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nysriNHE AKLIIOHEPHE TOBAPIICTBO
41EMKABH10191 OLLIAgHilki BAHK YKPAII-114»
3AFIBA npo BIL1110B1,11A11bHICTb KEPIBMILITBA LLI0,110 nigro-romai
TA CXBATIEHHSIKOHC0111/10BAHOT DIHAHCOBOI 3BITHOCTI
3A PIK, WO 3AKIHLIVIBCFI 31 112Y,11HFI 2015 POKY
Kapil3HVILITBO Hece eignoeiganbHicTb 3a nigroToeky KOHCOrli,A0BaHOI CIDiHaHCOBOI 3BITHOCTI, Ala
RocToeipHo ei,r4o6pa)kae CPiHaHCOBIAL71 CTaH ny6ni4Horo aki4ioHepHoro TOBaOlICTBa 4:1epkaeHviiii
owap,Higit 6aHk YkpaYmn• (Hagani — gBaHk») Ta KOMIIaHIN , AKi KOHTO0.11/010TbCA 5aHKOM (Oar°HipHsi
komnaHiR Ta komnaHis cnepianbHoro npw3HaHeHHA) (Ha,rtani pa3om — «rpyna») craHom Ha
31 rpy,c,HR 2015 poKy, a TaKOX pe3yribT2Tvi II Ai51.11bHOCTI, pyx ITOWOBOX KOWTIB Ta 3MIHN y enacHomy
kaniTani 3a pik, u40 3aKIH4RIBCA tuiek) gaToio, a TaKO)K 3a p03KOVITTS OCHOBHL1X npmmumnie 06cl1KOBOI
110.111TLIK14 Ta iHWOI 110ACHK)BailbHOT iHcpopmat41I, eignoeigHo Ao Mb kHapoximmx craH,qapTie Cl3iHaHCOBOI
3BITHOCTI (HaAani — qMC4:13•).

flpN nigroToeui KOHC0.110,0BaHOI CPHaHCOBOI 3BITHOCTI KBOBHPILITBO Hece eignoeiganbHicTb 3a:
•

3a6e3neHeHHR npaemnbHoro em6opy Ta 3aCTOCyBaHHA npuimpinie 06111KOBOt 110.11iTAKI/1;

•

npeAcTaeneHHfl iHcpopmaWI, y T.1-1. LtaHvix npo 06nikoey noniTAKy, y cpopmi,
3a6e3ne4ye
rlplelieiHATHiCTb, POCTOBipHiCTb, CrliBCTaBHiCTb Ta 31003yMilliCTb TaKOI iHcloopmauri;

o

p03KOVITTA gOgaTKOBOI iHcpopmauiT y evinawax, K01114 BfrIKOHaHHA MIMI" MC03 e He,I4OCTaTHIM
,[4.1151 po3ymiHHA kopwcTyeaHamin 3BITHOCTI Toro ennwey, AKVIA Ti LIN IHWI yrogm, a TaKO)K IHWI AOLVI
'AA YM01311, 3,14i171CHH240Tb Ha CNHaHCOB1,1171 CTaH Ta CIDIHaHCOBi pe3yllbTaTlel AlAribHOCTI rpyrm;

o

cTeeppkeHus npo poTpinmaHHs emmor MCD3, 3a ymoem, LL40 6yAb-ski CyTTEB1 BiAX14.11eHHA
po3kpmTi Ta po3'FicHeHi B KOHCOrli,40BaHIVI CPHaHCOBiil 3BITHOCTI; Ta

o

01.1iHKy 3AaTHOCTi rpynvi npo,rtoe>kyearpi CBOE0 AlAllbHiCTb B MaV16yTHbOMy.

KepiBHMLITBO TaKO)K Hece aignoeiganbHicTb 3a:
o

CTBOpeHHA, enpoeawkeHHq Ta ni,r4TpvimaHHFI y BCIX nigpominax rprvi ecpekTveHoI Ta HaAIVIHOI
ckicTemm BHyTpiWHbOrO KOHT1301110;

o

BeReHHR oaniky y cpopmi, AKa 6 ,403Bar1arla1003KOLITIA Ta flOACHMTVI yromi ipynt4, a TaKO)K HaAaTin
Ha 6y,gb-nky gaily iHepopmaqi[o 3 p,OCTaTHb010 TO4HiCTIO npo COlHaHCOBICICTaH rpyrun i 3a6e3neHmTvi
eignoeiAHicTb koHconigoeaHoT COiHaHCOBOI3BITHOCTi ipynm emmoram MD:03;

o

ee,n,eHHs 6yxranTepcbkoro o6niky y aippoei,t4HocTi yo,o 3akoHogaecTea YkpeiHm;

o

3acTocyeaHHR 06epyHToBaHo gocTynHrix 3axogie Limps) 36epe)keHHFI aKTI1BiB rpyrm; Ta

•

3ano6iraHHA I BIAAarleHHA emna,clkie waxpacTea Ta iHWVIX nopyweHb.

KoHconictoeaHa cloiHaHccea 3BiTHiCTb rpyrivi 3a pik, LL40 3aKiH4V1BCA 31 rpy,EIHR 2015 poky, 6yna
cxeaneHa AO eAnycky 31 6epe3HR 2016 pOKy 1113aBIlIHHAM BaHky.

r. C. KOCTeHKG
rarlOBHmii

6yxranrep

31 6epe3H9 2016 poky
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Звіт незалежного аудитора
Акціонеру та Правлінню Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України»
Ми провели аудит поданої нижче консолідованої фінансової звітності Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі – «Банк»), та його
дочірніх компаній (далі разом – «Група»), що складається з консолідованого звіту про
фінансовий стан станом на 31 грудня 2015 року та консолідованого звіту про прибутки і
збитки та інший сукупних дохід, зміни капіталу і рух грошових коштів за рік, що
закінчився на зазначену дату, а також приміток, що складаються з короткого огляду
основних положень облікової політики та іншої пояснювальної інформації.
Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення
цієї консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності, а також за такий внутрішній контроль, який керівництво визначило необхіднім
для забезпечення підготовки консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Ми відповідаємо за висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності на
підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання вимог етики, а також
планування і проведення аудиту для отримання достатньої впевненості стосовно
відсутності у консолідованій фінансовій звітності суттєвих викривлень.
Аудит передбачає проведення процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та
розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
професійного судження аудитора, в тому числі від оцінки ризиків суттєвих викривлень у
фінансовій звітності внаслідок помилки або шахрайства. При здійсненні оцінки ризиків
аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що стосується підготовки і
достовірного представлення організацією фінансової звітності, з метою розробки
аудиторських процедур, доцільних за існуючих обставин, а не з метою надання висновку
стосовно ефективності внутрішнього контролю організації. Аудит також включає оцінку
відповідності застосування облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок,
здійснених керівництвом, а також оцінку загального представлення фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та відповідними і
надають підстави для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", вул. Жилянська 75, Київ, 01032, Україна
Телефон: +380 44 354 0404, факс:+380 44 354 0790, www.pwc.com/ua

pwc
Hiacmaea ansl eucnoafteram ymoerto-noaumuenof aymicu
Fpyna Bele (Anis erica 6y4iBenb, KOp11CT3710xIHCb MOge.TITHO nepeonimm, Asa BHmarae Big FpynH
3a6e3netiemm Toro, ino6 Ix 6anaHcoBa BapTicTb He
perynapHo nepeoHimoBaTH cHol 6ygiBni,
B1v13H51.11aCb CyTT'eB0 Big lx pHHKOBOI BapTocTi Ha siiiegb KOH-CHOI° 3BiTHOr0 nepiopy. AK
3a3HameHo B HpHMiTiji 19 AO soHcanigoBaHol cloiHalicoBol 3BiTHOCTi, I'pyna 11p0BOAHJIa OCTaHHIO
nepeoHiHxy CBO1X 6yg1Banb CTaHOM Ha 31 rpygim 2011 posy. 11s 3a3HameH0 B IlpHMiTIIi 2 710
KOHCO.TIig0BaHOI (biHaHcoBol 3BiTHOCTi, B yspiHcbsomy esoHomitmomy cepegommi Big637.T14C5I
iCTOTHi 3MiHH 3 momeHTy OCTaHHbOI nepeonimm, HKl BKa3y10Tb,
pmisoBa BapTicTb 6ygiBenb
CTaHOM Ha 31 rpyinui 2015 posy mo)se iCTOTHO Bigpi31151THCA Big IX 6aJlaHCOB0I BapTocTi i Tomy
nepeonimm 637,71iBezb noBHHHa 6y.na 6yTH nposegeHa B noTatmomy nepiogi. FlepeogiHsa He
6yna nposegeHa rp3711010 CTaHOM Ha 31 rpygmi 2015 posy, i BigH0BigH0 He 6y.rm npegcTaaneHi
noiesmaHi 3 Hes) pO3KpHTTA imbopmanci, mo He BignoBigac BHmoram MCBO 16 <<OCHOBHi
3aco6H». 3a BigcyTHicTio iwPopmagil ARA 01A1HKH enpaBegmmoi BapTocTi 6yg1Begb, Ham He
Bganocia 01A1HHTH BIIJIHB BigmiHHocTeti M1)K cripaBegmmoio BapTiCTIO 6ygiBanb Fpyin4 Ta Ix
6anaHcoBolo BapTien° CTaHOM Ha 31 rpygmi 2015 posy Ta BigrIOBigHHA BIIJIHB nboro IIHTaHH5I
Ha pe3eps nepeogimm i BigcrpoceHe 110,gaTKOBe 3060131.513aHHA aoo aKTHB CTaHOM Ha 3a3Hat1eHy
mune Amy, a TaK0)1( amopTH3aniiiHi BigpaxyBaHHH i BHTpaTH 3 110gaTKy Ha npH6yTos 3a pix,
3aKiIPIHBC31 31 rpygHH 2015 posy.
Y.7sweno-no3umumia aymIca
Ha gamy pymicy, 3a BHHATKOM BILTIFIBy 11HTaH1151, onHcaHoro y FligcTaBi ,£ ill BHC.TIOBJIeHH51
yMOBH0-1-103HTHBH01 gymsH, nogaHa Hmstie KOHCOJIVIOBalla cpiHaHcoBa 3BiTH1CTb AocTosipHo
Bigo6pwsae, B ycix CyTTeBHX acnesTax, KOHCOJIig0BaHHCI cpiHaHcoimil CTaH I'pyHH Ha 31 rpygaa
2015 posy Ta pe3yRbTaTH tioro 431/1bHOCT1 i pyx rpO11IOM4X KOIIITiB aa p1K, igo 3aKiIIIIHBC51 Ha
3a3HaxieHy gaTy, BignoBigHo go MbsHapommx cTaHgapTiB cliHaHcoBoi 3BiTHOCTi.
Ilasiatioeatibnuil napczepa0
MI4 3BepTaem0 gamy yBary Ha HpHM1TKy 2 110 Wei KOHCOJIWOBaHOI 4:I1HaHCOBOI 3BiTHOCli.
TtiFLTIbHiCTb Fpyrn4, HK i gimbHiCTb iH11111X OpraHi3a1I1ii B YKpaiHi, 3a3Hae Ta npogomsyBamme
3a3HaBaTH y Haii6.amstromy maH6yTHbomy BILTIHBy 1-10.T11THT-IHOI Ta eKOHOMiiIHOI HeBH3HageHOCTi,
HBO cnocTepiracTbcA B YKpaiHi.
Hama pymsa He 6y.na MOgyiftliKOBaH010 373B'513Ky 13 3a3HameHHm Binge IIHTaHHAM. V

c )4/C ,ot
31 6epe3HH 2016 posy
M. KH1B, YKpailla
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111Y51114HE AKL4IOHEPHE TOBAPWCTBO
«flEPAABHWA OLLIATIFIVIW BAHK YKPAII-114»
KOHC0.111/10BAH140 3BIT nPo 11P101BYTKII I 3BMTKI1 TA IHWMIA CYKY11H1011)1 )30X1/1
3A PIK, 1110 3AKIFILIWBCF131 IPIIIHR 2015 POKY

(y mucsivax apueeHb,
3a EILIHAMKOM 17pu6ymmy Ha aiNim, 3a3HageHoao e apU6H514
IlpilMiTKII

Ilpoi{eHmi A0 x0,414

5, 29
5, 29

flpOLI,BHTHi BLITPaTVI
LIVICTV12 flPOLLEHTHVO goxig
caOPMYBAHHFI PE3EPBY HAFICKPVTDR
3Ble1TKIB Big 3HEL4IHEHHA AKTI4BIB, 3A FIKV1Mlel HAPAXOBYIOTbCA nPOLPHTVI
00pMyBaHHA pe3epay Ha noKpicrm 36MTKiEl BIA 3He4iHeHHA aKTLIBIB, 3a RIUITMR
Hapaxoaporbu npou,eHTLi

18 374 660
(12 473 068)
5 901 592

6, 29

LIV1CTIFIPOI4EHTHI BOTPATVI
Komicicmi 40)(041
KO M ICI NHi BIATPaTil
LIVICTP113 3611TOK al); onepaLiiii 3 iH03eMHOIO BanioTolo
npv6yroK BiA IHBeCTw4IlA , HaFIEIHNX Arui npo,qawy
npm6yroK BiA onepa4iiii 3 COHaHCOBLIMPI iHm-pymeHramii, L140 BiA06pamorbcp
3a cnpaseAmitam BapTiCTK) 3 nepeoLAiHKolo 4epe3 npm6yrKii a6o 3641T01
CBopmyeaHHP pe3epay Ha 110KplITTA 36411-KiB BiA 3Ha4lHaHHA 3a iHLULIMIA oriepa4isimo
Liam-Ka B 361/ITIV acoyiLloaaHvix KomnaHM
LIPICTVICI iHLLIPIR AoxiA

3a pik,
3aKiH4RIBC51
31 rpyAHH
2015 poky

5 318 985

(15 734 186)

(9 663 088)

(9 832 594)

(4 344 103)

2 131 460
(497 312)
(4 867 781)
382

1 589 970
(330 217)
(3 330 833)
176 852

10
6

6 351 993
(1 422 906)

168 148
(27 543)

123 603
1 819 439
9, 29

361,
1TOK „OP 0110,DATKYBAHHFI
(Eibriparin)/BiAwKoAyBaHHs 3 noga-rxy Ha npin6roK

13 666 256
(8 347 271)

7, 29
7, 29
8

HEI1POL(EHTHI goxogmBlelTPATI/1)
011EPALAIV1HIBMTPATI/1

3a pik, LIAO
3aKilitIMI3C51
31 rpyE(HR
2014 poKy

11

3514TOK 3A PIK
BiAHOCLITbCfl 40:
AKWoHepa EaHKy
HeKom-ponboaaHoI 4aCTIOlyHacTi

222 376
(1 531 247)

(4 256 532)

(4 238 638)

(12 269 687)

(10 113 988)

(572)

98 592

(12 270 259)

(10 015 396)

(12 271 243)
984

(10 014 321)
(1 075)

(41 633)

(90 968)

IHWVIVI CYKYI1H1/1171 gOXITV(36VITOK):

Cmammi, AKi a nodanbutomy He 6ydymb peKnacucpimeaHi y cKnad npu6ymKie ma 36UMKift:
3meHweHHs pe3epsy nepeomiHks maiiHa 3a 3He41HeFims arc-mama, 3a siipaxysaHHsm
etterry siAc-rpot-ieHoro nogarky Ha npw5yrok

Cmammi, nKi e nodanbwomy 6ydymb peKnacuePiKoeaHi y cKnad npu6ymKie ma 3611MKie:
FlepeoLOHKa, nos'sq3aHa 3 nepeaeAeHHFim pe3y.ribraTia iH03BMH0T KomnaHiT B Ban ory 3BiTHOCTi
3MiHa cnpaBeAninsol sapTocri iHsecnn.thl, HaABHOX 4l1A ripoika>ky, 3a
sinpaxysaHHsm etterry siAcTpoveHoro no,qa-rky Ha npw6yTok
PeknacmpikaL(in nepeoWHks iHsecnimiR, HaFIBI-11,1X /Ins npoilawy, Loo 6yrkii peani3osaHi
npoTsrom poky, 3a swpaxyBaHHsm ecpekTy siAcTpoLieHoro noAaTky Ha npm6yTok

369
432 057

IHWV1V1CYKYFIHVV1 TIOXI,EV(351,1TOK)

390 411

(382)

862
(1 230 862)
587 138
(733 830)

BCbOIO CYKY(1HOr0 3614TKY 3A PIK

(11 879 848)

1314HOCIATbal 40:
AmAioHepa EaHKy
HeKOHTP011b0BaH01 Liac-rks yvacri

(11 880 832)
984

(10 748 151)
(1 075)

25 777
(476 054)

16 518
(606 267)

36L1TOK HA AKL4IIO
CePeAH1303BaN(eHa Ki.1113KiCTIm 3aw4a0Hpix antiii Ansi p03paxyHKy 6a3nHoro Ta
po36aaneHoro n
14110
6a3VICHNIA Ta
a ak4il0 (B rprok3Hsx)

12
12

Big imeH

A. r. nm

r. C.

