311 565 

7 Інші фінансові активи 8 254 424 - 231 8 909 

8 Усього фінансових активів 536 132 690 970 244 969 44 499 1 516 570 

  Зобов’язання           

9 Кошти банків 2 007 - - - 2 007 

10 Кошти клієнтів 658 880 516 676 806 182 685 1 359 047 

11 
Фінансові зобов’язання, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

58 - - - 58 

12 Боргові цінні папери, емітовані банком - - - - - 

13 Інші залучені кошти - 100 158 7 596 755 108 509 

14 Інші фінансові зобов’язання  24 440 473 10 9 24 932 

15 Субординований борг 637 27 60 000 13 000 73 664 

16 Усього фінансових зобов’язань 686 022 617 334 68 412 196 449 1 568 217 

17 
Чистий розрив ліквідності на кінець 
дня 31 грудня  

(149 890) 73 636 176 557 (151 950) (51 647) 

18 
Сукупний розрив ліквідності на 
кінець дня 31 грудня  

(149 890) (76 254) 100 303 (51 647) - 

Чистий розрив розраховується як різниця між фінансовими активами та фінансовими зобов’язаннями. 
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Примітка 38. Управління капіталом 

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. 

 
(%) 

Дата 
Н2, 

не <10% 

31.12.2017 15.42 

31.01.2018 15.15 

28.02.2018 15.40 

31.03.2018 15.01 

30.04.2018 14.58 

31.05.2018 13.97 

30.06.2018 13.04 

31.07.2018 12.97 

31.08.2018 12.23 

30.09.2018 21.51 

31.10.2018 20.85 

30.11.2018 20.31 

31.12.2018 20.61 
 

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.  

Банк здійснює активне управління рівнем адекватності капіталу для 
захисту від ризиків, притаманних його діяльності. Адекватність 
капіталу Банку контролюється з використанням нормативів, 
встановлених Національним банком України.  

Інформація стосовно дотримання протягом 2018 року нормативу 
адекватності капіталу (Н2) наведена у таблиці.  

Протягом 2018 року Банк на кожну місячну дату дотримувався всіх 
зовнішніх встановлених вимог щодо капіталу. 

 
Таблиця 1.  Структура регулятивного капіталу 

  
   

 (тис. грн.) 
Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 Основний капітал (ОК) 180 511 114 950 

1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 338 905 305 405 

1.2 Внески за незареєстрованим статутним капіталом 99 500 33 500 

1.3 Операції з акціонерами 22 184 22 184 

1.4 Загальні резерви 9 936 9 936 

1.5 Емісійні різниці 1 661 1 661 

1.6 Зменшення ОК на суму нематеріальних активів (13 002) (10 766) 

1.7 Збитки минулих років (262 265) (202 250) 

1.8 Розрахунковий збиток поточного року (16 409) (44 720) 
    

2.1 Додатковий капітал, який враховується до РК (не більше ОК) 180 511 90 949 

2.2 Додатковий капітал 246 992 90 949 

2.2.1 Результат переоцінки основних засобів 30 949 30 949 

2.2.2 Субординований борг 216 043 60 000 
    
3 Інше - - 
    

4 Усього регулятивного капіталу 361 022 205 899 
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Таблиця 2. Структура капіталу банку, що розраховується на основі Базельської угоди про 
капітал    

 (тис. грн.) 
Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 
    

1 Капітал 1-го рівня     

1.1 Статутний капітал 443 370 343 870 

1.2 Емісійний доход 1 661 1 661 

1.3 Накопичений дефіцит (305 118) (238 055) 
  Усього капіталу 1 рівня 139 913 107 476 
    
2 Капітал 2-го рівня     

2.1 Дооцінка 72 400 72 400 
2.2 Субординований борг 69 957 53 738 
  Усього капіталу 2 рівня 142 357 126 138 

    
3 Усього регулятивного капіталу 282 270 233 614 
    
4 Усього активів, зважених на ризик 1 522 021 1 176 854 
    
 

Показники капіталу   

5 Усього регулятивного капіталу, вираженого як відсоток від загальної 
суми активів, зважених на ризик 

18,5% 19,9% 

6 Усього капіталу I  рівня, вираженого як відсоток від активів, зважених 
на ризик 

9,2% 9,1% 

 
Примітка 39. Рахунки довірчого управління 

 
Таблиця 1. Рахунки довірчого управління 

   

   
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 Зміни 
(+;−) 

1 2 3 4 5 

1 Готівкові кошти за операціями довірчого управління  - - - 
2 Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління 583 2 487 (1 904) 
3 Дебіторська заборгованість за операціями довірчого 