KOCTeHKO

ronoeHmii 6yxranTep
6epe3Hs
BIAKOHaBL{i:

31 6epe3Hs 2016 paw
-16, 3aAHenpoacbm4 0
. Kr, 278-60-22

FlpHIVIiTKLI Ha cTopiHkax 9-101 e Heaig'emHcm 4aCTLIHOIo UIEI KOHC011iROBeHOI cpiHaHcoadi

4

(10 749 226)

I1Y5f114HE AKLUOHEPHE TOBARICTBO
«JaEPAABF11010 01.1W1F11/11;1 BAHK YKPAII-114»
KOHCarlIgOBAHMA 3BIT nPo (DIHAHCOBIA0 CTAH
CTAHOM HA 31 IPYTIHFI 2015 POKY
(y mucsigiax apueeHb)
IlpliMITKI4
AKTI41314:
FpOWOBi KOWTL1 Ta paxyHkki y HaLtioHanbHomy
6aHky YkpaIHvi
KOWT11 B 6aHKax
OFIBHCOBi iHcrpymeHTA, wo aiiEp6pa›KatoTbcR3a
cnpaBeArkiam aapTicno 3 nepeoLtiHKolo 4epe3 npii6yroK
a6o 3610110K
Kpe,ruirrm, HaAaHi knieftram
IHBeCTVILAiI, HBFIBHi Anse npogaxy
II-mac-n/1LO, yipmmyaaHi po noraweHHR
OCHOBHi 3aco6L4 Ta HemaTepiaribHi aKTABII
FlepegnnaTa 3 no,qaTKy Ha npm6y-roK
BiAcTpoveHi aKTLIBVI 3 nogaTky Ha npm6y-rok
IHwi akTvievi

5 632 365
17 822 488

4 532 863
8 022 444

15, 29
16, 29
17, 29
18, 29
19
11
11
20

10 095 933
65 462 189
47 380 331
7 195 975
3 945 643
299 876
80 759
1 180 270

4 252 179
70 236 315
26 318 815
6 890 726
3 374 835
303 058
80 384
302 525

159 095 829

124 314 144

16 557 088
94 253 706
29 498 132
7 152 023
1 742 787
2 536 133

22 176 386
56 208 996
19 340 460
5 251 900
442 381
1 656 729

151 739 869

105 076 852

30 153 460
1 193 252
(799 187)
1 231
(23 203 001)

30 153 460
1 237 084
(1 230 862)
862
(10 933 957)

7 345 755

19 226 587

10 205

10 705

7 355 960

19 237 292

159 095 829

124 314 144

21, 29
22, 29
23
24
25, 29
26

Bcboro 306013'513aHb
BflACHMIA KAIlITAJ1:
AkWoHepEudi KaniTari
Pe3epe nepeotAiHkm 6yAiaenb
Pe3epe nepeot4iHkm iHBeCTVILlicl, HBABHI1X prlR ripo,ga>ky
KyMyr1WRIBH1,16 pe3yribTaT nepeoqiHni Barq0111
Herl0KpATVA 36HTOK

27

Bcboro kaniTany, WO BigHOCITrbC51,40 anAioHepa BaHKy
HeKoHTponboBaHa Hama y-lacTi
Bcboro BriacHoro Kani-rany
BCIDOM 3060E3'93AHb I BflACHOM KAFIITAflY

r. C. KOCTeHKO
ronosmiii 6yxranTep
31 6epe3HA 2016 poKy
BwKoHanti: PtioanKa 0.B., 279-71-16, 3apienponcbmii KT., 278-60-22

n pliMiT01 Ha cTopiHkax 9-101 e Hesirk'emHoK) LIBCTVIHOF0 Wel KoHconigoBaHcii tiHalcoBol 3simocri.

5

31 rpy,o,HR
2014 poky

13, 29
14, 29

BCbOEO AKTABIB
3050B'S3AHRS I BIlACHI4k1 KAIIITAM
3050B'FBAHHFI:
KOWT41 681-10B
PaXyHKV1 KlliCHTiB
BvinyweHi eapoo6niraLtri
IHwi 3ano3vlgeHi KOLUTH
IHWi 3060B'5:13BEIH5I
Cy6opAmoaaHviii 6opr

31 rpy/AHH
2015 poky

11Y51114HE AKI1IOHEPHE TOBAPMCTBO
«flEPWABEIPIR 011.1A,O,HMA BANK YKPAIHM»
KOHCOI1lgOBAH1011A 3BIT npo 3MIHVl Y BTIACHOMY
3A PIK, LLIO 3AKIFI4VIBCF131 rPyrim 2015 POKY
(y M UCR 'MX apueetrb)
IlpHmiT- AgeioHepHMA Kani-ran

KM

17 481 716

Bcboro

.11b0BaHe

Kankrany

npii6roK/

BiAHOCMTbCSI

(Hell0KpMTMA

AO aKt4i0Hel3a

vacua
riacTi

KymyriemeHa cyma

iHBeCTMLAiii,

Kypcomix

HaMBHMX Ann

1:113HML4b

3614Tog)

Samy

1 332 844

Hepo3noPtineHI1

965 278

(587 138)

(10 014 321)

36un-oK 3a pig
IHWNIA cygymnal (36inTog)/npm6rog 3a pig, 3a einpagyeaHHem
noAaTgy Ha npH6yrog

(95 760)

(643 724)

862

Bcboro cygynHoro 36L4TKy 3a 2014 pig

(95 760)

(643 724)

862

earrocTi antiil 3a pagyHog ganiTani3a411
Hepo3noitineHoro npv6yrgy BaliKy
BHecgin ag4ioHepa cnnageHi Ta He3apeecTpoeaHi
EcI3egT BIA nepeiiHHoro BM3H8FIHR 06niraL4ifii eHrpiumboI
AeptcasHoill0314KM, owinsiamix AK BHeCOK amAioHepa
BwrinaTa Liaargin npi46yrgy Ha OCHOBI cpiHaHcoeoro pe3yribTary poly

HegoHTpo-

Pe3epe
nepeogiHICK

ripo,eamy
31 rpypoin 2013 poKy

Bcboro
ganiTany, Imo

Pe3epB
nepeoLOHICII
6w:0mi-16

4 792
(10 009 529)

19 192 700

(10 014 321)
(733 830)
(10 748 151)

11 780

(1 075)
(1 075)

19 204 480

(10 015 396)
(733 830)
(10 749 226)

361.111,WeHHFI HOMillanbHOT

-

18, 27
27

-

30 153 460

31 rpyAHsi 2014 poKy

(1 072 904)

1 072 904
11 598 840

27
27

1 237 084

862

-

361lrog 3a pig
IHWVIR cyKynHinin' (36prroK)/npm6yroK

36MTKy

3a 2015 pig

1314Kr B

31

(10 933 957)

(603 772)
(213 030)

(603 772)
(213 030)
19 226 587

(12 271 243)

(12 271 243)

(43 832)

431 675

369

2 199

390 411

(43 832)

431 675

369

(12 269 044)

(11 880 832)

10 705

984

19 237 292

(12 270 259)
390 411

984
(1 484)

Hb010 KOMBBHiCIO

30 153 460

r. C. KOCTeHKO
r011013HHA

1 193 252

anTep

31 bepems 2016 poKy
BytKoHast.ti: Pm6anKa 0.B., 279-71-16, 3agHenposcbmii K.F., 278-60-22
nOLIMiTKI1 Ha CTOpIHKaX

(603 772)
(213 030)

11 598 840

3a pig, 3a empagyeaHHem

no/Amy Ha npin6yTog
Bcboro cygynHoro

(1 230 862)

-

11 598 840

9-101 e HeBiTCCMHOK) 4aCTI4H010 14i61 KOHC011ig0BeHOl cpiHaHcoacii 3BITHOCTI.
6

(799 187)

1 231

(23 203 001)

7 345 755

10 205

(11 879 848)
(1 484)
7 355 960

111Y5rINHE AKWOHEPHE TOBARICTBO
«,11EMKABH1#11;1 OWIAXIHVICI BAHK YKPAII-114»
KOHC0.111,1:10BAHVIA 3BIT npo PYX1POWOBMX KOWTIB
3A PIK, WO 3AKIH4IIBCFI 31 rpyruim 2015 POKY
(y mucsviax apueeHb)
rlptiminui

PYX rPOWOBIIX KOWTIB BIA 011EPALIII4HOlglal1bHOCTI:
ilpougHTin orppinnaHi
flpoLkewni cnnaLieHi
Komici0Hi AoxoAti o-rptimaHi
KoMICINHI spn-pa-rui crinaHemi
OnepaLlfi 3 iHO3BMH010 earno-rolo
Llinc-rvin npin6p-oK Bi,B, onepayiri 3 COIHBHCOBVIMM iHc-rpymeHranni,1140
eiAo6pammoTbcsi aa cnpaBeAnineolo BapTicno 3 nepeogimmo %pea
npil6r-Km a6o 36MTKVI
IHwid onepatAiilmul AoxiA orpmmaHmiel
Bwrparin Ha yrpionaHHH nepcoHany cnnai-leHi
OnepaLliirmi spn-pa-nn cnnaLieHi
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3a piK, Lao

3a piK, Lao

3aldH4MBCSI

3BICIFI4NBCSI

31 rpwAHH
2015 poKy

31 rpyArol
2014 poky

15 233 176
(12 583 296)
2 127 143
(497 123)
316 751
505 726

10
103 513
(2 550 169)
(1 244 315)

Pyx rpowomax KOWTIB B14 onepaqiilHoT AlArlbHOCTi Ao 3MIH B
onepaLlihnix ainmeax Ta 306013'513BHHFIX

1 411 406

3MiHVI B onepaLiii;mix amieax Ta 306013'513BHHFIX
3meHweHHR/(36inbweHHH) onepaqiilrunx aKTLIBiB:
3arniuman Ha paxyHKax y HaL{ioHanbHomy 6aHKy YKpaImei,
u{0,40 FIKVIX iCHylOTb 06memeHHR

13

KOLUTVI B 6aHKaX
KpeAMTVI, HaAaHi KiliCHTBM
IHWi aKTVEVI

10 031 544
(8 095 275)
1 586 471
(330 313)
(119 085)

87 811
197 767
(2 547 956)
(1 039 008)

(228 044)

425 000
426 291
5 041 217
(223 096)

526 812
(78 116)
(8 293 697)
(10 610)

(5 863 528)
29 093 980
40 523

(4 176 863)
833 087
90 238

30 351 793

(11 337 193)

2 270

(361 936)

30 354 063

(11 699 129)

(3meHweHHF0/36inbweHHn onepaL4iiiHmx 3060B'FI3aHb:
KOWTM 6BHKiB
PaXyHKVI KIIIEHTIB
IHWi 306013.A3aHHA

HaAxo,4xKeHHn/(em6yri-R) rpowoawx Kow-rha BiA
onepaujAHoIAinnbHocTi Ao cnna-ni noAarKy Ha npii6yroK
iloAaroK Ha nrm6yroK cnnavemica
Llmc-re HaAxoA>KeHHni(Ei6yrTs) rpowospix KOWTIB BIA onepaLliii'HoT
AinnbHocri
PYX rPOWOBWX KOWTIB BIA IHBECTIlLaHOIAIFIrlbHOCTI:
lipma6aHHA IHBeCTIALlik HaFIBHPIX Ann npoAa>Ky
HaAxoAmeHHR BiA peaniaaug Ta noraweHHR IHBeCTI4L01, HaSIBHMX AIM
npoAamy
IlpinA6aHHn OCHOBHVIX 3aco6iB ra HemaTepianbmix aKTMBiB
HaXIX0A)KeHHA Bi4 peaniaaug OCHOBHMX 3aco6iB

(363 694 763)
343 739 067

(125 376 554)

(1 165 438)
680

136 001 477
(699 218)
5 644

(21 120 454)

9 931 349

(6m6yrrn)/HaAxoAmeHHR rpowomix KOWTIB
IFIBBCTVILOHOT

PYX 1POWOBMX KOWTIB Big 01HAHCOBOTAIRrIbHOCTI:
BNnnaTa 4aCTMFIVI npI16yTKy Ha OCHOBI CPIFIBHCOBVIX peaynbTaTiB poky
BinKyn enacHinx
AoqipHboKa KomnaHicio
HaAxoAxemisi BiA evinyweHinx eepoo6niraLlii/
HaAxowKeHHs BiA IMMIX aanoaingeHmx KOWTIB
lloraweHHR IHWNX aanoaingemix KOWTIB
lloraweHrin 6oproBvx qiHrunx nanepis
(ein6yr-rm)/HaAxoAmeHrin rpowomnx KOWTIB BiA
cOiHaHcosoTAIRIlbHOCTi
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27

(213 030)
(1 484)

(405 633)

3 357 755
(315 992)

(407 117)

2 828 733

ilY5.1114HE AKLAIOHEPHE TOBAPVICTBO
«,E1EPWABFIVIA OWN:WM BAHK YKPAII-114»
KOHC0111/30BAH11113BIT npo PYX IPOWOBIIX KOWTIB (11P0/10B)KEHHY1)
3A PIK, L140 3AKIH414BCF131 rPYTIHA 2015 POKY
(y mucsigax apuseHb)
npliMiTKM

3a1C1H9YIBCA

3a pik, uto

3a pik, L140
3aKilitillBCA

31 rpyp,HR
2015 poky

31 rpygHsi
2014 poky

BrIJ1/13 3MiH KypciB o6miHy BaMOT Ha rpowoai KOWTVI Ta IX eKBiBaJleHTH
36111bWEHHA FIDOWOBV1X KOWTIB TAN EKBIBAIIEHTIB

3 369 490

1 917 895

12 195 982

2 978 848

rPOWOBI KOWTV1TA IX EKBIBArlEHTV1, Ha no4aTok nepioAy

13

10 603 119

7 624 271

FPOWOBI KOWTV1 TA IX EKBIBAFIEHT14, Ha KiHe1.4b rlepiOAY

13

22 799 101

10 603 119

KoHconi,goBaHviiii 38ir

npo pyx rpowoemx KOWTIB cKnageHmin npFummm me-rogom.

lipoTsrom 2014 pont eig6ynocs Ham/m-e 36inbWeHHHantioHepHoro KaniTany 6e3 pyxy rpowoemx
KOWTIB:
•

36inbWeHHFI andoHepHoro KaniTany BaHKy 3a paXyHOK KaniTani3aL1iT Hepo3nogineHoro npm6rxy
BaHKy WrIFIXOM 36111bWeHHA HomiHanbHoT Bap-moll aKLAM Ha 3aranbHy cymy 1 072 904 Tmcstli

rpmeeHb (11pmmi-ma 27);
•

36inbaleHHFI ata..0oHepHoro !Gni-rally BaHKy Ha cymy 11 598 840 THCFILI rpmeeHb 3a paXyHOK
3giAcHeHHR emiciI 9 999 HOBV1X
13 HOMiHanbH010 eapricTio ogHieT Hoedi aKLUI
1 160 000 rpmeeHb. OnnaTa HOBV1X
BaHKy 6yna 3giiticHeHa ftepKamivimin 60010B101MV1 L4IHHWMV1
nanepamm — o6nira1.inim eHyTpiwHboT gepwaeHoI r10314K14 (Hagani — «OB):111») 3 imexcoeaHolo
BapTiCTK) cne14ianbHoT emicil HOMiHar16H010 eap-ric-no 11 598 840 Tmcfr-i rpielBeHb (11pmmiTKa 27). Ha
gal)/ nepeicHoro B1/13HBFIHS1 pi3HHLIFI MI)K HOMiHarlbH010 ra cnpaBegnmem eapTicrio LjVIX
6yrla BVI3HaHa y KaniTani Ta craHosmna 603 772 TVICHLIi rpmeeHb (rIpmmiTxa 18).

ow

Big imeHi npaeniHHH:

r. C. Kocre
r0110BH 6yxranTep
31 6epe3Hri 2016

1311KOHaBLAi:

P

poKy

1-16, 3agHenpoecuan0 K.F., 278-60-22

lipvimium Ha cropiHKax 9-101 e Heaip,'emHoio LOC-MHO/0 LOCI KOHC011ig0BaHOI COiHanoacif miTHoc-ri.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень)
1.

ОРГАНІЗАЦІЯ

Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку
України, зареєстрованого Національним банком України (надалі – «НБУ») 31 грудня 1991
року за №4. Відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» було
утворене відповідно до Розпорядження Президента України № 106 від 20 травня 1999 року
та Постанови Кабінету Міністрів України № 876 від 21 травня 1999 року шляхом
перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України в
Державний ощадний банк України у формі відкритого акціонерного товариства. Відкрите
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» було зареєстровано НБУ 26
травня 1999 року за № 4. Зміна назви Банку на публічне акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України» була зареєстрована 7 червня 2011 року.
Банк з 5 жовтня 2011 року, працює на підставі банківської ліцензії, виданої Національним
банком України. Банк має генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення
валютних операцій та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(надалі – «НКЦПФР») на здійснення операцій із цінними паперами.
Основна діяльність Банку полягає у веденні банківських рахунків та залученні депозитів
юридичних та фізичних осіб, наданні кредитів, здійсненні платежів, емісії банківських
платіжних карток, розвитку торгового еквайрингу та альтернативних каналів продаж,
торгівлі цінними паперами та у здійсненні операцій з іноземними валютами.
Стратегічний план діяльності АТ «Ощадбанк» на 2015-2017 роки затверджено постановою
правління банку від 13 лютого 2015 р. №96.
11 лютого 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято Засади стратегічного розвитку
державного банківського сектору (далі - Засади).
Засади передбачають:
-

-

збереження 100% участі держави у капіталі Банку до 2018 року, тобто Банк
залишатиметься державним системним банком принаймні наступні декілька років;
докорінний перегляд системи корпоративного управління шляхом впровадження кращих
міжнародних стандартів і практик, що сприятиме як підвищенню ефективності
управління в інтересах держави та платників податків, так і незалежності операційного
управління від можливого політичного та адміністративного впливу;
істотні зміни функціональної та фінансової моделей Банку.