управління 
11 078 80 816 (69 738) 

4 Цінні папери в довірчому управлінні  - - - 
5 Банківські метали в довірчому управлінні   - - - 
6 Інші активи в довірчому управлінні  - - - 
7 Витрати за операціями довірчого управління   - - - 
8 Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління 205 810 (605) 
9 Усього за активними рахунками довірчого управління  11 866 84 113 (72 247) 
10 Фонди банківського управління 11 661 83 303 (71 642) 
11 Рахунки установників   - - - 
12 Кредиторська заборгованість за операціями довірчого 

управління   
- - - 

13 Доходи від операцій довірчого управління 205 810 (605) 
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Примітка 40. Потенційні зобов’язання банку 

 
1)    розгляд справ у суді.  

  

За станом на 31 грудня 2018р. Банк є  відповідачем в 14 судових справах (станом на 31 грудня 2017р. - у 8 
судових справах). Усі спори є немайновими.  

Банк не оцінює, що ці позови можуть мати негативний вплив на його фінансовий стан.     

2)    потенційні податкові зобов’язання. 
  

26.11.2018 року Банком отримано акт ДФСУ про результати камеральної перевірки, згідно якого є вимога 
сплати Банком штрафних санкцій в сумі 209,9 тис. грн. Ця вимога оскаржується Банком. 

Керівництво вважає, що діяльність Банку здійснюється в повній відповідності з діючим законодавством, що 
регулює його діяльність, і що Банк нарахував всі відповідні податки і сплатив усі податкові зобов’язання, 
відповідно фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків.     

3)    зобов’язання за капітальними інвестиціями. 
  

Станом на 31 грудня 2018 року Банк мав капітальні зобов’язання, передбачені контрактами:  

 щодо приміщень та обладнання - відсутні (на 31 грудня 2017 року – 242 тис. грн.);  
 щодо нематеріальних активів – 828 тис грн. (на 31 грудня 2017 року – 2 187 тис. грн.).  

Банк виділив ресурси, необхідні для виконання цих зобов’язань.  

Керівництво Банку вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для покриття цих 
та подібних зобов’язань.       

4)    зобов’язання оперативного лізингу (оренди). 
  

 
Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про 
оперативний лізинг (оренду) банку-орендаря    

(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 

1 До 1 року 6 327 4 245 

2 Від 1 до 5 років 7 210 2 111 

3 Понад 5 років - - 

4 Усього 13 537 6 356 

 
Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовною орендою розраховані на підставі умов договорів 
оренди.  

Сума майбутніх мінімальних суборендних платежів, що, як очікується, будуть отримані за невідмовними 
угодами про суборенду, складає 359 тис. грн.     

 
  



АТ АКБ «ЛЬВІВ» 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

 

119 

Примітка 40. Потенційні зобов’язання банку (продовження) 
 
4) дотримання особливих вимог.  

Умови договорів щодо залучення кредитів від міжнародних та інших фінансових організацій, здебільшого,  містять вимоги 
до фінансового стану та діяльності Банку шляхом встановлення відповідних ковенант.  

Станом на 31.12.2018 Банк забезпечив дотримання усіх ковенант, передбачених угодами. 

Таблиця 2. Дотримання особливих вимог 
Ря-
док 

Кредито-
давець 

Зміст особливих вимог (ковенант) Інформація щодо дотримання особливих 
вимог 

Фактичне  
значення 

Відмітка про 
дотримання 

1 2 3 4 5 

1.1 

Нордік 
Енвайронмент 

Файненс 
Корпорейшн 

(НЕФКО) 

коефіцієнт достатності капіталу, розрахований згідно з 
МСФЗ, не повинен бути менше 12% 

18,5% Дотримано 

1.2 
прибуток до оподаткування згідно з МСФЗ має бути 
додатнім, починаючи з 2019 фінансового року 

х 
Для 2018 року 
не вимагається 

1.3 
співвідношення витрат до доходів не повинно 
перевищувати 90%, починаючи з 2019 фінансового 
року 

х 
Для 2018 року 
не вимагається 

1.4 
Банк зобов'язаний виконувати всі нормативно-правові 
акти та фінансові показники, встановлені НБУ 

Жоден з економічних 
нормативів не 
порушувався 

Дотримано 

2.1 

Triodos 
Custody B.V. / 
Triodos SICAV 

II – Triodos 
Microfinance 

Fund 

Коефіцієнт достатності капіталу, розрахований згідно з 
вимогами НБУ (не менше 13 %) 

20,6% Дотримано 

2.2 
Співвідношення NPL кредитів до кредитного портфелю 
(не більше 10% до 31.12.2019 та не більше 9% у 
наступних роках) 

2,4% Дотримано 

2.3 
Співвідношення NPL та реструктуризованих кредитів 
нетто до регулятивного капіталу (не більше 25% до 
31.12.2019 та не більше 20% у наступних роках) 

3,1% Дотримано 

2.4 

Співвідношення кредитів, списаних упродовж останні 
12 місяців, до середнього кредитного портфелю (не 
більше 11% до 31.07.2019, не більше 5% до 31.12.2019, 
не більше 3% у наступних роках) 

10,6% Дотримано 

2.5 
Співвідношення відкритої валютної позиції до 
регулятивного капіталу (від (10)% до (+)10%) 

(2,0)% Дотримано 

2.6 
Співвідношення максимального розміру кредитного 
ризику на одного контрагента до регулятивного 
капіталу  (не більше 25%) 

13,3% Дотримано 

2.7 
Питома вага 20 найбільших вкладників у коштах 
клієнтів (не більше 40%) 

18,5% Дотримано 

2.8 
Співвідношення максимального розміру кредитного 
ризику на одну пов’язану особу до регулятивного 
капіталу  (не більше 25%) 

10,0% Дотримано 

3.1 
Німецько-

Український 
фонд (НУФ) 

 

Дотримання економічних нормативів та вимог, 
встановлених НБУ для Позичальника 

Жоден з економічних 
нормативів не 
порушувався 

Дотримано 

3.2 
Співвідношення проблемних кредитів в загальному 
кредитному портфелі клієнтів (не більше 10%) 

1,2% Дотримано 

4.1 

responsAbility 
Participations 

AG 

Дотримання нормативу адекватності капіталу на рівні, 
який встановлює Національний Банк України 

Н2 = 20,6%, нормативне 
значення – 10% 

Дотримано 

4.2 

підтримувати вимоги до миттєвої та поточної 
ліквідності, які передбачені Інструкцією НБУ 

Н4 (норматив миттєвої 
ліквідності) = 163,0% 
(норматив – не менше 

20%)                     
Н5 (норматив поточної 

ліквідності) = 85,9% 
(норматив – не менше 

40%)                     

Дотримано 

4.3 
дотримуватись інших нормативів та вимог НБУ Жоден з інших 

економічних нормати-
вів не порушувався 

Дотримано 
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Примітка 40. Потенційні зобов’язання банку (продовження) 
 

6)    зобов’язання з кредитування.    

У Банку відсутні  непередбачені зобов’язання із кредитування. 
   

 
Таблиця 3. Структура зобов’язань з кредитування  

   

   
(тис. грн.) 

Ря-док Назва статті При-
мітки 

31.12.2018 31.12.2017 

1 2 3 4 5 
1 Надані зобов’язання з кредитування     109 50 813 
2 Невикористані кредитні лінії   116 345 58 751 
3 Експортні акредитиви   - - 
4 Імпортні акредитиви   - - 
5 Гарантії видані   15 342 8 065 
6 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кредитуванням   - - 

7 
Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за 
мінусом резерву 

  
131 796 117 629 

     

Таблиця 4. Зобов’язання з кредитування в розрізі валют 
  

  
(тис. грн.) 

Рядок Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 
1 2 3 4 

1 Гривня 108 873 96 214 
2 Долар США 17 636 13 084 
3 Євро 5 287 8 331 
4 Інші - - 
5 Усього 131 796 117 629 
 
Банк не володіє асоційованими компаніями, тому інформація щодо частки в непередбачених зобов’язаннях 
асоційованої компанії, за які Банк несе солідарну відповідальність з іншими інвесторами та про непередбачені 
зобов’язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або частиною 
зобов’язань асоційованої компанії, відсутня.      

7) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов’язане з володінням, 
користуванням та розпорядженням ними. 
 
Банк надав у забезпечення за кредитом, отриманим від НУФ, майнові права за кредитними договорами, 
укладеними Банком з окремими суб’єктами господарювання, та майнові права за договорами 
застави/фінансової поруки, що забезпечують виконання кредитних зобовʼязань цих субʼєктів господарювання 
перед Банком. 