Стратегічна мета Банку – це впровадження сучасних банківських технологій та продуктів як
основи підвищення операційної ефективності та забезпечення зваженого і стійкого
зростання у довгостроковій перспективі.
Банк не є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки усі вклади
фізичних осіб гарантовано державою.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років 100% акцій Банку належали державі.
Юридична адреса Банку: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.
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Станом на 31 грудня 2014 року Банк припинив здійснення усіх видів фінансових операцій у
населених пунктах Луганської та Донецької областей, які не контролюються українською
владою. Кримське республіканське управління, що станом на 31 грудня 2013 року входило
у філійну мережу Банку, припинило діяльність відповідно до Постанови Правління Банку від
8 травня 2014 року № 286. 27 травня 2014 року воно було виключено з державного реєстру
банків (лист НБУ від 30 травня 2014 року №41-114/27302). Таким чином, станом на 31
грудня 2014 року Банк мав 23 обласних управління, Головне управління по м. Києву та
Київській області, Головне управління з обслуговування клієнтів та 4 949 територіально
відокремлених безбалансових відділень на території України. Станом на 31 грудня 2015
року Банк мав 23 обласних управління, Головне управління по м. Києву та Київській
області, Головне управління з обслуговування клієнтів та 4 559 територіально
відокремлених безбалансових відділень на території України.
Кількість персоналу Банку станом на 31 грудня 2015 та 2014 років становила 30 893 та
34 354 чоловік, відповідно.
В групу компаній, в якій Банк виступає материнською компанією, та які консолідовані у даній
консолідованій фінансовій звітності, входять:

Назва
ПАТ «Державний ощадний
банк України»
ПАТ «Агентство по
рефінансуванню житлових
кредитів»

SSB NO. 1 Plc

Країна
ведення
діяльності

Відсоток участі/відсоток
акцій, що мають голос (%)
станом на
31 грудня
31 грудня
2015 року
2014 року

Україна

Материнська компанія

Україна

70,86

70,86

Велика
Британія

-

-

Вид діяльності
Банківська
діяльність
Рефінансування
кредитів
Компанія
спеціального
призначення для
випуску
єврооблігацій

ПАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» було створено у формі публічного
акціонерного товариства відповідно до законодавства України 17 лютого 2012 року.
Основним видом діяльності компанії є рефінансування іпотечних кредитів шляхом випуску
іпотечних цінних паперів.
SSB NO. 1 Plc було створено у формі публічного товариства з обмеженою відповідальністю,
відповідно до законодавства Англії та Уельсу. Основним видом діяльності компанії є
залучення коштів на міжнародних ринках капіталу для Банку. Контроль у Банку виник на
підставі можливості заздалегідь визначати діяльність SSB NO. 1 Plc (забезпечення роботи за
принципом «автопілот») відповідно до вимог МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність».
Керівництвом SSB NO. 1 Plc прийнято рішення про те, що SSB NO. 1 Plc буде здійснювати
операції у відповідності із заздалегідь визначеним порядком діяльності.
Дана консолідована фінансова звітність була схвалена Правлінням Банку
31 березня 2016 року.
2.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Політична та економічна ситуації в Україні у 2015 році характеризувалася нестабільністю,
що призвело до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків,
неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної
валюти по відношенню до основних іноземних валют.

10

Через анексію у 2014 році Автономної республіки Крим Російською Федерацією та
розгортання сепаратистських рухів і розвалу системи правопорядку в Луганській та
Донецькій областях відносини між Україною та Росією у 2015 році продовжували
погіршуватися, що призвело до суттєвого скорочення торгово-економічного співробітництва
між країнами: Російська Федерація денонсувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною, і
обидві країни оголосили про нові торгові обмеження. Зниження торгово-економічної
діяльності між Україною з Росією було частково компенсовано активізацією економічного
співробітництва з Європейським союзом, країнами Азії та Сполученим Штатами Америки.
У 2015 році українська економіка знаходилася в стані рецесії, її валовий внутрішній продукт
скоротився на 10% (2014: 7%), а річний рівень інфляції досягнув 43% (2014: 25%).
Несприятливі умови на ринках, на яких Україна торгує своїми основними товарами,
продовжували впливати на девальвацію української гривні стосовно основних іноземних
валют. Національний банк України подовжив дію низки заходів, запроваджених у 2014 році
і направлених на обмеження відтоку іноземної валюти з країни, включаючи, обов’язковий
продаж валютних надходжень, певні обмеження на придбання іноземної валюти на
міжбанківському ринку і на використання іноземної валюти під час здійснення
розрахункових операцій, а також обмеження на грошові перерахування закордон, що
призвело до згладжування надмірних коливань обмінного курсу, знецінення гривні
відбулося поступово, що зумовлювало обмежений вплив на рівень інфляції.
На початку 2015 року уряд України погодив з МВФ чотирирічну програму про надання
кредиту на суму 17.5 мільярда доларів США для підтримки економічної стабілізації України.
Програма визначає перелік реформ, які мають бути проведені урядом України для
відновлення сталого розвитку у середньостроковій перспективі. У жовтні 2015 року Україна
досягла угоди з більшістю кредиторів щодо реструктуризації частини зовнішнього
національного боргу у сумі 15 мільярдів доларів США, що призвело до покращення
кредитного рейтингу України.
Банківська система у 2015 році характеризувалася очищенням від неплатоспроможних
банків, недостатньою капіталізацією, погіршенням активів, яке було викликано економічною
ситуацією в країні. Українські компанії і банки продовжували потерпати через неможливість
отримати фінансування як на внутрішніх, так і на міжнародних фінансових ринках.
Протягом 2015 року НБУ було проведено стрес-тестування найбільших банків, у тому числі
Банку. У відповідності до Постанови НБУ від 15.04.2015 №260, Банк та 20 найбільших
банків України повинні мати позитивний власний капітал до 1 квітня 2016 року, а також
норматив достатності капіталу (Н2) не нижче 5% до 1 вересня 2016 року, 7% до 1 січня
2018 року та 10% до 1 січня 2019 року.
За результатами стрес-тестування Банк підготував та узгодив з Урядом та НБУ програму
капіталізації до кінця 2018 року. Держава, яка є власником Банку, демонструє готовність до
надання підтримки у вигляді додаткових внесків до капіталу Банку та вже фактично зробила
такі внески у сумі 11,6 мільярдів гривень наприкінці 2014 року (зареєстровані у березні 2015
року) та у сумі 4,96 мільярда гривень у січні 2016 року. Відповідно, на момент випуску цієї
фінансової звітності Банк дотримується програми капіталізації та вимог НБУ до капіталу.
У кінці 2015 року почала складатися ситуація нормалізації ліквідності банківської системи,
але кредитування економіки не здійснюється через відсутність платоспроможного попиту на
кредити з високою кредитною ставкою.
Економічна та політична ситуація залежить, великою мірою, від впровадження реформ
урядом України та зусиль НБУ із подальшого оздоровлення банківського сектору та
стабілізації економічної ситуації в Україні. У свою чергу керівництво Банку забезпечує
стабільну діяльність Банку відповідно до встановлених стратегічних цілей та завдань.
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3.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Заява про відповідність
Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»), випущених Комітетом з Міжнародних
стандартів фінансової звітності (надалі – «КМСФЗ»), та тлумачень, опублікованих
Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (надалі – «МКТФЗ»).
Інші критерії вибору принципів представлення
Дана консолідована фінансова звітність представлена у тисячах гривень, якщо не
зазначено інше.
Дана консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної
собівартості, за винятком оцінки будівель та фінансових інструментів, які оцінюються за
переоціненою або справедливою вартістю на кінець кожного звітного періоду, як викладено
у положеннях облікової політики нижче. Історична собівартість звичайно визначається на
основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги.
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу
активу або сплачена у результаті передачі зобов’язання у звичайній операції між учасниками
ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи ця ціна безпосередньо спостерігається на ринку
або оцінена із використанням іншої методики оцінки. Під час оцінки справедливої вартості
активу або зобов’язання Група бере до уваги характеристики відповідного активу або
зобов’язання так, якби учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення
ціни активу або зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/або
розкриття у цій консолідованій фінансовій звітності визначається на такій основі, за
виключенням операцій оренди, які входять у сферу застосування МСБО 17 «Оренда», та
оцінок, які мають певну схожість зі справедливою вартістю, але не є справедливою вартістю,
такі як чиста вартість реалізації згідно з МСБО 2 «Запаси» або вартість під час використання
згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Окрім того, для цілей консолідованої фінансової звітності оцінки справедливої вартості
розподіляються за категоріями на Рівні 1, 2 або 3 у залежності від того, наскільки вхідні
дані, використані для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню, і
важливості таких вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому, які можна
викласти таким чином:


Вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (без коригування) на активних
ринках на ідентичні активи або зобов’язання, до яких Група може мати доступ на дату
оцінки;



Вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до
Рівня 1), які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або
опосередковано; та



Вхідні дані Рівня 3 являють собою вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у
відкритому доступі.

Україна вважалася країною з гіперінфляційною економікою до 31 грудня 2000 року.
Відповідно, Група застосовувала МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
Вплив застосування МСБО 29 полягає в тому, що немонетарні статті були перераховані в
одиниці виміру, які були дійсні на 31 грудня 2000 року, шляхом застосування відповідних
індексів інфляції до первісної вартості.
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Функціональна валюта
Позиції, включені в консолідовану фінансову звітність Групи, виражені у валюті, що
найкращим чином відповідає економічній сутності подій та умов, що стосуються Групи
(«функціональна валюта»). Функціональною валютою даної консолідованої фінансової
звітності є українська гривня. Всі значення заокруглені до цілих тисяч гривень, якщо не
вказано інше.
Взаємозалік
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, а в консолідованому звіті про фінансовий
стан відображається згорнутий залишок, якщо Група має юридичне право здійснювати залік
відображених у консолідованому звіті про фінансовий стан сум та має намір або зробити
взаємозалік, або реалізувати актив та погасити зобов’язання одночасно. Доходи і витрати
не згортаються у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, за
виключенням тих випадків, коли це вимагається або дозволяється МСФЗ або відповідним
тлумаченням, при цьому такі випадки окремо розкриваються в обліковій політиці Групи.
При обліку передачі фінансового активу, яка не веде до припинення визнання такого
активу, Група не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
Основні положення облікової політики представлені нижче.
Принципи консолідації
Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Банку та компаній, які
контролюються Банком (його дочірня компанія та компанія спеціального призначення).
Контроль досягається тоді, коли Банк:


має владні повноваження щодо об’єкта інвестування;



зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів діяльності об’єкта
інвестування; та



має здатність використовувати свої владні повноваження щодо об’єкта інвестування
для впливу на свої результати.

Банк здійснює переоцінку наявності або відсутності контролю над об’єктом інвестицій, якщо
факти та обставини вказують на зміни одного або більше із трьох перелічених вище
елементів контролю.
У випадку коли Банк має менше більшості прав голосу в об’єкті інвестування, він володіє
владними повноваженнями над цим об’єктом інвестицій, коли прав голосу достатньо для
забезпечення його практичної здатності керувати значущими видами діяльності об’єкта
інвестування одноосібно. Оцінюючи, чи є права голосу Банку достатніми для надання йому
владних повноважень, Банк враховує усі факти та обставини, у тому числі:


розмір утримуваного Банком пакету голосів порівняно із розміром та ступенем
розпорошеності пакетів інших утримувачів прав голосу;



потенційні права голосу, утримувані Банком, інших утримувачів голосів або інших
сторін;



права, які виникають внаслідок інших контрактних угод; та



будь-які додаткові факти та обставини, які вказують на те, що Банк має або не має
можливості керувати значущими видами діяльності у період часу, коли необхідно
прийняти рішення, включно з порядком розподілу голосів під час голосування на
попередніх зборах акціонерів.

Консолідація дочірньої компанії розпочинається із дати, коли Банк отримує контроль над
дочірньою компанією, та припиняється, коли Банк втрачає контроль над дочірньою
компанією. Зокрема, доходи і витрати дочірньої компанії, придбаної або проданої протягом
року, включаються до консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід,
починаючи із дати отримання Банком контролю і до дати втрати Банком контролю над
дочірньою компанією.
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Прибуток і збиток та кожний компонент інших сукупних доходів розподіляються на власника
Банку і неконтрольовані частки участі. Загальна сума сукупних доходів дочірньої компанії
розподіляється на власника Банку і неконтрольовані частки участі, навіть якщо це
призводить до виникнення у неконтрольованих часток участі від’ємного залишку.
У випадку необхідності у фінансову звітність дочірньої компанії вносяться коригування для
приведення їхньої облікової політики у відповідність до облікової політики Групи.
Усі внутрішньогрупові активи та зобов’язання, статті капіталу, доходи, витрати і потоки грошових
коштів за операціями між членами Групи виключаються повністю під час консолідації.
Неконтрольована частка участі
Неконтрольована частка участі представлена як частка прибутків або збитків, а також
чистих активів дочірньої компанії та компанії спеціального призначення, які не належать,
прямо або опосередковано, акціонеру Банку.
Неконтрольована частка участі представлена окремо в консолідованому звіті про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід, а в консолідованому звіті про фінансовий стан – у складі
капіталу, окремо від акціонерного капіталу материнської компанії.
Визнання доходів та витрат
Визнання процентних доходів та витрат
Процентні доходи від фінансового активу визнаються, коли існує вірогідність надходження
економічних вигід для Групи, і суму доходів можна достовірно визначити. Процентні доходи
та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективної ставки
процента. Метод ефективної ставки процента – це метод визначення амортизованої
вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів
або фінансових зобов’язань) та розподілення процентних доходів або витрат протягом
відповідного періоду.
Ефективна ставка процента – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартості
очікуваних майбутніх грошових виплат або надходжень протягом очікуваного строку
використання фінансового інструмента або, якщо доцільно, протягом коротшого періоду,
до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання.
Доходи за борговими фінансовими інструментами відображаються з використанням методу
ефективної ставки процента, за виключенням фінансових активів, що відображаються по
справедливій вартості через прибутки та збитки.
При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових
активів у результаті збитку від знецінення процентні доходи визнаються у подальшому з
використанням процентної ставки, яка застосовувалася для дисконтування майбутніх
грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення.
Проценти отримані від активів, що оцінюються по справедливій вартості, класифікуються як
процентні доходи.
Визнання доходів за угодами РЕПО та зворотнього РЕПО
Прибутки/збитки від цих інструментів визнаються як процентні доходи чи витрати у
консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід виходячи з різниці між
ціною зворотнього придбання, розрахованою на поточний момент з використанням методу
ефективної ставки процента, та ціною продажу таких інструментів третім сторонам. Коли
операція зворотнього РЕПО або РЕПО виконується на первісних умовах, ефективна
доходність/процент у вигляді різниці між ціною продажу та зворотнього викупу, погоджена в
рамках первісної угоди, визнається з використанням методу ефективної ставки процента.
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Визнання комісійних доходів та витрат
Комісії за надання кредитів, разом із відповідними прямими витратами, переносяться на
майбутні періоди та визнаються як коригування ефективної ставки процента за кредитом.
Коли існує вірогідність, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного
кредитного договору, плата за зобов’язання з кредитування включається до доходів
майбутніх періодів разом з відповідними прямими витратами та визнається як коригування
ефективної ставки процента за наданим кредитом. Коли малоймовірно, що зобов’язання з
кредитування призведе до укладання конкретного кредитного договору, плата за
зобов’язання визнається у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід протягом періоду, який залишився до кінця виконання даного зобов’язання. Коли
спливає строк зобов’язання з кредитування, а кредитний договір так і не укладається,
комісійні доходи за зобов’язаннями з кредитування визнаються у консолідованому звіті про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід після завершення цього строку. Комісія за
обслуговування кредиту визнається як дохід під час надання послуги. Комісія за
організацію синдикованих кредитів визнається в консолідованому звіті про прибутки і збитки
та інший сукупний дохід, коли такі послуги з організації фінансування надані. Усі інші комісії
визнаються після надання відповідних послуг.
Інші доходи та витрати визнаються у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід коли завершується відповідна операція.
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Група визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму консолідованому звіті про
фінансовий стан тоді, коли він стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного
інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів та зобов’язань
визнаються з використанням обліку за датою розрахунку.
Фінансові активи та зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю. Витрати
на проведення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску даного
фінансового активу або фінансового зобов’язання, додаються до суми справедливої
вартості у випадку, якщо фінансовий актив чи фінансове зобов’язання визнаються не за
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Витрати на проведення операції, які
безпосередньо стосуються придбання або випуску даного фінансового активу або
фінансового зобов’язання, що визнаються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, відносяться безпосередньо до прибутків та збитків.
Найкращим свідченням справедливої вартості фінансового інструмента на момент
первісного визнання є ціна операції (тобто справедлива вартість компенсації виплаченої
або отриманої). У випадку, якщо справедлива вартість на момент первісного визнання
відрізняється від ціни операції, то фінансовий інструмент обліковується на дату первісного
визнання таким чином:
a.

За вартістю оцінки, якщо про справедливу вартість існують свідчення цін котирування
на активному ринку для ідентичних активів або зобов’язань (тобто вхідні дані Рівня 1)
або коли вона визначається на основі методики оцінки, яка використовує лише дані із
ринків, які піддаються спостереженню. Група має визнавати різницю між
справедливою вартістю на момент первісного визнання і ціною операції як прибуток
або збиток.

б.

В усіх інших випадках за вартістю оцінки, з урахуванням коригування щодо
перенесення на майбутні періоди різниці між справедливою вартістю на момент
первісного визнання і ціною операції. Після первісного визнання Група має визнавати
цю перенесену на майбутні періоди різницю як прибуток або збиток у тій мірі, в якій він
виникає у результаті зміни фактору (включно із фактором часу), який би учасники ринку
враховували під час визначення ціни активу або зобов’язання.

Будь-які прибутки або збитки від первісного визнання фінансових інструментів, отриманих
від акціонера, визнаються у складі власного капіталу.
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Облікова політика для подальшої переоцінки даних статей розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи
Фінансовий актив перестає визнаватися тільки коли закінчився строк дії прав на отримання
потоків грошових коштів від даного активу, або коли Група передала усі істотні ризики та
винагороди від володіння активом іншій стороні. Якщо Група не передала і не зберегла усі
істотні ризики та винагороди від володіння активом та продовжує контролювати даний актив,
вона визнає свою збережену участь в активі і пов’язане з цим зобов’язання щодо сум, які
можливо доведеться сплачувати. Якщо Група зберегла усі істотні ризики та винагороди від
володіння переданим активом, вона продовжує визнавати фінансовий актив та також визнає
отримані кошти як забезпечений кредит.
При припиненні визнання фінансового активу у всій повноті, різниця між балансовою вартістю
активу та сумою отриманої винагороди, дебіторською заборгованістю, накопиченими
прибутками чи збитками, що були визнані в інших сукупних прибутках та накопичені в капіталі,
визнається у прибутках та збитках.
При припиненні визнання фінансового активу іншим чином, ніж у всій повноті (наприклад,
коли Група зберігає можливість викупити частину переданого активу чи зберігає залишкову
участь, внаслідок якої не зберігаються усі істотні ризики та винагороди від володіння активом,
та продовжує контролювати даний актив) Група розподіляє попередню балансову вартість
фінансового активу між частиною, що вона продовжує визнавати пропорційно своїй участі, та
частиною, яку більше не визнає, відповідно до справедливої вартості кожної з частин на дату
передачі активу. Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину активу, що
більше не визнається, і сумою отриманої винагороди за частину активу, що більше не
визнається, та розподіленими на неї накопиченими прибутками чи збитками, що були визнані
в інших сукупних прибутках та накопичені в капіталі, визнається у консолідованому звіті про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Накопичені прибутки чи збитки, що були визнані в
інших сукупних прибутках та накопичені в капіталі, розподіляються між частиною, що
продовжує визнаватися, та частиною, що більше не визнається, відповідно до справедливої
вартості кожної з частин.
Фінансові зобов’язання
Фінансове зобов’язання перестає визнаватися тоді, коли воно виконане, анульоване або
закінчився строк його дії.
У випадку, коли існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим від того самого
кредитора на істотно інших умовах або в умови існуючого зобов’язання вносяться істотні
зміни, така заміна або модифікація трактується як припинення визнання первісного
зобов’язання та визнання нового зобов’язання, а різниця відповідної балансової вартості
визнається у складі консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, необмежені у використанні
залишки на кореспондентських рахунках у Національному банку України та інших банках,
кошти, надані банкам країн, які входять до Організації економічного співробітництва та
розвитку («ОЕСР») та інших країн, які можуть бути вільно конвертовані у відповідну суму
грошових коштів протягом короткого терміну, за винятком гарантійних депозитів для
операцій з пластиковими картками.
Обов’язкові резерви в Національному банку України
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років українські банки повинні зберігати кошти
обов’язкових резервів на коррахунку, відкритому у Національному банку України.

16

Банківські метали
Золото та інші банківські метали відображаються за справедливою вартістю, яка відповідає
офіційному курсу Національного банку України, розрахованому на основі першого фіксингу
котирувань на Лондонському ринку дорогоцінних металів, з урахуванням діючого курсу
гривні по відношенню до долара США на відповідну дату. Зміни в цінах покупки НБУ
відображаються як результат переоцінки за операціями з банківськими металами у
консолідованому звіті про прибутки та збитки та іншій сукупний дохід.
Кошти в банках
У процесі своєї звичайної діяльності Група надає кредити або розміщує депозити в інших
банках на певні проміжки часу. Кошти в банках первісно визнаються за справедливою
вартістю з урахуванням витрат на проведення операції. Кошти в банках зі встановленим
терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної ставки процента. Ті кошти, що не мають встановленого терміну погашення,
відображаються за амортизованою вартістю, виходячи зі строків погашення, визначених
керівництвом. Кошти в банках обліковуються за вирахуванням резерву на покриття збитків
від знецінення.
Кредити, надані клієнтам
Кредити, надані клієнтам, являють собою фінансові активи, які не є похідними фінансовими
інструментами, з фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному
ринку, окрім тих, які були класифіковані в інші категорії фінансових активів.
Кредити, надані Групою з фіксованим терміном погашення, первісно визнаються за
справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операції. У тих випадках, коли
справедлива вартість наданої компенсації не дорівнює справедливій вартості кредиту,
наприклад, коли кредит наданий за ставками, нижчими від ринкових, різниця між
справедливою вартістю наданої компенсації та справедливою вартістю кредиту визнається як
збиток при первісному визнанні кредиту і включається до консолідованого звіту про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід відповідно до характеру цих збитків. Після первісного визнання
кредити відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного
процента. Кредити, надані клієнтам, відображаються за вирахуванням резервів на покриття
збитків від знецінення.
Угоди РЕПО та зворотнього РЕПО
У процесі своєї діяльності Група укладає угоди про продаж і зворотній викуп («угоди
РЕПО»), а також угоди про придбання і зворотній продаж фінансових активів («угоди
зворотнього РЕПО»). Угоди РЕПО та угоди зворотнього РЕПО використовуються Групою
як елемент управління ліквідністю.
Угода РЕПО – це угода про передачу фінансового активу іншій стороні в обмін на грошову
або іншу компенсацію з одночасним зобов’язанням щодо зворотнього придбання
фінансових активів у майбутньому на суму, еквівалентну отриманій грошовій або іншій
компенсації, плюс накопичений процент. Ці угоди обліковуються як операції фінансування.
Фінансові активи, продані на умовах РЕПО, залишаються у консолідованій фінансовій
звітності, а отримана компенсація за цими угодами обліковується як отриманий кредит у
коштах банків, забезпечений заставою.
Активи, придбані на умовах зворотнього РЕПО, обліковуються у консолідованій фінансовій
звітності як розміщені грошові кошти, забезпечені цінними паперами та іншими активами і
класифікуються як кошти в банках або кредити, надані клієнтам.
Група укладає угоди РЕПО, за якими вона отримує або передає заставу відповідно до
звичайної ринкової практики. Відповідно до стандартних умов операцій РЕПО в Україні,
отримувач застави має право продати предмет застави або передати його у наступну
заставу за умовою повернення таких цінних паперів при розрахунку за угодою.
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У випадку, коли активи, придбані за угодами зворотнього РЕПО, реалізуються третім
сторонам, результати від цих операцій відображаються як прибуток або збиток у складі чистих
прибутків/(збитків) щодо відповідних активів. Будь-які відповідні доходи чи витрати,
які виникають як різниця між ціною придбання та ціною реалізації таких активів, визнаються як
процентні доходи або витрати у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід.
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, наявні для продажу, являють собою інвестиції в боргові цінні папери та акції, які
передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу. Такі цінні папери первісно
відображаються за справедливою вартістю. Надалі цінні папери оцінюються за
справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки до іншого сукупного прибутку,
за винятком збитку від знецінення, прибутків або збитків від операцій з іноземною валютою
та процентних доходів, нарахованих з використанням методу ефективного процента, які
визнаються безпосередньо у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід. При продажу прибуток/(збиток), раніше відображений у іншому сукупному доході,
буде відображений у прибутках і збитках. Результат від продажу інвестицій, наявних для
продажу, визнається у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
на момент вибуття та складає різницю між ціною продажу та балансовою вартістю на
момент здійснення операції.
Для визначення справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу, Група використовує
ринкові котирування. Якщо активний ринок для інвестицій відсутній, Група визначає
справедливу вартість, використовуючи методики оцінки. Ці методики включають
використання останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами, посилання на поточну справедливу вартість іншого, практично ідентичного,
інструмента, аналіз дисконтованих грошових потоків та інші прийнятні методи. У разі
наявності методики оцінки, яка зазвичай використовується учасниками ринку для
визначення ціни інструмента, та за наявності підтвердження, що ця методика забезпечує
достовірне визначення цін, отриманих при фактичному проведенні ринкових операцій, Група
застосовує цю методику.
Акції відображаються за собівартістю за вирахуванням збитків від знецінення, якщо такі
існують, у випадку, коли їхню справедливу вартість неможливо визначити достовірно.
Інвестиції, утримувані до погашення
Боргові цінні папери, які не є похідними фінансовими інструментами, з фіксованими або
визначеними платежами, та фіксованим строком погашення, які Група має намір і можливість
утримувати до погашення.
Інвестиції, утримувані до погашення, з фіксованим терміном погашення, первісно визнаються
за справедливою вартістю із врахуванням відповідних витрат на проведення операції. У тих
випадках, коли справедлива вартість наданої компенсації не дорівнює справедливій вартості
боргових цінних паперів, наприклад, коли боргові цінні папери мають ставку, вищу/нижчу від
ринкової, різниця між справедливою вартістю наданої компенсації та справедливою вартістю
боргових цінних паперів визнається як прибуток/(збиток) при первісному визнанні фінансового
активу і включається до консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
відповідно до характеру цих збитків за звичайними операціями або до складу власного
капіталу – за операціями з акціонером.
Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, відображаються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективного процента. Інвестиції, утримувані
до погашення, відображаються за вирахуванням резервів на покриття збитків від знецінення.
Якщо Група продасть або рекласифікує інвестиції, утримувані до погашення, на більш ніж
незначну суму до строку погашення (крім як за виняткових обставин), то вся категорія має
бути переведена до складу інвестицій, наявних для продажу. Крім того, Групі буде
заборонено класифікувати будь-які фінансові активи як утримувані до погашення протягом
поточного фінансового року та наступних двох років.
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Знецінення фінансових активів
Фінансові активи, інші ніж ті, що визнаються за справедливою вартістю через прибутки та
збитки, оцінюються на наявність знецінення на кінець кожного звітного періоду. Фінансовий
актив або група фінансових активів вважаються знеціненими, тоді і тільки тоді, коли існує
свідчення знецінення, у результаті однієї або декількох подій («подій збитку»), що відбулись
після початкового визнання фінансового активу, і ці події збитку впливають на очікувані
майбутні грошові потоки, які пов’язані з фінансовим активом або групою фінансових активів,
так, що ці збитки можна достовірно оцінити.
Резерви на покриття збитків від знецінення визначаються як різниця між балансовою
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, включаючи суми
очікуваного відшкодування від застав та гарантій, які дисконтовані за первісною ефективною
ставкою процента, для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю.
Якщо у наступний період сума збитку від знецінення зменшується, і це зменшення можна
об’єктивно віднести до події, яка відбувається після визнання знецінення, то раніше визнаний
збиток від знецінення сторнується через консолідований звіт про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід за умови, що балансова вартість активу на дату сторнування збитку від
знецінення не перевищує амортизовану собівартість, за якою актив би обліковувався, якби
збиток від знецінення не був визнаний.
Для фінансових активів, які відображаються за собівартістю, резерв на покриття збитків від
знецінення визначається як різниця між балансовою вартістю фінансового активу і
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною
ринковою ставкою процента для аналогічного фінансового активу. Такі збитки від
знецінення не сторнуються у наступних періодах.
Коли існує об’єктивне свідчення знецінення фінансових активів, наявних для продажу,
сукупний збиток, який раніше був визнаний у капіталі, вилучається із капіталу і визнається у
консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період.
Сторнування таких збитків від знецінення за борговими інструментами визнаються у
консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за відповідний період, у
випадку, якщо збільшення справедливої вартості цих фінансових активів об’єктивно
стосується подій, що відбулися після знецінення. Сторнування збитків від знецінення за
дольовими інструментами не визнаються у консолідованому звіті про прибутки і збитки та
інший сукупний дохід.
Зміна резерву на покриття збитків від знецінення відображається у складі фінансового
результату за рахунок коригування суми резерву. Загальна сума резерву на покриття
збитків від знецінення вираховується із балансової вартості активів, відображеної у
консолідованому звіті про фінансовий стан.
Фактори, які Група розглядає при визначенні наявності об’єктивних ознак знецінення,
включають інформацію про ліквідність позичальника чи емітента, його платоспроможність,
рівень ризиків бізнесу та фінансового ризику, рівні та тенденції невиконання зобов’язань по
аналогічним фінансовим активам, тенденції та умови національної та місцевої економіки,
та про справедливу вартість застави та гарантій. Ці та інші фактори можуть, окремо чи в
сукупності, бути достатньою об’єктивною підставою для визнання збитку від знецінення
фінансового активу чи групи фінансових активів.
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Основні фактори, які враховує Група при визначенні знецінення фінансового активу, є його
статус прострочки та можливість реалізації відповідної застави, за її наявності. Нижче
наведені інші основні критерії, на підставі яких визначається наявність об’єктивних ознак
збитку від знецінення:


прострочення будь-якого чергового платежу на період більше трьох місяців, при цьому
несвоєчасна оплата не може бути спричинена затримкою у роботі розрахункових
систем;



позичальник зазнає суттєвих фінансових труднощів, що підтверджує отримана Групою
фінансова інформація позичальника;



ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації позичальника;



платоспроможність позичальника погіршилася внаслідок зміни загальнонаціональних
або місцевих економічних умов, які впливають на діяльність позичальника;



вартість застави суттєво зменшилась внаслідок погіршення ситуації на ринку.

Для вкладень в акції, що відносяться до категорії наявні для продажу, які обертаються чи не
обертаються на організованому ринку, значне чи тривале зниження справедливої вартості
нижче вартості їх придбання вважається об’єктивною ознакою знецінення.
Якщо Група визначає відсутність об’єктивних ознак знецінення для окремо оціненого
фінансового активу (незалежно від його суттєвості), вона відносить цей актив до групи
фінансових активів, що мають подібні характеристики кредитного ризику, та здійснює їх
колективну оцінку на предмет знецінення.
Для цілей колективної оцінки на предмет знецінення фінансові активи об’єднуються у групи
на основі подібних характеристик кредитного ризику. Ці характеристики враховуються при
визначенні очікуваних майбутніх грошових потоків для групи таких активів та є
індикаторами спроможності позичальника сплатити суми заборгованості відповідно до умов
договору по активах, що оцінюються.
Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які колективно оцінюються на предмет
знецінення, розраховуються на основі контрактних грошових потоків, пов’язаних з цими
активами, та попереднього досвіду керівництва щодо прострочених сум, які виникають
внаслідок минулих подій збитку, а також досвіду успішного погашення прострочених сум.
Минулий досвід коригується з урахуванням існуючих даних, що відображають вплив поточних
умов, які не впливали на той період, на якому базується попередня інформація щодо збитків,
та не враховується вплив тих минулих умов, які існували у попередньому періоді та не
існують на даний момент.
Для визначення необхідності визнання збитку від знецінення від вкладень Групи в
асоційовані компанії застосовуються вимоги МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка». Балансова вартість інвестицій в асоційовані компанії за необхідності тестується на
предмет знецінення у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» шляхом її
порівняння з сумою очікуваного відшкодування (більшою з двох оцінок: справедливої
вартості мінус витрати на продаж та вартості при використанні). Визнаний збиток від
знецінення включається до складу балансової вартості інвестиції. Відновлення такого збитку
від знецінення визнається у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів», якщо
в подальшому відбулося збільшення суми очікуваного відшкодування інвестиції.
Необхідно розуміти, що оцінка резерву на покриття збитків розраховується із урахуванням
професійного судження. Хоча існує ймовірність того, що у певні періоди Група може зазнати
збитків, розмір яких буде значним по відношенню до резерву на покриття збитків від
знецінення. На думку керівництва, резерв на покриття збитків від знецінення є адекватним
для того, щоб покрити збитки від ризикових активів станом на звітну дату.
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Кредити з переглянутими умовами
По можливості, Група прагне реструктурувати кредити, не стягуючи забезпечення. До такої
реструктуризації відноситься подовження термінів погашення і узгодження нових умов
кредиту. Після перегляду умов кредит оцінюється з використанням первісної ефективної
ставки процента, розрахованої до зміни умов, при цьому кредит більше не вважається
простроченим. Керівництво постійно контролює кредити з переглянутими умовами на
предмет виконання всіх цих умов і наявності високої вірогідності отримання по них
майбутніх платежів. Кредити продовжують оцінюватися на знецінення окремо або
колективно з використанням первісної ефективної ставки процента за кредитом.
Списання кредитів
Кредити списуються за рахунок резерву на покриття збитків від знецінення за рішенням
Правління Банку. Списання кредитів відбувається після того, як керівництво використало усі
можливості щодо повернення сум заборгованості Групи та після продажу всього наявного
забезпечення за кредитом. Подальше відшкодування раніше списаних сум визнається як
інші доходи в консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід в період
відшкодування.
Похідні фінансові інструменти
У ході звичайної господарської діяльності Група укладає різноманітні договори похідних
фінансових інструментів, включаючи угоди, які укладаються Групою на купівлю-продаж та
обмін (конвертацію) іноземної валюти з іншими банками, та валютні свопи, призначені для
управління валютним ризиком та ризиком ліквідності, а також для цілей торгівлі. Похідні
фінансові інструменти первісно обліковуються за справедливою вартістю на дату укладання
договору з подальшою переоцінкою до їх справедливої вартості на кожну звітну дату.
Всі похідні фінансові інструменти відображаються як активи, коли їх справедлива вартість
додатня, і як зобов’язання, коли їх справедлива вартість від’ємна. Похідні фінансові
інструменти включаються в консолідований звіт про фінансовий стан до складу фінансових
активів та зобов’язань за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі
прибутку або збитку або, якщо сума залишку несуттєва, до складу інших активів або інших
зобов’язань. Прибутки та збитки за такими інструментами включаються у консолідований звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід до складу чистого прибутку/(збитку) від
фінансових активів і зобов’язань за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у
складі прибутку або збитку або, якщо сума результату несуттєва, до складу чистого прибутку
від операцій з іноземною валютою. Похідні фінансові інструменти, що використовуються
Групою, не призначені для хеджування і не кваліфікуються для обліку хеджування.
Вбудовані похідні фінансові інструменти
Похідні фінансові інструменти, вбудовані в склад інших фінансових інструментів або інших
комбінованих угод, обліковуються як окремі похідні фінансові інструменти, якщо їх
характеристики та ризики за ними не знаходяться у тісному зв’язку з основною угодою та
основна угода не відноситься до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за
справедливою вартістю через прибутки або збитки.
Основні засоби та нематеріальні активи
Основні засоби та нематеріальні активи (окрім будівель та нерухомості на стадії
будівництва) відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої
амортизації та визнаного збитку від знецінення, якщо такий є.
Амортизація активів незавершеного будівництва та тих, які не введені в експлуатацію,
починається з моменту, коли активи готові до їхнього використання за призначенням.
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Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується на історичну
(переоцінену) вартість основних засобів та нематеріальних активів з метою поступового
списання протягом очікуваного строку корисного використання. Вона нараховується за
прямолінійним методом з використанням таких щорічних ставок:
Будівлі
Меблі, офісне обладнання та транспортні засоби
Нематеріальні активи