 
Примітка 41. Похідні фінансові інструменти 

Таблиця 1. Справедлива вартість похідних фінансових інструментів, що обліковуються в 
торговому портфелі банку 

       (тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 
При-
мітка 

31.12.2018 31.12.2017 
додатне 

значення 
справедлив
ої вартості 

від’ємне 
значення 

справедливої 
вартості 

додатне 
значення 

справедлив
ої вартості 

від’ємне 
значення 

справедливо
ї вартості 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Форвардні контракти   - - - - 
2 Ф’ючерсні контракти   - - - - 
3 Контракти своп   - - - 58 
4 Опціони   - - - - 
5 Чиста справедлива вартість    - - - - 
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Примітка 42. Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань 

Таблиця 1. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для 
методів оцінки  активів та зобов’язань за 2018 рік       

(тис.грн) 

Ря-
док 

Назва статті Справедлива вартість за різними моделями 
оцінки 

Усього 
справедлива 

вартість 

Усього 
балансова 
вартість ринкові 

котирування 
модель 

оцінки, що 
використовує 
спостережні 

дані 

модель 
оцінки, що 

використовує 
показники, 

не 
підтверджені 
ринковими 

даними 
(1-й рівень)  (2-й рівень) (3-й рівень) 

1 2 3 4 5 6 7 
І АКТИВИ           

1 Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

- 311 132 - 311 132 311 132 

2 Фінансові активи, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

- - - - - 

3 Кредити та заборгованість 
банків 

- 18 159 - 18 159 18 159 

4 Кредити та заборгованість 
клієнтів 

- - 1 393 762 1 393 762 1 393 762 

5 Інвестиції в цінні папери - 389 392 - 389 392 389 392 

6 Інші фінансові активи - 16 567 - 16 567 16 567 

7 Усього активів - 735 250 1 393 762 2 129 012 2 129 012 

ІІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ           

8 Кошти банків - - - - - 

9 Кошти клієнтів - 1 688 677 - 1 688 677 1 688 677 

10 Фінансові зобов’язання, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

- - - - - 

11 Боргові цінні папери, 
емітовані банком 

- - - - - 

12 Інші залучені кошти - 206 663 - 206 663 206 663 

13 Інші фінансові зобов’язання - 42 410 - 42 410 42 410 

14 Субординований борг - 216 804 - 216 804 216 804 

15 Усього зобов’язань - 2 154 554 - 2 154 554 2 154 554 
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Примітка 42. Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань 
(продовження) 

 
Таблиця 2. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для 
методів оцінки  активів та зобов’язань за 2017 рік       

(тис.грн) 
Рядок Назва статті Справедлива вартість за різними моделями 

оцінки 
Усього 

справедлива 
вартість 

Усього 
балансова 
вартість ринкові 

котирування 
модель 

оцінки, що 
використовує 
спостережні 

дані 

модель 
оцінки, що 

використовує 
показники, 

не 
підтверджені 
ринковими 

даними 
(1-й рівень)  (2-й рівень) (3-й рівень) 

1 2 3 4 5 6 7 
І АКТИВИ           
1 Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
- 188 048 - 188 048 188 048 

2 Фінансові активи, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

- - - - - 

3 Кредити та заборгованість 
банків 

- 17 179 - 17 179 17 179 

4 Кредити та заборгованість 
клієнтів 

- - 990 869 990 869 990 869 

5 Інвестиції в цінні папери - 311 565 - 311 565 311 565 

6 Інші фінансові активи - 8 909 - 8 909 8 909 

7 Усього активів - 525 701 990 869 1 516 570 1 516 570 

ІІ  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ           

8 Кошти банків - 2 007 - 2 007 2 007 

9 Кошти клієнтів - 1 210 577 - 1 210 577 1 359 047 

10 Фінансові зобов’язання, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

- - - - - 

11 Боргові цінні папери, 
емітовані банком 

- - - - - 

12 Інші залучені кошти - 108 509 - 108 509 108 509 

13 Інші фінансові зобов’язання - 24 990 - 24 990 24 990 

14 Субординований борг - 73 664 - 73 664 73 664 

15 Усього зобов’язань - 1 419 747 - 1 419 747 1 568 217 
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Примітка 42. Справедлива вартість активів та зобов’язань (продовження) 

Таблиця 3. Зміна рівнів ієрархії справедливої вартості для активів та зобов’язань, що 
оцінюються за справедливою вартістю на періодичній основі.    

У 2017-2018 роках Банк не здійснював переведення фінансових активів між рівнями ієрархії.  
  

Активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює балансовій вартості. 

Вважається, що балансова вартість ліквідних або короткострокових (до трьох місяців) фінансових активів та 
фінансових зобов’язань приблизно дорівнює справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до 
депозитів на вимогу, ощадних депозитів без визначеного строку погашення, фінансових інструментів зі змінною 
процентною ставкою та кредитів, наданих фізичним особам у іноземних валютах (оскільки валютне 
кредитування для цієї групи клієнтів заборонене Національним банком України). 