1,5% - 5%
10% - 33%
17% - 25%

У 2015 та 2014 роках строки корисного використання основних засобів та нематеріальних
активів переглядалися, але не були змінені в порівнянні з минулим роком.
Вартість поліпшення орендованого майна амортизується протягом строку оренди
відповідного об’єкту. Витрати на ремонтні та відновлювальні роботи основних засобів
відображаються у тому періоді, коли вони понесені, та включаються до статті операційних
витрат. Витрати на поліпшення капіталізуються на момент їхнього здійснення.
Об’єкт основних засобів та нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або
коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження
використання цього активу.
Результат від реалізації основних засобів, який розраховується як різниця між сумою
отриманих коштів і балансовою вартістю активів, визнається у консолідованому звіті про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Група прийняла модель переоцінки для наступного відображення вартості будівель та
нерухомості на стадії будівництва. Будівлі та нерухомість на стадії будівництва
відображаються у консолідованому звіті про фінансовий стан за їх переоціненою вартістю,
яка становить справедливу вартість на дату переоцінки, визначену на підставі ринкових
доказів у процесі оцінки, здійсненої професійними експертами з оцінки, за вирахуванням
будь-якої подальшої накопиченої амортизації та наступних накопичених збитків від
знецінення. Переоцінки здійснюються з достатньою регулярністю, щоб запобігти існуванню
значних розбіжностей між балансовою та справедливою вартістю на дату консолідованого
звіту про фінансовий стан.
Будь-яке зростання вартості за рахунок переоцінки зазначених будівель та нерухомості на
стадії будівництва відображається як збільшення резерву переоцінки будівель, за винятком
сторнування раніше списаних під час переоцінок сум, які відносяться до даного конкретного
об’єкту і які раніше було визнано як витрати. В такому випадку збільшення вартості
визнається як дохід у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід в
межах попередньої уцінки. Зменшення балансової вартості внаслідок переоцінки цих
основних засобів визнається у складі витрат в розмірі, який перевищує суму резерву
переоцінки (якщо такий є), створеного в результаті попередніх переоцінок даного активу.
Зменшення відображається безпосередньо в капіталі у складі резерву переоцінки будівель
та нерухомості на стадії будівництва у розмірі наявного кредитового залишку, що
стосується даного активу.
Амортизація переоцінених будівель визнається у консолідованому звіті про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід. При подальшому продажу або вибутті переоціненої
нерухомості відповідний залишок переоцінки у резерві переоцінки будівель списується
безпосередньо до нерозподіленого прибутку.
Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів переглядається на кожну
звітну дату з метою визначення можливого перевищення балансової вартості над вартістю
відновлення. Якщо балансова вартість активів перевищує очікувану вартість відновлення,
їх балансова вартість знижується до вартості відновлення. Збиток від знецінення
визнається у відповідному періоді як збитки у консолідованому звіті про прибутки і збитки та
інший сукупний дохід. Після визнання збитку від знецінення амортизація основних засобів
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої вартості активів, за
вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості (якщо вона існує), на систематичній основі
протягом строку їхнього корисного використання.
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Операційна оренда
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив,
фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні
платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на прямолінійній основі
протягом строку відповідної оренди та включаються до складу операційних витрат.
Оподаткування
Витрати з податку на прибуток представляють собою суму витрат з поточного та
відстроченого податків.
Поточний податок
Поточний податок залежить від оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний
прибуток відрізняється від чистого прибутку, відображеного у консолідованому звіті про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід, оскільки не включає статті доходів або витрат, які
оподатковуються або відносяться на витрати у інші роки, а також не включає статті, які
ніколи не оподатковуються і не відносяться на витрати. Зобов’язання Групи за поточними
податками розраховуються з використанням податкових ставок, які діяли протягом звітного
періоду.
Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається на основі тимчасових різниць між балансовою вартістю
активів та зобов’язань в консолідованій фінансовій звітності та відповідними податковими
базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, і обліковується
за методом балансових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання, як правило,
визнаються у відношенні до всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені
податкові активи визнаються у тій мірі, в якій існує ймовірність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати тимчасові різниці, які
відносяться на витрати. Такі активи і зобов’язання не визнаються в консолідованій
фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці виникають у результаті гудвілу або первісного
визнання (крім випадків об’єднання компаній) інших активів та зобов’язань у рамках
операції, яка не впливає на розмір як податкового, так і бухгалтерського прибутку.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату
та зменшується у тій мірі, в якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий
оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для повного або часткового
відшкодування такого активу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за податковими ставками, які,
як очікується, будуть застосовуватися в період реалізації відповідних активів або погашення
відповідних зобов’язань.
Оцінка відстрочених податкових активів та зобов’язань відображає податкові наслідки
намірів Групи (станом на звітну дату) стосовно способів відшкодування або погашення
балансової вартості активів і зобов’язань.
Поточний та відстрочений податок на прибуток за рік
Поточний та відстрочений податок на прибуток відображаються у консолідованому звіті про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід, за виключенням випадків, коли вони пов’язані зі
статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу. У таких випадках поточний чи
відстрочений податок на прибуток також визнається у складі капіталу.
Операційні податки
В Україні також існує багато інших податків, які стягуються залежно від діяльності Групи. Ці
податки включаються до складу операційних витрат у консолідованому звіті про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід.
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Кошти банків, рахунки клієнтів, субординований борг, випущені єврооблігації та
інші запозичені кошти
Кошти банків, рахунки клієнтів, субординований борг, випущені єврооблігації та інші
запозичені кошти первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на
проведення операції. У подальшому, відповідні суми відображаються за амортизованою
вартістю, а будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення
визнається у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід протягом
строку відповідного зобов’язання з використанням методу ефективної ставки процента.
Кошти, для яких не встановлені фіксовані строки погашення, відображаються за
амортизованою вартістю на основі очікуваних строків погашення.
Якщо договірні умови за зобов'язаннями, переглядаються або змінюються через фінансові
труднощі позичальника або емітента, Група враховує його як анулювання первісного
фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання, якщо зміна умов є
істотним. Зміна умов вважається істотним, якщо дисконтована теперішня вартість грошових
потоків відповідно до нових умов, в тому числі будь-які сплачені мита за вирахуванням
отриманих платежів та дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою,
щонайменше на 10 відсотків відрізняється від теперішньої вартості решти грошових потоків
первинного фінансового зобов'язання. Якщо зміна умов враховується як анулювання
первинного боргу, будь-які витрати або понесені збори, відображаються у звіті про прибутки
та збитки на дату анулювання. Якщо зміну не враховується як анулювання боргу, будь-які
витрати або понесені комісії коригують балансову вартістю зобов'язання та амортизуються
протягом строку дії зміненого зобов'язання.
Резерви
Резерви визнаються, коли Група має поточне юридичне або дійсне зобов’язання, яке
виникло у результаті минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення цього
зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, які містять у собі певні економічні вигоди, і
можна зробити достовірну оцінку даного зобов’язання.
Величина визнаних резервів – це найкраща оцінка суми, необхідної для погашення
поточних зобов’язань на кінець звітного періоду, з врахуванням ризиків та невизначеності,
пов’язаних із зобов’язаннями. Якщо величина резервів розрахована з використанням
оцінених грошових потоків, необхідних для погашення поточних зобов’язань, то балансова
вартість резервів визначається як дисконтована вартість таких грошових потоків (якщо
вплив зміни вартості грошей в часі є суттєвим).
Коли очікується, що деякі або всі економічні вигоди, необхідні для погашення зобов’язань,
будуть частково або повністю відшкодовані третьою стороною, то визнається як актив
дебіторська заборгованість, за умови повної впевненості в отриманні відшкодування та
можливості достовірної оцінки суми такої дебіторської заборгованості.
Умовні зобов’язання
Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованому звіті про фінансовий стан, але
розкриваються у примітках до консолідованої фінансової звітності у тому випадку, коли
ймовірність відтоку ресурсів у результаті погашення є незначною. Умовний актив не
визнається у консолідованому звіті про фінансовий стан, але розкривається у примітках до
консолідованої фінансової звітності у тому випадку, коли існує вірогідність надходження
економічних вигод.
Видані фінансові гарантії та акредитиви
Видані Групою фінансові гарантії та акредитиви являють собою забезпечення виплат
кредитору, які гарантують отримання ним конкретних сум у разі неспроможності дебітора
виконати свої зобов’язання за первісними або зміненими умовами боргового інструменту.
Такі видані фінансові гарантії та акредитиви первісно визнаються за справедливою вартістю.
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У подальшому вони обліковуються за вартістю, яка є більшою: (а) суми, відображеної у якості
забезпечення згідно з МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; або
(б) первісної вартості за вирахуванням, якщо така існує, кумулятивної амортизації отриманого
комісійного доходу за наданими гарантіями та акредитивами.
Акціонерний капітал
Внески в акціонерний капітал визнаються за історичною вартістю. Внески до акціонерного
капіталу, отримані до 31 грудня 2000 року, визнаються за індексованою вартістю згідно з
вимогами МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
Витрати, безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, вираховуються з капіталу, за
вирахуванням будь-яких пов’язаних податків на прибуток.
Дивіденди по звичайних акціях визнаються як зменшення капіталу в тому періоді, в якому
вони були оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної дати, розглядаються як подія
після звітної дати згідно з МСБО 10 «Події після звітної дати», і інформація про них
розкривається відповідним чином.
Резерви капіталу
Резерви, відображені у складі капіталу (іншого сукупного доходу) в консолідованому звіті
про фінансовий стан Групи, включають резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу,
який включає зміни справедливої вартості фінансових активів, доступних для продажу, та
резерв переоцінки будівель, який включає резерв переоцінки землі та будівель.
Пенсійні та інші зобов’язання
Згідно з вимогами законодавства України, Група утримує суми пенсійних внесків із заробітної
плати працівників та сплачує їх до Пенсійного фонду України. Така пенсійна система
передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідну частку від поточної
загальної суми виплат своїм працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому
була зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників на пенсію усі пенсійні
виплати здійснюються із Пенсійного фонду України. Група не має жодних пенсійних
зобов’язань щодо нарахування пенсій, окрім вищенаведених внесків у державну пенсійну
систему України, які вимагають виплати внесків, що утримуються із заробітної плати
працівників та розраховуються у вигляді частки від поточної загальної суми виплат своїм
працівникам. Окрім того, Група не має жодних зобов’язань за виплатами після звільнення
працівників або інших істотних виплат, які потребують нарахування.
Операції сек’юритизації
У 2013 році у рамках проекту щодо організації рефінансування іпотечних кредитів через випуск
звичайних іпотечних облігацій ПАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» надало
Банку кредити під заставу прав вимоги за іпотечними кредитами фізичних осіб, право власності
за якими було відступлено Банком ПАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів». При
погашенні кредитів, отриманих від ПАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»,
право власності на іпотечні кредити фізичних осіб у заставі буде відступлено Банку. Так як Банк
зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння цими іпотечними кредитами
фізичних осіб, то він продовжує визнавати ці активи у своєму звіті про фінансовий стан. Кошти
для надання кредитів Банку були залучені ПАТ «Агентство по рефінансуванню житлових
кредитів» шляхом випуску іпотечних облігацій, забезпечених правами вимоги за іпотечними
кредитами фізичних осіб, права власності за якими були відступлені Банком. Кредити, отримані
Банком, обліковуються за амортизованою собівартістю, у складі інших запозичених коштів у звіті
про фінансовий стан Банку. У консолідованій фінансовій звітності Групи ці внутрішньогрупові
операції між Банком та ПАТ «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів» згорнуті.
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Операції з іноземною валютою
Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в
українську гривню за відповідними курсами обміну валют, які діють на звітну дату. Операції
в іноземній валюті обліковуються за курсом обміну валют, встановленим на дату проведення
операції. Усі отримані прибутки та збитки, які виникають у результаті такого перерахування,
а також від розрахунків за операціями з іноземною валютою, включаються до складу чистого
прибутку/(збитку) від операцій з іноземною валютою.
Курси обміну валют
Офіційні курси гривні до іноземних валют на кінець періоду, які використовувала Група при
підготовці даної консолідованої фінансової звітності, представлені таким чином:
31 грудня
2015 року
Гривня/1 долар США
Гривня/1 євро

24,00067
26,22313

31 грудня
2014 року
15.76855
19.23291

Істотні припущення і джерела невизначеності в оцінках
В застосуванні Групою облікових політик, які описані в Примітці 3, керівництво повинне
робити припущення, оцінки і допущення відносно балансової вартості активів і зобов'язань,
які не є очевидними з інших джерел. Оцінки та відповідні припущення базуються на
історичному досвіді та інших істотних факторах. Фактичні результати можуть відрізнятись
від таких оцінок.
Оцінки і пов’язані з ними допущення регулярно переглядаються. Зміни в оцінках
відображаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо зміна впливає лише
на цей період, або в тому періоді, до якого відноситься зміна, і в майбутніх періодах, якщо
зміна впливає як на поточні, так і на майбутні періоди.
Основні припущення, які стосуються майбутнього або інших основних джерел виникнення
невизначеності оцінок на звітну дату та які можуть стати причиною внесення суттєвих
коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового
періоду, включають:
31 грудня
2015 року
Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, утримувані до погашення
Основні засоби та нематеріальні активи
Резерви під гарантії та інші зобов’язання

10 095 933
65 462 189
47 380 331
7 195 975
3 999 095
1 452 542

31 грудня
2014 року

4 252 179
70 236 315
26 318 815
6 890 726
3 374 835
200 320

Кредити, надані клієнтам
Кредити, надані клієнтам, оцінюються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву
на покриття збитків від знецінення. Оцінка резерву на покриття збитків від знецінення
розраховується із застосуванням професійного судження. Група регулярно переглядає
кредити з метою оцінки збитків від знецінення. Група здійснює оцінку резерву на покриття
збитків від знецінення з метою підтримання резерву на рівні, який керівництво Групи вважає
достатнім для покриття збитків, понесених за кредитним портфелем Групи. Розрахунок
резерву на покриття збитків від знецінення за наданими кредитами базується на
ймовірності списання активу та оцінці збитку від такого списання.
Такі оцінки здійснюються з використанням статистичних методів і базуються на історичній
інформації. Ці визначення доповнюються професійним судженням керівництва Групи.
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Група вважає, що бухгалтерські оцінки, які стосуються визначення резервів за наданими
кредитами, являють собою значне джерело невизначеності у зв’язку з тим, що: (а) вони
з високим ступенем ймовірності змінюються з плином часу, оскільки оцінка збитків,
пов’язаних із знеціненням кредитів та наданих коштів, базується на показниках діяльності
за останній час, а також, (б) у випадку значних відхилень між очікуваними Групою збитками
(як відображено у резервах) та фактичними збитками Група змушена буде сформувати
резерви, які, у випадку значної різниці, можуть мати істотний вплив на показники його
консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід та консолідованого
звіту про фінансовий стан в майбутніх періодах.
Група використовує професійні судження керівництва для оцінки суми збитку від знецінення
у тих випадках, коли позичальник має фінансові труднощі, і Група не має достатнього
попереднього досвіду оцінки збитків за схожими кредитами. Аналогічно, Група аналізує
зміни майбутніх грошових потоків, базуючись на результатах попередньої діяльності,
поведінки клієнта в минулому, існуючих даних, що вказують на негативні зміни
платоспроможності позичальників, що входять до складу групи, або національних чи
місцевих економічних умов, які призводять до невиконання зобов’язань по активах у групі.
Керівництво використовує оцінки, які базуються на попередньому досвіді збитків для активів
із подібними характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецінення.
Група використовує судження керівництва для коригування попереднього досвіду з
урахуванням існуючих поточних даних, які не були відображені у попередньому періоді.
Резерв на покриття збитків від знецінення фінансових активів в консолідованій фінансовій
звітності був визначений, виходячи з поточних економічних та політичних умов. Група не в
змозі прогнозувати, які саме зміни матимуть місце в Україні, та який ефект такі зміни можуть
мати на резерв під знецінення фінансових активів в майбутніх періодах.
Вартість нерухомості, що отримана у якості забезпечення кредитних операцій, визначається
Групою за справедливою вартістю. Станом на 31 грудня 2015 року активний ринок для певних
типів будівель та споруд був відсутній, тому фактично при визначенні вартості заставного
майна застосовується оціночна вартість, яка в більшій мірі спирається на професійну думку
фахівців з оцінки, ніж на ринкові фактори. Облікові оцінки, пов’язані з оцінкою нерухомості в
умовах відсутності ринкових цін, які формуються на активному ринку, є основним джерелом
виникнення невизначеності оцінки, тому що: (i) їй властива висока мінливість від періоду до
періоду, та (ii) визнання зміни оцінок може потенційно мати суттєвий вплив.
Збільшення або зменшення фактично понесених збитків на 5% від кредитів, наданих клієнтам,
у порівнянні з оціненими збитками, призведе до збільшення або зменшення резервів під не
знецінені та знецінені кредити, надані клієнтам, на суму 1 916 247 тисяч гривень та 3 544 321
тисяч гривень (в 2014 році: 3 163 505 тисяч гривень та 1 549 482 тисяч гривень), відповідно.
Оцінка фінансових інструментів
Фінансові інструменти, наявні для продажу, та похідні фінансові інструменти, включаючи
вбудовані похідні фінансові інструменти, відображаються за їхньою справедливою вартістю.
Якщо ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартість
розраховується, базуючись на ній. Коли на ринку не спостерігається параметрів для оцінки, або
вони не можуть бути виведені з наявних ринкових цін, справедлива вартість визначається
шляхом аналізу інших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також
шляхом застосування моделей ціноутворення, які використовують математичну методологію,
засновану на прийнятих фінансових теоріях. Моделі ціноутворення враховують договірні умови
по фінансових інструментах, а також ринкові параметри оцінки, такі, як процентні ставки,
волатильність, валютні курси обміну та кредитний рейтинг контрагента. Коли ринкові параметри
оцінки відсутні, керівництво здійснює судження на основі своєї найкращої оцінки такого
параметра за даних обставин, що обґрунтовано відображає ціну по даному інструменту, яка
була б визначена ринком, за умови наявності ринку. При здійсненні даної оцінки
використовуються різноманітні прийнятні методи, включаючи дані подібних інструментів,
історичні дані і методи екстраполяції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості
фінансового інструменту при первісному визнанні є ціна згідно угоди, якщо вартість інструменту
не підтверджується шляхом порівняння з наявними ринковими даними.
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Група вважає, що бухгалтерські оцінки та припущення, які мають відношення до оцінки
фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності піддаються змінам з
плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо процентних ставок,
волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
при оцінці інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках
на активи, відображені у консолідованому звіті про фінансовий стан, а також на доходи/(витрати)
може бути значним.
Якби керівництво використовувало інші припущення щодо процентних ставок, волатильності,
курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань при оцінці
інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів в разі
відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений в консолідованій
фінансовій звітності чистий прибуток/(збиток) Групи.
Як зазначено у Примітці 30, Група використовує методики оцінки на основі вхідних даних, які
не базуються на ринкових даних, які піддаються спостереженню, для оцінки справедливої
вартості певних видів фінансових інструментів. У Примітці 30 міститься детальна інформація
про ключові припущення, використані під час визначення справедливої вартості фінансових
інструментів, а також детальний аналіз чутливості цих припущень. Керівництво Групи
вважає, що вибрані методики оцінки та використані припущення є обґрунтованими для
визначення справедливої вартості фінансових інструментів.
Похідні фінансові інструменти, вбудовані в склад інших фінансових інструментів або інших
комбінованих угод, обліковуються як окремі деривативи, якщо їх характеристики та ризики
за ними не знаходяться у тісному зв’язку з основною угодою та основна угода не
відноситься до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою
вартістю через прибутки або збитки.
Оцінка похідного фінансового інструменту, що відображається за справедливою вартістю з
переоцінкою через прибуток або збиток, розраховується із застосуванням професійного
судження для визначення вхідних даних для моделі розрахунку справедливої вартості
такого інструменту.
Основні показники, що використовувались для визначення справедливої вартості
вбудованого похідного інструменту були ставки дисконтування і форвардний курс долара
США до гривні. Збільшення ставки дисконтування на 1% призведе до зменшення
справедливої вартості вбудованого похідного інструменту на суму 761 855 тисяч гривень (в
2014 році: 341 230 тисяч гривень); зменшення ставки дисконтування на 1% призведе до
збільшення справедливої вартості вбудованого похідного інструменту на суму 831 776
тисяч гривень (в 2014 році: 375 842 тисяч гривень). Збільшення форвардного курсу долара
США до гривні на 1% призведе до збільшення справедливої вартості вбудованого
похідного інструменту на суму 130 247 тисяч гривень (в 2014 році: 64 985 тисяч гривень);
зменшення форвардного курсу долара США до гривні на 1% призведе до зменшення
справедливої вартості вбудованого похідного інструменту на суму 130 110 тисяч гривень (в
2014 році : 64 879 тисяч гривень).
Керівництво Групи провело перевірку інвестицій, утримуваних до погашення, з врахуванням
вимог щодо дотримання рівня капіталу та ліквідності, і підтвердило наміри і здатність Групи
утримувати дані активи до погашення. Детальний опис даних активів наведений в Примітці 18.
Інвестиції, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю. Група проводить
оцінку індикаторів знецінення за інвестиціями, наявними для продажу, та у разі їх наявності
включає сукупний збиток від зменшення справедливої вартості, раніше відображений у
складі іншого сукупного доходу, до звіту про прибутки і збитки.
Керівництво Групи здійснило аналіз індикаторів знецінення та не виявило ознак, які б
вказували на необхідність включення сукупних збитків від зменшення справедливої вартості
до звіту про прибутки і збитки, оскільки зміни в справедливій вартості цих цінних паперів не
були значними.
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Основні засоби та нематеріальні активи
Деяка нерухомість (будівлі) відображена за справедливою вартістю. Остання оцінка вартості
була проведена 31 грудня 2011 року. Для визначення справедливої вартості будівель та
офісних приміщень був використаний метод порівняння продажів, для об’єктів, які не мають
ринкових аналогів був використаний дохідний метод.
Станом на 31 грудня 2015 року будівлі та офісні приміщення, які знаходяться у власності
Групи, не переоцінювалися. За оцінками керівництва, в зв'язку з високим рівнем інфляції в
2015 році в Україні, існує висока ймовірність того, що вартість будівель і офісних приміщень
могла б збільшитись, але витрати на виконання переоцінки станом на 31 грудня 2015 року,
будуть переважати над економічною вигодою, пов'язаною з такою переоцінкою.
Група вважає, що бухгалтерські оцінки та припущення, які використовуються при визначенні
справедливої вартості будівель та офісних приміщень, є таким же джерелом невизначеності
в оцінках, і їм притаманні такі ж обмеження, що і бухгалтерським оцінкам та припущенням, що
описані вище.
Резерви під гарантії та інші зобов’язання
Припущення та оцінки, пов'язані з нарахуванням резервів під гарантії та інші зобов’язання, є
сферою істотних оцінок керівництва, оскільки основні припущення, що використовуються як
для індивідуальної так і для колективної оцінки знецінення, можуть змінюватися від періоду
до періоду та можуть значно вплинути на результати операцій Групи.
Збільшення або зменшення фактично понесених збитків на 5% від гарантій та інших
зобов’язань з надання кредитів, у порівнянні з оціненими збитками, призведе до збільшення
або зменшення резервів під гарантії та інші зобов’язання з надання кредитів, на суму 160 727
тисяч гривень (в 2014 році: 195 718 тисяч гривень)
Інші джерела невизначеності
Незважаючи на здійснення українським урядом низки стабілізаційних заходів, спрямованих на
забезпечення ліквідності українських банків та компаній, невизначеність щодо доступу до
капіталу та вартості капіталу для Групи та її контрагентів триває і надалі, що може негативно
вплинути на фінансовий стан Групи, результати її діяльності та перспективи розвитку.
Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Групи будь-якого подальшого
погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та підвищення нестабільності на
валютних ринках та ринках капіталу. На думку керівництва, вживаються усі необхідні заходи для
підтримки життєздатності та зростання господарської діяльності Групи у поточних умовах.
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4.