Фінансові інструменти з фіксованою ставкою. 

Справедлива вартість інструментів із фіксованою процентною ставкою, які не мають ринкових котирувань, була 
розрахована на основі розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоків, дисконтованих із застосуванням 
поточної середньозваженої відсоткової ставки для нових інструментів із аналогічним кредитним ризиком та 
аналогічним строком погашення.      

Офісна нерухомість та інвестиційна нерухомість.  

Справедлива вартість об’єктів нерухомості визначається з використанням ринкової порівнянної методики на 
основі ринкових цін за угодами на купівлю-продаж об’єктів аналогів, скоригованих відповідно на різницю в 
характеристиках, місцезнаходженні та стані нерухомості.      

Змін у методах оцінки справедливої вартості фінансових інструментів не відбувалося.     

Банк не мав активів 3-го рівня, які обліковувались за справедливою вартістю, тому інформація щодо  узгодження 
визнаних на початок і кінець звітного періоду сум за такими активами не надається.   
   

Таблиця 4. Вплив можливих альтернативних припущень на оцінку справедливої вартості 
інструментів з використанням моделей оцінки, що використовували вхідні дані 3-го рівня   

Інформація відсутня.      

Банк не мав активів 3-го рівня, які обліковувались за справедливою вартістю, тому інформація щодо чутливості 
оцінки справедливої вартості не надається.  

 
Примітка 43. Передача фінансових активів 

Банк у 2017-2018рр. не здійснював передачі фінансових активів. 

 
Примітка 44. Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань 

Банк не володів фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями, за якими б мав право взаємозаліку.  
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Примітка 45. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 

. 
Таблиця 1. Фінансові активи за категоріями оцінки за  2018 рік        

(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 

К
р

ед
и

ти
 т

а 
де

бі
то

р
сь

к
а 

за
бо

р
го

в
ан

іс
ть

 

А
к

ти
в

и
, д

ос
ту

п
н

і д
л

я
 п

р
од

аж
у 

Ін
в

ес
ти

ц
ії

 у
тр

и
м

ан
і д

о 
п

ог
аш

ен
н

я
 

Фінансові активи за 
справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки 
як прибутку (збитку) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  АКТИВИ             

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 311 132 - - - - 311 132 

2 
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку України 

- - - - - - 

3 
Інші фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

- - - - - - 

4 Кредити та заборгованість банків 18 159 - - - - 18 159 
4.1 депозити в інших банках 18 159 - - - - 18 159 

4.2 
договори купівлі і зворотнього 
продажу (операція зворотного 
репо) з іншими банками 

- - - - - - 

4.3 кредити, надані іншим банкам - - - - - - 
5 Кредити та заборгованість клієнтів 1 393 762 - - - - 1 393 762 

5.1 
кредити,  надані органам 
державної влади та місцевого 
самоврядування 

- - - - - - 

5.2 кредити юридичним особам 1 032 467 - - - - 1 032 467 

5.3 
кредити, надані за операціями 
репо 

- - - - - - 

5.4 
Кредити фізичним особам-
підприємцям 

261 601 - - - - 261 601 

5.5 іпотечні кредити фізичним особам 23 481 - - - - 23 481 

5.6 
кредити на поточні потреби 
фізичним особам 

74 507 - - - - 74 507 

5.7 інші кредити фізичним особам 1 706 - - - - 1 706 
6 Інвестиції в цінні папери - - 389 392 - - 389 392 
7 Інші фінансові активи 16 567 - - - - 16 567 

7.1 
дебіторська заборгованість за 
цінними паперами 

- - - - - - 

7.2 
дебіторська заборгованість за 
фінансовим лізингом 

- - - - - - 

7.3 
дебіторська заборгованість за 
операціями з платіжними 
картками 

1 174 - - - - 1 174 

7.4 
дебіторська заборгованість за 
операціями з іноземною валютою 

- - - - - - 

7.5 
грошові кошти з обмеженим 
правом користування 

- - - - - - 

7.6 інші фінансові активи 15 393 - - - - 15 393 
8 Усього фінансових активів 1 739 620 - 389 392 - - 2 129 012 

 



АТ АКБ «ЛЬВІВ» 
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

 

125 

Примітка 45. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 
(продовження) 

. 
Таблиця 1. Фінансові активи за категоріями оцінки за  2017 рік        

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
  АКТИВИ             

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 188 048 - - - - 188 048 

2 
Кошти обов’язкових резервів банку в 
Національному банку України 

- - - - - - 

3 
Інші фінансові активи, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

- - - - - - 

4 Кредити та заборгованість банків 17 179 - - - - 17 179 

4.1 депозити в інших банках 17 179 - - - - 17 179 

4.2 
договори купівлі і зворотнього 
продажу (операція зворотного 
репо) з іншими банками 

- - - - - - 

4.3 кредити, надані іншим банкам - - - - - - 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 990 869 - - - - 990 869 

5.1 
кредити,  надані органам 
державної влади та місцевого 
самоврядування 

- - - - - - 

5.2 кредити юридичним особам 785 179 - - - - 785 179 

5.3 
кредити, надані за операціями 
репо 

- - - - - - 

5.4 
Кредити фізичним особам-
підприємцям 

119 687 - - - - 119 687 

5.5 іпотечні кредити фізичним особам 10 786 - - - - 10 786 

5.6 
кредити на поточні потреби 
фізичним особам 

72 305 - - - - 72 305 

5.7 інші кредити фізичним особам 2 912 - - - - 2 912 

6 Інвестиції в цінні папери - - 311 565 - - 311 565 

7 Інші фінансові активи 8 909 - - - - 8 909 

7.1 
дебіторська заборгованість за 
цінними паперами 

- - - - - - 

7.2 
дебіторська заборгованість за 
фінансовим лізингом 

- - - - - - 

7.3 
дебіторська заборгованість за 
операціями з платіжними 
картками 

9 - - - - 9 

7.4 
дебіторська заборгованість за 
операціями з іноземною валютою 

- - - - - - 

7.5 
грошові кошти з обмеженим 
правом користування 

- - - - - - 

7.6 інші фінансові активи 8 900 - - - - 8 900 

8 Усього фінансових активів 1 205 005 - 311 565 - - 1 516 570 
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Примітка 46. Операції з пов’язаними сторонами 

Таблиця 1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами  станом на кінець дня 31.12.2018 року 
       

(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 

М
ат

ер
и

н
сь

к
а 

к
ом

п
ан

ія
 

Н
ай

бі
л

ьш
і у

ч
ас

н
и

к
и

 
(а

к
ц

іо
н

ер
и

) 
ба

н
к

у 

К
ом

п
ан

ії
 п

ід
 с

п
іл

ьн
и

м
 

к
он

тр
ол

ем
 

Д
оч

ір
н

і к
ом

п
ан

ії
 

П
р

ов
ід

н
и

й
 

уп
р

ав
л

ін
сь

к
и

й
 

п
ер

со
н

ал
 

А
со

ц
ій

ов
ан

і к
ом

п
ан

ії
 

Ін
ш

і п
ов

’я
за

н
і 

ст
ор

он
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Фінансові активи, що обліковуються 
за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток (контрактна 
процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 

2 Кредити та заборгованість банків 
(контрактна процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 

3 Кредити та заборгованість клієнтів 
(контрактна процентна ставка 10,86%) 

- - - - 168 - 35 685 

4 Резерв під заборгованість за 
кредитами 

- - - - (2) - (424) 

5 Цінні папери в портфелі банку на 
продаж (контрактна процентна ставка 
__-__%; _% володіння для акцій) 

- - - - - - - 

6 Цінні папери в портфелі банку до 
погашення (контрактна процентна 
ставка __-__%) 

- - - - - - - 

7 Інвестиції в асоційовані  компанії  - - - - - - - 
8 Інші активи - 6 - - - - 3 
9 Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та активи групи вибуття 
(контрактна процентна ставка __-__% 
для боргових цінних паперів; _% 
володіння для акцій) 

- - - - - - - 

10 Кошти банків (контрактна процентна 
ставка __-__%) 

- - - - - - - 

11 Кошти клієнтів (контрактна процентна 
ставка 6,53%) 

- 47 575 - - 9 621 - 12 789 

12 Боргові цінні папери, емітовані банком 
(контрактна процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 

13 Фінансові зобов’язання, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

- - - - - - - 

14 Інші залучені кошти (контрактна 
процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 

15 Резерви за зобов’язаннями - - - - - - - 
16 Інші зобов’язання - - - - - - - 
17 Субординований борг (контрактна 

процентна ставка 13,26%) 
- 104 750 - - - - 12 999 

18 Зобов’язання груп вибуття 
(контрактна процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 
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Примітка 46. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 

Таблиця 2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за  31.12.2018 
       

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Процентні доходи  - - - - 11 - 5 196 

2 Процентні витрати  - (18 331) - - (310) - (4 845) 