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ («МСФЗ»)
Наступні змінені стандарти вступили в силу для Групи з 1 січня 2015 року, але не мали
істотного впливу на Групу:


Поправки до МСБО 19 - «Проект з визначенням виплат: виплати працівникам»
(випущений в листопаді 2013 року і вступає в силу для річних періодів, які
починаються з 1 липня 2014 року).



Щорічні удосконалення до МСФЗ 2012 (випущені в грудні 2013 року і вступають в
силу для річних періодів, які починаються з 1 липня 2014 року або після цієї дати).



Щорічні удосконалення до МСФЗ 2013 (випущені в грудні 2013 року і вступають в
силу для річних періодів, які починаються з 1 липня 2014 року або після цієї дати).

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для
застосування у річних періодах, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати. Група
не застосовувала ці стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування:
МСФЗ 9 “Фінансові інструменти: класифікація та оцінка” (змінений у липні 2014 року
і вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після
цієї дати). Нижче описані основні особливості нового стандарту:


Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи,
які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у
подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший
сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.



Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що
використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того
факту, чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та
процентів. Якщо борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків,
він може обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає
критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які
відповідають критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів і
утримуються в портфелі, коли організація одночасно отримує потоки грошових коштів
від активів і продає активи, можуть відноситись у категорію за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи, що мають
грошові потоки, які не є виключно виплатами основної суми боргу та процентів, слід
оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат
(наприклад, похідні фінансові інструменти). Вбудовані похідні фінансові інструменти
більше не відокремлюються від фінансових активів, а враховуються при оцінці
відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів.



Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю.
Проте керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої
вартості в іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для
торгівлі. Якщо інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої
вартості відображаються у складі прибутку чи збитку.



Більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були
перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що організація
буде зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному
кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат.
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МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель
очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить триетапний підхід, в межах
якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового
визнання. На практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані
негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при
початковому визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для
дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного
збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного
ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за
весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців.
Ця модель передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за
орендою та основною діяльністю.



Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв'язок обліку з
управлінням ризиками. Стандарт надає організаціям можливість вибору облікової
політики, яка передбачає застосування вимог МСФЗ 9 до обліку хеджування або
продовження застосування МСБО 39 до всіх хеджів, оскільки наразі в стандарті не
вказані принципи обліку макрохеджування.

Очікується, що цей стандарт матиме істотний вплив на сформовані Групою резерви на
покриття збитків від знецінення кредитів. Наразі Група оцінює вплив цього нового стандарту
на її фінансову звітність.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і
вступає у силу для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).
Цей новий стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за ціною
операції у випадку передачі товарів чи послуг клієнту. Окремі партії товарів чи пакети послуг,
які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні
знижки з ціни контракту, як правило, повинні відноситись на окремі елементи. Якщо сума
винагороди з будь-яких причин змінюється, слід визнавати мінімальні суми за умови
відсутності значного ризику сторнування. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за
контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду
надходження вигод від контракту. Наразі Група оцінює вплив цього нового стандарту на її
фінансову звітність.
МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у січні 2016 року і вступає у силу для річних періодів,
які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати). Новий стандарт визначає
принципи визнання, оцінки та розкриття інформації у звітності щодо операцій оренди. Всі
договори оренди призводять до отримання орендарем використання активу з моменту
початку дії договору оренди, а також до отримання фінансування, якщо орендні платежі
здійснюються протягом періоду часу. Відповідно до цього МСФЗ 16 скасовує класифікацію
оренди як операційної чи фінансової, як це передбачено МСБО 17, натомість, вводить єдину
модель обліку операцій оренди для орендарів. Орендарі повинні будуть визнавати: (а) активи
і зобов’язання щодо всіх договорів оренди з терміном дії понад 12 місяців, за винятком
випадків, коли вартість об’єкта оренди є незначною; і (б) амортизацію об’єктів оренди окремо
від процентів за орендними зобов’язаннями у звіті про прибутки та збитки. Щодо обліку
оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по суті, зберігає вимоги до обліку, передбачені МСБО 17.
Таким чином, орендодавець продовжує класифікувати договори оренди в якості операційної
чи фінансової оренди і, відповідно, по-різному відображати їх у звітності.
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«Визнання відстрочених податкових активів за нереалізованими збитками» - зміни
МСБО 12 (випущені у січні 2016 року і вступають у силу для річних періодів, які
починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати). Зміна роз’яснює вимоги до
визнання відстрочених податкових активів за нереалізованими збитками по боргових
інструментах. Організація повинна буде визнавати податковий актив за нереалізованими
збитками, які виникають у результаті дисконтування грошових потоків по боргових
інструментах, із застосуванням ринкових процентних ставок, навіть якщо вона передбачає
утримувати цей інструмент до погашення, і після отримання основної суми сплата податків не
передбачається. Економічні вигоди, пов’язані з відстроченим податковим активом, виникають
у зв’язку з можливістю власника боргового інструменту отримати у майбутньому прибуток (з
урахуванням ефекту дисконтування) без сплати податків з цього прибутку. Наразі Група
оцінює вплив цих змін на її фінансову звітність.
«Ініціатива з покращення якості розкриття інформації» ‒ зміни МСБО 7 (випущені 29
січня 2016 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня
2017 року або після цієї дати). Зміни, внесені в МСБО 7, вимагають розкриття інформації
про зміни у зобов’язаннях, що виникають у результаті фінансової діяльності. Наразі Група
оцінює вплив цих змін на її фінансову звітність.
Очікується, що наступні інші нові положення бухгалтерського обліку не матимуть суттєвого
впливу на Групу після їх прийняття:


МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» (випущений у січні
2014 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або
після цієї дати).



Облік придбання часток участі у спільних операціях – зміни МСФЗ 11 (випущені 6
травня 2014 року; застосовуються до періодів, які починаються з 1 січня 2016 року
або після цієї дати).



Роз’яснення методів нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних
активів – зміни МСБО 16 та МСБО 38 (випущені 12 травня 2014 року; застосовуються
до періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).



Сільське господарство: плодові культури – зміни МСБО 16 та МСБО 41 (випущені
30 червня 2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня
2016 року).



Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності – зміни МСБО 27 (випущені 12
серпня 2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016
року).



Продаж або внесок активів в асоційовану компанію або спільне підприємство
інвестором – зміни МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущені 11 вересня 2014 року;
застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї
дати).



Щорічні удосконалення МСФЗ 2014 року (випущені 25 вересня 2014 року;
застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї
дати).



Зміни МСБО 1 відповідно до Ініціативи з покращення якості розкриття інформації
(випущені у грудні 2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1
січня 2016 року або після цієї дати).



Застосування винятку з вимоги консолідації для інвестиційних компаній – зміни МСФЗ
10, МСФЗ 12 та МСБО 28 (випущені у грудні 2014 року; застосовуються до річних
періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).

Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стандартів та
тлумачень на консолідовану фінансову звітність Групи.
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5.

ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ДО ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ, ЗА ЯКИМИ НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ
Чистий процентний дохід до формування резерву на покриття збитків від знецінення
активів, за якими нараховуються проценти, представлений наступним чином:
За рік, що
закінчився
31 грудня
2015 року

За рік, що
закінчився
31 грудня
2014 року

Процентні доходи включають:
Процентні доходи за фінансовими активами, відображеними за амортизованою
вартістю:
Процентні доходи за фінансовими активами, які не були знецінені
Процентні доходи за фінансовими активами, які були знецінені

9 453 159
3 643 710

5 564 696
3 902 936

Процентні доходи за фінансовими активами, відображеними за справедливою
вартістю:
Процентні доходи за фінансовими активами, які не були знецінені
Процентні доходи за фінансовими активами, які були знецінені

4 889 629
388 162

4 009 944
188 680

Всього процентних доходів

18 374 660

13 666 256

Процентні доходи за фінансовими активами, відображеними за амортизованою
вартістю:
Проценти за кредитами, наданими клієнтам
Проценти за коштами в банках
Проценти за інвестиціями, утримуваними до погашення
Інші процентні доходи

11 952 505
190 259
947 158
6 947

8 766 157
628 480
67 500
5 495

5 277 791

4 198 624

Всього процентних доходів

18 374 660

13 666 256

Процентні витрати включають:
Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями, відображеними за
амортизованою вартістю:
Проценти за рахунками клієнтів
Проценти за коштами банків
Проценти за випущеними єврооблігаціями
Проценти за іншими запозиченими коштами
Проценти за субординованим боргом
Інші процентні витрати

(5 986 284)
(3 525 859)
(2 386 396)
(427 982)
(146 545)
(2)

(3 986 567)
(2 887 920)
(1 249 354)
(152 864)
(70 566)
-

(12 473 068)

(8 347 271)

5 901 592

5 318 985

Процентні доходи за фінансовими активами, відображеними за справедливою
вартістю:
Проценти за інвестиціями, наявними для продажу

Всього процентних витрат
Чистий процентний дохід до формування резерву на покриття збитків від
знецінення активів, за якими нараховуються проценти
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6.

РЕЗЕРВ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ АКТИВІВ, ЗА ЯКИМИ
НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ, ІНШІ РЕЗЕРВИ
Інформація про рух резервів на покриття збитків від знецінення активів, за якими
нараховуються проценти, була представлена таким чином:
Кошти в
банках

31 грудня 2013 року
Формування/
(розформування) резерву
Списання активів
Відновлення раніше списаних
активів
Курсові різниці
31 грудня 2014 року
Формування/
(розформування) резерву
Списання активів
Відновлення раніше списаних
активів
Курсові різниці
31 грудня 2015 року

Кредити,
надані
юридичним
особам

64 405

10 291 782

2 567 117
-

Кредити,
надані
фізичним
особам
1 798 907

Інвестиції,
наявні для
продажу

Всього

1 293 930

13 449 024

7 708 313
(44 083)

259 343
(103 697)

(871 685)
-

22 707

3 641 254

143
471 447

-

143
4 135 408

2 654 229

21 597 266

2 426 143

422 245

27 099 883

1 927 895
-

12 867 909
(23 260)

155 571
(78 545)

782 811
-

15 734 186
(101 805)

6 292 009

100
511 977

-

100
6 378 376

40 733 924

3 015 246

1 205 056

49 110 740

(425 610)
4 156 514

9 663 088
(147 780)

Зміни в резервах на покриття збитків від знецінення за іншими операціями були
представлені таким чином:
Інші
фінансові
активи
31 грудня 2013 року

6 569

Інші
нефінансові
активи

Гарантії
та інші
зобов’язання

Всього

50 586

186 206

243 361

Формування/(розформування) резерву
Списання активів
Курсові різниці

115 195
41 252

10 433
(1 972)
2 879

(98 085)
112 199

27 543
(1 972)
156 330

31 грудня 2014 року

163 016

61 926

200 320

425 262

66 125
73 262

105 684
(84)
6
3 611

1 251 097
1 125

1 422 906
(84)
6
77 998

302 403

171 143

1 452 542

1 926 088

Формування/(розформування) резерву
Списання активів
Відновлення раніше списаних активів
Курсові різниці
31 грудня 2015 року
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7.

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Комісійні доходи і витрати представлені таким чином:
За рік, що
закінчився
31 грудня
2015 року

8.

За рік, що
закінчився
31 грудня
2014 року

Комісійні доходи:
Розрахунково-касові операції
Операції з пластиковими картками
Позабалансові операції
Операції з іноземною валютою
Операції з цінними паперами
Інші

1 334 420
556 950
122 748
93 898
2 579
20 865

1 096 428
327 039
96 856
52 035
4 047
13 565

Всього комісійних доходів

2 131 460

1 589 970

Комісійні витрати:
Операції з пластиковими картками
Розрахунково-касові операції
Операції з іноземною валютою
Операції з цінними паперами
Інші

(350 306)
(128 523)
(9 259)
(5 017)
(4 207)

(179 126)
(138 838)
(6 088)
(4 378)
(1 787)

Всього комісійних витрат

(497 312)

(330 217)

ЧИСТИЙ ЗБИТОК ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
Чистий збиток від операцій з іноземною валютою включає:
За рік, що
закінчився
31 грудня
2015 року

За рік, що
закінчився
31 грудня
2014 року

Курсові різниці, нетто
Операції з іноземною валютою, нетто

(5 184 532)
316 751

(3 211 748)
(119 085)

Всього чистого збитку від операцій з іноземною валютою

(4 867 781)

(3 330 833)

Протягом 2014 - 2015 років, українська гривня суттєво девальвувала щодо основних
світових валют, призвело до значного збільшення суми від’ємних курсових різниць, з яких
6 456 374 тисячi гривень (в 2014 році: 4 291 738 тисяч гривень) становили курсові різниці за
резервами на покриття збитків від знецінення активів в іноземній валюті (див. Примітку 6).
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9.