3 Зміни резерву від знецінення кредитів та 
коштів в інших банках 

- - - - 6 - - 

4 Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та  коштів в інших банках - - - - - - (306) 

5 Дивіденди - - - - - - - 

6 Результат від операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі банку  - - - - - - - 

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

- - - - - - - 

8 Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж  

- - - - - - - 

9 Результат від операцій з іноземною 
валютою 

- - - - - - - 

10 Результат від переоцінки іноземної 
валюти 

- - - - - - - 

11 Комісійні доходи - 42 - - 23 - 882 

12 Комісійні витрати  - (23) - - (12) - (1) 

13 Прибуток (збиток), що  виникає під час 
первісного визнання фінансових активів 
за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова 

- - - - - - (567) 

14 Прибуток (збиток), що виникає під час 
первісного визнання фінансових 
зобов’язань за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова 

- - - - - - - 

15 Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості 

- - - - - - - 

16 Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

- - - - - - - 

17 Знецінення інвестицій у цінні папери  - - - - - - - 

18 Відрахування до резервів за 
зобов’язаннями 

- - - - - - - 

19 Інші операційні доходи - 45 - - - - 80 

20 Доходи/витрати від дострокового 
погашення заборгованості 

- - - - - - - 

21 Адміністративні та інші операційні 
витрати 

- - - - (38) - (18 935) 

22 Частка в прибутку (збитку) асоційованих 
компаній 

- - - - - - - 
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Примітка 46. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 

Таблиця 3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 
31.12.2018 року        

(тис. грн.) 
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1 Гарантії надані  - - - - - - - 

2 Гарантії отримані  - - - - - - - 

3 Імпортні акредитиви  - - - - - - - 

4 Експортні акредитиви  - - - - - - - 

5 Інші зобов’язання  - - - - 78 - - 

6 Інші потенційні зобов’язання - - - - - - -          

Таблиця 4. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними 
сторонами протягом 2018 року        

(тис. грн.) 
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1 
Сума кредитів, наданих пов’язаним 
сторонам протягом періоду 

- - - - 58 - 24 

2 
Сума кредитів, погашених 
пов’язаними сторонами протягом 
періоду 

- - - - 8 - 2 565 
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Примітка 46. Операції з пов’язаними сторонами (продовження) 

Таблиця 5. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами  станом на кінець дня 31.12.2017 року 
       

(тис. грн.) 
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1 Фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток 
або збиток (контрактна процентна ставка 
__-__%) 

- - - - - - - 

2 Кредити та заборгованість банків 
(контрактна процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 

3 Кредити та заборгованість клієнтів 
(контрактна процентна ставка 10,68%) 

- - - - 5 - 38 225 

4 Резерв під заборгованість за кредитами - - - - - - (118) 

5 Цінні папери в портфелі банку на 
продаж (контрактна процентна ставка 
__-__%; _% володіння для акцій) 

- - - - - - - 

6 Цінні папери в портфелі банку до 
погашення (контрактна процентна 
ставка __-__%) 

- - - - - - - 

7 Інвестиції в асоційовані  компанії  - - - - - - - 

8 Інші активи - 3 - - - - 1 

9 Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та активи групи вибуття 
(контрактна процентна ставка __-__% 
для боргових цінних паперів; _% 
володіння для акцій) 

- - - - - - - 

10 Кошти банків (контрактна процентна 
ставка __-__%) 

- - - - - - - 

11 Кошти клієнтів (контрактна процентна 
ставка 7,44%) 

- 6 016 - - 2 172 - 35 853 

12 Боргові цінні папери, емітовані банком 
(контрактна процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 

13 Фінансові зобов’язання, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

- - - - - - - 

14 Інші залучені кошти (контрактна 
процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 

15 Резерви за зобов’язаннями - - - - - - - 

16 Інші зобов’язання - - - - - - - 

17 Субординований борг (контрактна 
процентна ставка 12,50%) 

- 73 664 - - - - - 

18 Зобов’язання груп вибуття (контрактна 
процентна ставка __-__%) 

- - - - - - - 
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Таблиця 6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за  31.12.2017 
       

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Процентні доходи  - - - - - - 13 013 

2 Процентні витрати  - (11 305) - - (119) - (2 414) 

3 Зміни резерву від знецінення кредитів та 
коштів в інших банках 

- - - - - - 4 606 

4 Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та  коштів в інших банках - - - - - - (118) 

5 Дивіденди - - - - - - - 

6 Результат від операцій з цінними 
паперами в торговому портфелі банку  - - - - - - - 

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

- - - - - - - 

8 Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж  

- - - - - - - 

9 Результат від операцій з іноземною 
валютою 

- - - - - - - 

10 Результат від переоцінки іноземної 
валюти 

- - - - - - - 

11 Комісійні доходи - 42 - - 24 - 295 

12 Комісійні витрати  - (2) - - (9) - (1) 

13 Прибуток (збиток), що  виникає під час 
первісного визнання фінансових активів 
за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова 

- - - - - - (5 056) 

14 Прибуток (збиток), що виникає під час 
первісного визнання фінансових 
зобов’язань за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова 

- - - - - - - 

15 Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості 

- - - - - - - 

16 Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

- - - - - - - 

17 Знецінення інвестицій у цінні папери  - - - - - - - 

18 Відрахування до резервів за 
зобов’язаннями 

- - - - - - - 

19 Інші операційні доходи - 20 - - - - 11 

20 Доходи/витрати від дострокового 
погашення заборгованості 

- - - - - - - 

21 Адміністративні та інші операційні 
витрати 

- - - - - - (1 204) 

22 Частка в прибутку (збитку) асоційованих 
компаній 

- - - - - - - 
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Таблиця 7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 
31.12.2017 року         

(тис. грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Гарантії надані  - - - - - - - 

2 Гарантії отримані  - - - - - - - 

3 Імпортні акредитиви  - - - - - - - 

4 Експортні акредитиви  - - - - - - - 

5 Інші зобов’язання  - - - - 45 - - 

6 Інші потенційні зобов’язання - - - - - - -          

Таблиця 8. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними 
сторонами протягом 2017 року 

 

       
(тис. грн.) 
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1 Сума кредитів, наданих пов’язаним 
сторонам протягом періоду 

- - - - 5 - - 

2 Сума кредитів, погашених пов’язаними 
сторонами протягом періоду 

- - - - - - 57 104 

 
Станом на 31.12.2018 прямою істотною участю в Банку володіють:  

 респонсАбіліті Партісіпейшнс АГ (responsAbility Participations AG, Швейцарія) – 51 % статутного капіталу 
(рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних 
систем Національного Банку України № 169 від 23.06.2018р.); 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью Прогрес Холдінг» (Україна) – 38,940537% статутного 
капіталу.  

Остаточним ключовим учасником ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг» є громадянин Ісландії Маргеір Петурсон 
(Petursson Margeir), який опосередковано володіє 48,930326% статутного капіталу Банку. Набуту опосередковану 
істотну участь в банку Маргеіру Петурсону було погоджено 30 грудня 2015 року рішенням Комітету з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного Банку України 
№ 633. 

Станом на 31.12.2017 істотною участю в Банку володіло ТзОВ «Нью Прогрес Холдінг»  (99.8997%).         
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Таблиця 9. Виплати провідному управлінському персоналу9      
(тис. грн.) 

Ря-
док 

Назва статті 31.12.2018 31.12.2017 
витрати нараховане 

зобов’язання 
витрати нараховане 

зобов’язання 
1 2 3 4 5 6 

1 Поточні виплати працівникам 7 894 1 420 5 389 889 

2 
Виплати після закінчення трудової 
діяльності 

- - - - 

3 Інші довгострокові виплати працівникам - - - - 

4 Виплати під час звільнення 80 - 180 - 

5 
Виплати інструментами власного 
капіталу банку на основі акцій 

- - - - 

 
Примітка 47. Дочірні, асоційовані та спільні компанії 

Дочірні, асоційовані та спільні компанії відсутні.  

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії не здійснювались. 

 
Примітка 48. Об’єднання компаній 

Об’єднання компаній не здійснювалось. 

 
Примітка 49. Події після дати балансу 

Протягом періоду з 31.12.2018 до дати затвердження цієї фінансової звітності не відбувалося подій, які суттєвим 
чином могли б вплинути на цю фінансову звітність, зокрема:  
 об’єднання бізнесу;  
 припинення, або прийняття рішення про припинення діяльності;  
 реструктуризації;  
 прийняття судових рішень на користь позивачів, що могли б спричинити виникнення суттєвих фінансових 

зобов`язань Банку; 
 оголошення дивідендів. 
 
05.02.2019 рішенням Наглядової ради була затверджена Стратегія Банку на період 2019-2023 рр. 

                                                           
9 Провідний управлінський персонал - особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є 
відповідальними за планування, управління та контроль діяльності Банку, зокрема, Голова та члени Наглядової ради, Голова 
та члени Правління, Головний бухгалтер та його заступник тощо 
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