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Операційні витрати представлені таким чином:
За рік, що
закінчився
31 грудня
2015 року

За рік, що
закінчився
31 грудня
2014 року

Заробітна плата та премії
Нарахування на фонд заробітної плати
Амортизація
Технічне обслуговування основних засобів
Операційна оренда
Послуги зв’язку
Комунальні послуги
Офісні витрати
Професійні послуги
Податки, крім податку на прибуток
Витрати на охорону
Витрати на страхування
Витрати на рекламу
Витрати на відрядження
Збиток від знецінення та припинення визнання (списання)
основних засобів
Збиток внаслідок незаконного заволодіння готівкою третіми
особами
Інші витрати

1 901 301
663 504
434 282
359 596
196 682
151 440
124 037
84 034
45 870
39 849
32 742
32 490
27 319
15 729

1 870 588
648 651
396 959
248 872
138 880
84 463
101 509
55 272
24 720
66 048
32 656
36 473
17 659
15 321

11 279

307 645

6 151
130 227

115 464
77 458

Всього операційних витрат

4 256 532

4 238 638

Протягом 2014 року Група визнала збитки, які стали наслідком збройної агресії Російської
Федерації, що призвела до тимчасової окупації частини території України, незаконному
заволодінню та втрати нерухомого та рухомого майна, матеріальних цінностей Групи у
Автономній Республіці Крим, а також у окремих населених пунктах Донецької та Луганської
області, що тимчасово не контролюються українською владою, у сумі 105 431 тисяча
гривень у складі збитку внаслідок незаконного заволодіння готівкою третіми особами та
збиток від знецінення та припинення визнання (списання) основних засобів у сумі
307 645 тисяч гривень.
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10. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ, ЩО
ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ З ПЕРЕОЦІНКОЮ ЧЕРЕЗ
ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК
Чистий прибуток від операцій з фінансовими інструментами, що відображаються за
справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток, представлений
наступним чином:
За рік, що
закінчився
31 грудня
2015 року
Чистий прибуток від операцій із фінансовими активами, що
відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток
Чистий збиток від операцій із фінансовими зобов’язаннями, що
відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток
Всього чистого прибутку від операцій з фінансовими
інструментами, що відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток
Чистий прибуток від операцій із фінансовими інструментами, що
відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток включає:
- торгові операції, нетто
- зміна справедливої вартості
Всього чистого прибутку від операцій з фінансовими
інструментами, що відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток

За рік, що
закінчився
31 грудня
2014 року

7 536 481

369 893

(1 184 488)

(201 745)

6 351 993

168 148

505 726
5 846 267

87 811
80 337

6 351 993

168 148

11. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Група розраховує податок на прибуток на підставі даних податкового обліку, які ведуться та
готуються відповідно до вимог діючого податкового законодавства і які можуть відрізнятися
від Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ставка податку на прибуток, що застосовується до більшої частини доходу Групи за 2015
рік складає 18% (2014: 18%).
Відстрочені податки відображають чистий податковий вплив тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей консолідованої фінансової звітності та
сумою, яка використовується для цілей оподатковування.
Податковий вплив змін цих тимчасових різниць докладно представлено нижче:
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31 грудня
2014
Податковий ефект тимчасових різниць,
які підлягають вирахуванню:
Резерви під кредити, надані клієнтам
Інші зобов’язання
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші активи
Інвестиції, утримувані до погашення
Кошти в банках
Інвестиції, наявні для продажу
Податкові збитки, перенесені на наступні
періоди
Всього тимчасових різниць, які підлягають
вирахуванню

Проведено Проведено
через
через іншій
прибутки
сукупний
або збитки
дохід

31 грудня
2015

549 801
58 550
57 101
39 886
856 752
415 507
320 026

243 595
202 994
10 150
4 602
(856 752)
(415 507)
(320 026)

492
-

793 396
261 544
67 743
44 488
-

780 605

2 298 917

-

3 079 522

3 078 228

1 167 973

492

4 246 693

(76 610)
(130 143)

-

(76 610)
(130 143)

Податковий ефект тимчасових різниць,
які підлягають оподаткуванню:
Кошти в банках
Інші активи
Фінансові інструменти, що відображаються
за справедливою вартістю з переоцінкою
через прибуток або збиток
Субординований борг
Випущені єврооблігації

(765 392)
(290)
(115)

765 392
290
115

-

-

Всього тимчасових різниць, які підлягають
оподаткуванню

(765 797)

559 044

-

(206 753)

2 312 431

1 727 017

492

4 039 940

-

Чисті відстрочені податкові активи
Невизнаний відстрочений податковий актив

(2 232 047)

(1 727 134)

-

(3 959 181)

80 384

(117)

492

80 759

Чисті визнані відстрочені податкові
активи
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31 грудня Проведено Проведено Проведено
2013
через
через іншій
через
прибутки
сукупний
капітал
або збитки
дохід
Податковий ефект тимчасових різниць,
які підлягають вирахуванню:
Резерви під кредити, надані клієнтам
Інші зобов’язання
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші активи
Інвестиції, утримувані до погашення
Кошти в банках
Інвестиції, наявні для продажу
Податкові збитки, перенесені на наступні
періоди
Всього тимчасових різниць, які підлягають
вирахуванню

69 414
43 142
292 020

549 801
(10 864)
17 300
39 886
415 507
(145 066)

10 101

770 504

-

414 677

1 637 068

169 731

856 752

3 078 228

(80 569)
(16 084)
(1 861)

80 569
16 084
1 861

-

-

-

(583)
(1 467)

293
1 352

-

(765 392)
-

(765 392)
(290)
(115)

(100 564)

100 159

-

(765 392)

(765 797)

314 113

1 737 227

169 731

91 360

2 312 431

(264 383)

(1 637 475)

(238 829)

(91 360)

(2 232 047)

Податковий ефект тимчасових різниць,
які підлягають оподаткуванню:
Резерви під кредити, надані клієнтам
Кошти в банках
Інші активи
Фінансові інструменти, що відображаються
за справедливою вартістю з переоцінкою
через прибуток або збиток
Субординований борг
Випущені єврооблігації
Всього тимчасових різниць, які підлягають
оподаткуванню
Чисті відстрочені податкові активи
Невизнаний відстрочений податковий актив

31 грудня
2014

Чисті визнані відстрочені податкові
активи

49 730

99 752

(3 341)
173 072

(69 098)

856 752
-

549 801
58 550
57 101
39 886
856 752
415 507
320 026
780 605

-

Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2015 та 2014 років були розраховані на
основі ставок оподаткування, які будуть застосовуватися у періоди, коли будуть
реалізовуватися тимчасові різниці.
Податковий кодекс України встановив ставку податку на прибуток в 18% з 1 січня 2014 року.
Починаючи з 1 січня 2015 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, що
суттєво змінюють загальні правила розрахунку об’єкту оподаткування та термін подачі
декларації з податку на прибуток, а також вносять зміни у порядок оподаткування операцій
з формування резервів та врегулювання безнадійної заборгованості, цінними паперами та
порядок визнання ПДВ кредиту щодо операцій з одержання банками заставленого майна. .
Ці зміни привели до скасування багатьох типів тимчасових різниць, які існували до
внесення змін.
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80 384

Співвідношення між витратами зі сплати податку та прибутком згідно консолідованої
фінансової звітності за роки, що закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років, представлено
таким чином:
За рік, що
закінчився
31 грудня
2015 року
Збиток до оподаткування

За рік, що
закінчився
31 грудня
2014 року

(12 269 688)

Нормативна ставка оподаткування
Податок за нормативною ставкою оподаткування
Вплив ставки, що відрізняється від 18% (компанія спеціального
призначення в іншій юрисдикції)
Вплив витрат, які не підлягають вирахуванню
Ефект від зміни податкової бази по інвестиціях, наявних для
продажу, внаслідок змін у Податковому кодексі України
Вплив зміни ставки податку на прибуток та законодавства
Зміна невизнаного відстроченого податкового активу
Витрати /(відшкодування) з податку на прибуток
Витрати з поточного податку на прибуток
Витрати/(відшкодування) відстроченого податку на прибуток
Витрати /(відшкодування) з податку на прибуток

18%
(2 208 544)

(10 113 988)
18%
(1 820 518)

5
16 567

3
89 371

(94 265)
2 286 809

(1 544)
(3 379)
1 637 475

572

(98 592)

455
117

1 160
(99 752)

572

(98 592)

Зміни у відстрочених податкових активах/(зобов’язаннях) за роки, що закінчилися
31 грудня 2015 та 2014 років, представлені наступним чином:
Рік, що
закінчився
31 грудня
2015 року
На початок періоду
Податковий ефект від зміни справедливої вартості інвестицій,
наявних для продажу
Зміна відстрочених податкових зобов’язань, визнана у прибутках
або збитках
Податковий ефект від зменшення резерву переоцінки майна
На кінець періоду

Рік, що
закінчився
31 грудня
2014 року

80 384

49 730

-

(65 757)

(117)
492

99 752
(3 341)

80 759

80 384

Авансові платежі з податку на прибуток підприємств
З 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року, платники податків (за виключенням певних видів
підприємств), які задекларували прибуток за результатами попереднього року, були
зобов’язані щомісяця робити авансові платежі з податку на прибуток підприємств у сумі не
менше 1/12 нарахованого податкового зобов’язання за попередній рік. Ця вимога була
скасована з 1 січня 2016 року.
Законодавство з трансфертного ціноутворення
Починаючи з 1 вересня 2013 року, в українському законодавстві набули чинності нові
правила щодо трансфертного ціноутворення. Ці правила запроваджують додаткові вимоги
до обліку та документації операцій, включно, але не обмежуючись, операціями із
пов’язаними сторонами.
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12. ЗБИТОК НА АКЦІЮ

Чистий збиток за рік, що відноситься до акціонера Банку
Середньозважена кількість звичайних акцій для розрахунку
базисного та розбавленого прибутку на акцію
Збиток на акцію – базисний та розбавлений (в
гривнях)

Рік, що
закінчився
31 грудня
2015 року
(12 271 243)

Рік, що
закінчився
31 грудня
2014 року
(10 014 321)

25 777

16 518

(476 054)

(606 267)

13. ГРОШОВІ КОШТИ ТА РАХУНКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
31 грудня
2015 року
Грошові кошти
Залишки на рахунках у Національному банку України
Всього грошових коштів та рахунків у Національному
банку України

31 грудня
2014 року

3 592 627
2 039 738

2 335 906
2 196 957

5 632 365

4 532 863

Залишки на рахунках у НБУ являють собою кошти, розміщені в НБУ для забезпечення
щоденних розрахунків та інших операцій.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років українські банки вже не повинні були розміщувати
обов’язковий резерв за попередній місяць на окремому рахунку в НБУ.
Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів
представлені таким чином:
31 грудня
2015 року
Грошові кошти та рахунки у Національному банку України
Кошти в банках

За вирахуванням гарантійних депозитів (Примітка 14)
За вирахуванням мінімальної суми резервів, розміщених у
Національному банку України
За вирахуванням рахунків у Національному банку України,
за якими існують обмеження (Примітка 21)
Всього грошових коштів та їх еквівалентів

31 грудня
2014 року

5 632 365
17 654 284

4 532 863
6 594 749

23 286 649

11 127 612

(487 548)
22 799 101

(99 493)
(425 000)
10 603 119

Станом на 31 грудня 2014 року залишки на рахунках у Національному банку України у сумі
425 000 тисяч гривень були передані у якості забезпечення кредитів, отриманих від
Національного банку України (Примітка 21).
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Станом на 31 грудня 2015 року грошові кошти, що відносяться до Донецького та
Луганського регіональних управлінь, становили 319 148 тисяч гривень та 149 588 тисяч
гривень, відповідно. Станом на 31 грудня 2014 року грошові кошти, що відносяться до
Донецького та Луганського регіональних управлінь, становили 254 049 тисяч гривень та
110 207 тисяч гривень, відповідно. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років Група мала
доступ до цих коштів.
14. КОШТИ В БАНКАХ
Кошти в банках представлені таким чином:
31 грудня
2015 року
Кореспондентські рахунки
Кредити та строкові депозити

31 грудня
2014 року

20 956 043
1 022 959

9 307 715
1 368 958

21 979 002

10 676 673

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення

(4 156 514)

(2 654 229)

Всього коштів в банках

17 822 488

8 022 444

Інформація про рух резерву на покриття збитків від знецінення коштів в банках за роки, що
закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років, розкривається у Примітці 6.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кошти в банках включали нараховані процентні
доходи у сумі 51 783 тисячі гривень та 48 457 тисяч гривень, відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кредити, надані іншим банкам, балансова вартість,
яких складала 106 550 тисяч гривень та 166 355 тисяч гривень, відповідно, були
забезпечені нерухомим майном, а кредити, надані іншим банкам, у сумі 30 757 тисяч
гривень та 10 989 тисяч гривень, відповідно, були забезпечені майновими правами на
кредити фізичних осіб.
Станом на 31 грудня 2014 року кошти на кореспондентських рахунках, балансова вартість
яких складала 518 228 тисяч гривень, були частково забезпечені земельними ділянками.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років максимальний кредитний ризик за коштами в
банках становив 17 822 488 тисяч гривень та 8 022 444 тисячі гривень, відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кошти в банках включали гарантійні депозити,
розміщені Групою під операції з платіжними картками та акредитивами, у сумі 487 548 тисяч
гривень та 99 493 тисячі гривень, відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кошти в банках у сумі 21 940 069 тисяч гривень
(99,82%) та 10 502 583 тисячі гривень (98%), відповідно, були розміщені у десяти банках,
що становить значну концентрацію.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років залишок коштів, розміщених в двох і одному банку,
відповідно, перевищував 10% капіталу Банку.
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15. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ
З ПЕРЕОЦІНКОЮ ЧЕРЕЗ ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК
Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток, представлені таким чином:
31 грудня
2015 року
Вбудований дериватив за облігаціями внутрішньої державної
позики, що обліковуються як інвестиції, утримувані до
погашення
Вбудований дериватив за корпоративними цінними паперами
Вбудований дериватив за облігаціями внутрішньої державної
позики, що обліковуються як інвестиції, наявні для продажу
Всього фінансових інструментів, що відображаються за
справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або
збиток

31 грудня
2014 року

10 092 626
-

4 215 159
32 782

3 307

4 238

10 095 933

4 252 179

Банк володіє українськими державними облігаціями, номінованими у гривні, отриманими в
якості внеску в акціонерний капітал, які мають вбудовану опцію, за якою вартість облігацій
індексується до змін в середньозваженому обмінному курсі гривни до долара США
протягом терміну дії цінних паперів (див. Примітку 18 ). Банк класифікує валютні
деривативи вбудовані в державні облігації за справедливою вартістю через прибуток або
збиток. Вбудований дериватив оцінювався окремо від основного договору у зв'язку з
наступним:
- Економічні характеристики і ризики, пов'язані зі зміною валютних курсів не були тісно
пов'язані з економічними характеристиками та ризиками державних облігацій, які
утримуються в першу чергу для отримання процентного доходу;
- Окремий валютний форвард або опціон з тими ж умовами, що і вбудований дериватив,
відповідає визначенню дериватива; і
- Основні державні облігації не оцінюються за справедливою вартістю зі змінами у
справедливій вартості, що відображаються у складі прибутку або збитку.
Дериватив відповідає вимогам класифікації, відповідно до якої, він повинен бути оцінений
за справедливою вартістю через прибуток або збиток у зв'язку з тим, що керівництво Банку
оцінює фінансові результати від похідного фінансового інструменту на основі справедливої
вартості.
За роки, що закінчилися 31 грудня 2015 і 2014 років, зміна справедливої вартості
фінансових інструментів, що відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою
через прибуток або збиток, в сумі 5 843 754 і 80 337 тисяч гривень, відповідно, була
визнана в чистому прибутку від операцій з фінансовими інструментами, що відображаються
за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток (Примітка 10).
На дату первісного визнання у 2014 році вбудований дериватив за облігаціями внутрішньої
державної позики, що обліковуються як інвестиції, утримувані до погашення, складав
4 171 843 тисячі гривень та був визнаний в капіталі як частина внеску акціонера.
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16. КРЕДИТИ, НАДАНІ КЛІЄНТАМ
Кредити, надані клієнтам, представлені таким чином:
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам

103 249 789
5 961 570

89 312 251
4 947 473

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення

(43 749 170)

(24 023 409)

65 462 189

70 236 315

Всього кредитів, наданих клієнтам

Інформація про рух резерву на покриття збитків від знецінення за роки, що закінчилися
31 грудня 2015 та 2014 років, розкривається у Примітці 6.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років нараховані процентні доходи, включені до складу
кредитів, наданих клієнтам, становили 8 982 676 тисяч гривень та 5 896 722 тисячі гривень,
відповідно.
Наведена нижче таблиця містить суму кредитів, забезпечених відповідною заставою, а не
справедливу вартість самої застави. Загальна сума заборгованості за кредитом
розподіляється за видами забезпечення у пропорції, яка дорівнює відношенню вартості
окремих видів застави до вартості всієї застави за цим кредитом:
31 грудня
2015 року
Кредити, забезпечені обладнанням та іншим рухомим майном та
майновими правами на нього
Кредити, забезпечені нерухомим майном та майновими правами
на нього
Незабезпечені кредити
Кредити, забезпечені державними борговими цінними паперами
та гарантіями державних органів
Кредити, забезпечені грошовими коштами

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
Всього кредитів, наданих клієнтам

31 грудня
2014 року

37 377 769

39 953 719

33 341 613
34 391 276

29 762 526
18 562 765

3 915 705
184 996

4 050 062
1 930 652

109 211 359

94 259 724

(43 749 170)

(24 023 409)

65 462 189

70 236 315

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років до складу незабезпечених кредитів входили кредити,
забезпечені порукою. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кредити, забезпечені порукою,
становили 5 374 914 тисяч гривень та 2 580 501 тисячу гривень, відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років до складу незабезпечених кредитів також входили
кредити з використанням платіжних карток в сумі 1 242 128 тисяч гривень та 889 234 тисячі
гривень, відповідно, оплата за якими здійснюється за рахунок надходжень по заробітній платі
на ці карткові рахунки.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років до складу незабезпечених кредитів входили
кредити, забезпечення за якими знаходиться на території Автономної республіки Крим та
території Донецької та Луганської областей, що не контролюється українською владою.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років сума таких кредитів становила 17 733 474 тисячі
гривень та 12 116 597 тисяч гривень, відповідно.
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У нижченаведеній таблиці представлена структура позичальників Групи станом на
31 грудня 2015 та 2014 років за секторами економіки:
31 грудня
2015 року
Аналіз за секторами економіки:
Енергетика
Будівництво та нерухомість
Нафтогазова та хімічна промисловість
Виробництво і переробка харчових продуктів та напоїв
Торгівля
Гірничодобувна та металургійна промисловість
Фізичні особи
Сільське господарство
Будівництво та ремонт доріг
Машинобудування
Виробництво промислових та товарів народного споживання
Транспорт
Фінансові послуги
Послуги
Медіа та зв’язок
Видавнича діяльність
Органи місцевого самоврядування
Інші

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
Всього кредитів, наданих клієнтам

31 грудня
2014 року

26 881 459
24 474 255
17 904 192
14 065 554
6 910 965
6 704 468
5 961 570
2 308 924
1 137 536
855 977
687 086
604 786
287 485
256 392
163 753
2 066
1 741
3 150

22 037 837
19 375 045
21 529 897
7 670 444
7 725 612
4 514 936
4 947 473
1 866 775
1 130 143
883 338
680 024
1 370 014
333 696
188 282
614
2 231
300
3 063

109 211 359

94 259 724

(43 749 170)

(24 023 409)

65 462 189

70 236 315

Група отримувала нерухомість та інші активи в якості майна, що перейшло у її власність як
заставоутримувача. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років такі активи у сумі 146 268
тисяч гривень та 143 тисячі гривень, відповідно, відображені у складі інших активів
(Примітка 20).
Кредити, надані фізичним особам, включають такі продукти:
31 грудня
2015 року
Споживчі кредити, забезпечені нерухомістю та гарантіями
Іпотечні кредити
Кредити з використанням платіжних карток
Автокредити
Інші споживчі кредити

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
Всього кредитів, наданих фізичним особам

31 грудня
2014 року

1 747 728
1 524 262
1 392 425
472 402
824 753

1 709 415
1 468 875
1 036 718
428 857
303 608

5 961 570

4 947 473

(3 015 246)

(2 426 143)

2 946 324

2 521 330

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років максимальний кредитний ризик за кредитами,
наданими клієнтам, становив 65 462 189 тисяч гривень та 70 236 315 тисяч гривень,
відповідно. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років максимальний кредитний ризик за
умовними зобов’язаннями та кредитними зобов’язаннями, наданими Групою клієнтам,
становив 1 761 997 тисяч гривень та 3 714 046 тисяч гривень, відповідно (Примітка 28).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кредити в сумі 64 235 846 тисяч гривень (59%) та
54 249 325 тисяч гривень (58%), відповідно, були надані десятьом позичальникам або
групам позичальників, що становить значну концентрацію.
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Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років пов’язаному державному підприємству
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» було надано такі кредити:
Назва
Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз
України»
Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз
України»
Національна акціонерна
компанія «Нафтогаз
України»

Відсоткова
Дата
ставка, % погашення

31 грудня
2015 року

Відсоткова
Дата
ставка, % погашення

31 грудня
2014 року

23,0

09 червня
2020 року

10 455 895

13,5

31 березня
2015 року

10 373 148

23,0

09 червня
2020 року

2 742 547

17,5

31 березня
2015 року

2 729 982

23,0

09 червня
2020 року

2 010 273

17,5

31 березня
2015 року

2 001 062

15 208 715

15 104 192

За вирахуванням резерву
на покриття збитків від
знецінення

(2 813 644)

(2 794 276)

Всього

12 395 071

12 309 916

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кредити, надані пов’язаному державному
підприємству Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у сумі 15 208 715
тисячі гривень та 15 104 192 тисячі гривень, складали 14% та 16%, відповідно, від
загального кредитного портфеля до вирахування резерву на покриття збитків від
знецінення, що становить значну концентрацію операцій на одного позичальника та по
операціях з пов’язаними сторонами (Примітки 29, 34).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кредити, надані пов’язаному державному
підприємству Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» балансовою вартістю
12 395 071 тисяч гривень та 12 309 916 тисяч гривень, відповідно, були використані як
забезпечення за кредитами, отриманими від Національного банку України (Примітка 21).
Станом на 31 грудня 2014 року кредити іншим позичальникам балансовою вартістю
1 289 815 тисяч гривень були використані як забезпечення за кредитами, отриманими від
Національного банку України (Примітка 21).
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Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років максимальний кредитний ризик за кредитами,
наданими клієнтам, що відносяться до Кримського республіканського управління та до
Донецького та Луганського регіональних управлінь, становив:
31 грудня
2015 року
Кредити, надані клієнтам, що відносяться до Кримського
республіканського управління
Кредити, надані клієнтам, що відносяться до Донецького
регіонального управління
Кредити, надані клієнтам, що відносяться до Луганського
регіонального управління

31 грудня
2014 року

14 725 543

10 069 756

1 219 392

1 968 331

455 272

475 796

16 400 207

12 513 883

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
кредитів, наданих клієнтам, що відносяться до Кримського
республіканського управління

(14 708 757)

(10 069 107)

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
кредитів, наданих клієнтам, що відносяться до Донецького
регіонального управління

(472 724)

(459 828)

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
кредитів, наданих клієнтам, що відносяться до Луганського
регіонального управління

(309 029)

(320 886)

909 697

1 664 062

Всього кредитів, наданих клієнтам, що відносяться до
Кримського республіканського управління, Донецького та
Луганського регіональних управлінь

Більшість кредитів, які були у Кримському республіканському управлінні станом на
31 грудня 2015 та 2014 років, були надані в іноземній валюті. Відповідно, збільшення
номінальної вартості кредитів протягом 2015 року відбувалося у результаті дооцінки
валютної заборгованості.
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17. ІНВЕСТИЦІЇ, НАЯВНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ
Інвестиції, наявні для продажу, представлені таким чином:
31 грудня
2015 року
Державні боргові цінні папери України:
Середньострокові державні боргові цінні папери, у тому числі
із можливістю дострокового викупу
Довгострокові державні боргові цінні папери, у тому числі
із можливістю дострокового викупу
Короткострокові державні боргові цінні папери
Державні боргові цінні папери для виплати бюджетної
заборгованості із податку на додану вартість

31 грудня
2014 року

4 805 611

7 182 217

3 716 988
4 549 226

3 296 149
1 031 697

353 450

386 585

13 425 275

11 896 648

22 457 045
10 694 292
1 132 275
826 437
1 396

11 762 828
2 189 012
842 509
1 396

35 111 445

14 795 745

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення

(1 189 959)

(407 148)

Всього боргових цінних паперів, наявних для продажу

47 346 761

26 285 245

48 667

48 667

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення

(15 097)

(15 097)

Всього дольових цінних паперів, наявних для продажу

33 570

33 570

47 380 331

26 318 815

Інші:
Цінні папери емітовані НБУ
Облігації, випущені підприємствами
Облігації, випущені органами місцевого самоврядування
Облігації, випущені Державною іпотечною установою
Векселі

Дольові цінні папери:
Акції компаній

Всього інвестицій, наявних для продажу

Інформація про рух резервів на покриття збитків від знецінення за роки, що закінчилися
31 грудня 2015 та 2014 років, представлена у Примітці 6.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років інвестиції, наявні для продажу, включали нараховані
процентні доходи у сумі 562 703 тисячі гривень та 484 311 тисяч гривень, відповідно.
За роки, що закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років, Група обліковувала облігації,
випущені Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України». Випуск цих облігацій
був забезпечений державною гарантією. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років балансова
вартість облігацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» складала
4 289 632 тисячі гривень та 4 247 984 тисячі гривень, що становить 9% та 16%,відповідно,
від загального портфеля інвестицій, наявних для продажу, до вирахування резерву на
покриття збитків від знецінення.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років боргові цінні папери з балансової вартістю
10 977 911 тисяч гривень та 12 223 782 тисячі гривень, відповідно, були використанні як
забезпечення за кредитами, отриманими від Національного банку України (Примітка 21).
Станом на 31 грудня 2015 року вбудовані деривативи за ОВДП, що обліковуються як
інвестиції, наявні для продажу, є окремими похідними фінансовими інструментами та
становлять суму 3 307 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2014 року вбудовані деривативи
за ОВДП та корпоративними цінними паперами, що обліковуються як інвестиції, наявні для
продажу, є окремими похідними фінансовими інструментами та становлять суму 4 238
тисяч гривень та 32 782 тисячі гривень, відповідно (Примітка 15).
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18. ІНВЕСТИЦІЇ, УТРИМУВАНІ ДО ПОГАШЕННЯ
Група отримала облігації внутрішньої державної позики в якості розрахунку за внески в
акціонерний капітал Банку відповідно до рішення Уряду України від 19 листопада 2014 року
(Примітка 27).
Номінальна вартість цих ОВДП складає 11 598 840 тисяч гривень зі ставкою купона 6% та
строком погашення вересень – листопад 2024 року. Крім того, умови емісії ОВДП також
передбачають індексацію номінальної вартості на дату погашення відповідно до зміни
середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за відповідний
період утримання. Купонний дохід не індексується.
На дату первісного визнання різниця між номінальною та справедливою вартістю цих ОВДП
з урахуванням справедливої вартості вбудованого деривативу була визнана у капіталі та
становила 603 772 тисячі гривень.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років інвестиції, утримувані до погашення, включали
нараховані процентні доходи у сумі 107 550 тисяч гривень та 51 620 тисяч гривень,
відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років вбудований дериватив за інвестиціями,
утримуваними до погашення, є окремим похідним фінансовим інструментом та становить
10 092 626 тисяч гривень та 4 215 159 тисяч гривень, відповідно (Примітка 15).
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19. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Основні засоби та нематеріальні активи представлені таким чином:
Будівлі

Покращення
орендованого
майна

Меблі, офісне
обладнання

Транспортні
засоби

Незавершене
будівництво

Нематеріальні активи

Всього

За первісною/переоціненою
вартістю
31 грудня 2014 року
Надходження
Переміщення
Знецінення через інший сукупний
дохід
Вибуття

1 669 422
82 264
63 524

99 972
46 969

1 878 983

570 738

442 209

275 305

4 936 629

725 671
-

30 788
-

139 442
(117 610)

79 791
7 117

1 057 956

(45 541)
(147)

(17 122)

(26 724)

(1 393)

(82)

(1 384)

(45 541)
(46 852)

1 769 522

129 819

2 577 930

600 133

463 959

360 829

5 902 192

185 660

54 431

930 833

258 143

-

132 727

1 561 794

31 893

32 084

247 092

57 586

-

65 627

434 282

4 447

-

6 646

(1 097)

-

-

9 996

(3 416)
(115)

(17 098)

(26 134)

(1 392)

-

(1 368)

(3 416)
(46 107)

218 469

69 417

1 158 437

313 240

-

196 986

1 956 549

31 грудня 2015 року

1 551 053

60 402

1 419 493

286 893

463 959

163 843

3 945 643

31 грудня 2014 року

1 483 762

45 541

948 150

312 595

442 209

142 578

3 374 835

31 грудня 2015 року
Накопичена амортизація
31 грудня 2014 року
Нарахування за рік
(Знецінення)/відновлення
корисності через прибутки та
збитки
Знецінення через інший сукупний
дохід
Списано при вибутті
31 грудня 2015 року
Чиста балансова вартість
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Будівлі

Покращення
орендованого
майна

Меблі, офісне
обладнання

Транспортні
засоби

Незавершене
будівництво

Нематеріальні активи

Всього

За первісною/переоціненою
вартістю
31 грудня 2013 року

1 666 629

81 462

1 562 966

618 429

41 880
57 775

29 996

427 588
-

(400)

(3 938)

(95 727)
(735)

(7 548)

1 669 422

99 972

1 878 983

570 738

442 209

275 305

4 936 629

31 грудня 2013 року

62 461

44 387

697 878

160 150

-

80 922

1 045 798

Нарахування за рік
Знецінення через прибутки та
збитки
Знецінення через інший сукупний
дохід
Списано при вибутті

32 930

19 200

224 894

67 638

-

52 297

396 959

98 062

(1 700)

32 135

34 338

-

-

162 835

(7 755)
(38)

(7 456)

(24 074)

(3 983)

-

185 660

54 431

930 833

258 143

-

132 727

1 561 794

31 грудня 2014 року

1 483 762

45 541

948 150

312 595

442 209

142 578

3 374 835

31 грудня 2013 року

1 604 168

37 075

865 088

458 279

357 899

128 669

3 451 178

Надходження
Переміщення
Знецінення через прибутки та
збитки
Знецінення через інший сукупний
дохід
Вибуття
31 грудня 2014 року

357 899

209 591

4 496 976

5 356
-

197 224
(107 825)

46 152
20 054

718 200
-

(86 903)

(48 532)

(5 037)

-

(24 668)

(4 515)

(52)

(492)

(144 810)
(95 727)
(38 010)

Накопичена амортизація

31 грудня 2014 року

(492)

(7 755)
(36 043)

Чиста балансова вартість
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Станом на 31 грудня 2014 року будівлі та офісні приміщення, які знаходяться у власності
Групи, не переоцінювалися, так як за результатами аналізу ринку нерухомості, проведеного
керівництвом Групи, протягом 2014 року ринок нерухомості характеризувався обмеженою
кількістю угод, при цьому через суттєву зміну курсу валют ціни на нерухомість у доларах
США знизились, а ціни у гривні збільшились. Станом на 31 грудня 2014 року справедлива
вартість будівель та офісних приміщень суттєво не відрізнялася від балансової.
Станом на 31 грудня 2015 року будівлі та офісні приміщення, які знаходяться у власності
Групи, не переоцінювалися. За оцінками керівництва, в зв'язку з високим рівнем інфляції в
2015 році в Україні, існує висока ймовірність того, що вартість будівель і офісних приміщень
могла б збільшитись, але витрати на виконання переоцінки станом на 31 грудня 2015 року,
будуть переважати над економічною вигодою, пов'язаною з такою переоцінкою.
Будівлі та офісні приміщення, які знаходяться у власності Групи, були переоцінені
за ринковими цінами відповідно до висновку незалежного оцінювача станом на
31 грудня 2011 року. Для визначення справедливої вартості будівель та офісних приміщень
був використаний метод порівняння продажів, для об’єктів, які не мають ринкових аналогів
був використаний метод капіталізації доходу.
Якщо б будівлі обліковувалися за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та знецінення, їх балансова вартість на 31 грудня 2015 та 2014 років становила
б 841 290 тисяч гривень та 637 050 тисяч гривень, відповідно.
Деякі будівлі, які ще не введені в експлуатацію, презентовані у категорії незавершеного
будівництва. Балансова вартість будівель, презентованих у категорії незавершеного
будівництва, станом на 31 грудня 2015 та 2014 років становила 123 027 тисяч гривень та
233 687 тисяч гривень, відповідно.
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2014 року, Група визнала збиток від знецінення та
припинення визнання (списання) основних засобів у сумі 307 645 тисяч гривень через
прибутки та збитки (Примітка 9) та знецінення за рахунок резерву переоцінки основних
засобів на суму 87 972 тисячі гривень. Зазначені збитки стали наслідком збройної агресії
Російської Федерації, що призвела до тимчасової окупації частини території України,
незаконного заволодіння та втрати нерухомого та рухомого майна, матеріальних цінностей
Групи у Автономній республіці Крим, а також у окремих населених пунктах Донецької та
Луганської області, що тимчасово не контролюються українською владою.
Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартість основних засобів та нематеріальних
активів, що відносяться до Донецького та Луганського регіональних управлінь, становила
136 830 тисяч гривень (31 грудня 2014: 171 481 тисячу гривень) та 67 809 тисяч гривень
(31 грудня 2014: 48 797 тисяч гривень), відповідно.
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20. ІНШІ АКТИВИ
Інші активи включають:
31 грудня
2015 року
Інші фінансові активи:
Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами
Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими
інструментами
Нараховані доходи
Справедлива вартість валютних угод форвард та своп
Інша дебіторська заборгованість

За вирахування резерву на покриття збитків від знецінення
Інші нефінансові активи:
Передплати з придбання активів
Забезпечення, що перейшло у власність Групи (Примітка 16)
Витрати майбутніх періодів
Заборгованість працівників та третіх осіб
Банківські метали
Запаси
Передплати за послуги
Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами
Необоротні активи, що утримуються для продажу
Передплата за банківські метали
Інші

За вирахування резерву на покриття збитків від знецінення

Всього інших активів

31 грудня
2014 року

620 942

942

215 458
87 179
2 513
132 065

145 400
63 333
11 925
65 204

1 058 157

286 804

(302 403)

(163 016)

755 754

123 788

176 091
146 268
108 072
53 797
45 955
43 114
21 224
1 119
19

68 677
143
52 367
24 362
20 819
35 653
16 005
3 574
12 911
6 106
46

595 659

240 663

(171 143)

(61 926)

424 516

178 737

1 180 270

302 525

Інформація про зміни в резервах на покриття збитків від знецінення інших активів за роки,
що закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років, наведена у Примітці 6.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами станом на 31 грудня
2015 року представляє собою несплачену основну суму заборгованості за корпоративними
облігаціями державної власності, нараховані відсотки за якими були повністю отримані
протягом 2015 року.
Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами включає
знецінену дебіторську заборгованість за акредитивами, випущеними Банком.
Банківські метали являють собою золото та срібло в сховищі.
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21. КОШТИ БАНКІВ
Кошти банків представлені таким чином:
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Кредити, отримані від Національного банку України
Кредити, отримані від інших банків
Кредити, отримані за угодами РЕПО, від Національного банку
України
Кореспондентські рахунки інших банків

14 059 825
-

18 581 757
2 448 960

2 497 263

1 003 218
142 451

Всього коштів банків

16 557 088

22 176 386

Станом на 31 грудня 2014 року кошти банків включали нараховані процентні витрати у сумі
9 454 тисячі гривень.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років кошти банків включали кредити, отримані від НБУ
(в тому числі за угодами РЕПО), у сумі 14 059 825 тисяч гривень (85%) та 19 584 975 тисяч
гривень (88%), відповідно, що становить значну концентрацію.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років до складу кредитів, отриманих від НБУ (в тому
числі за угодами РЕПО), включені кредити, отримані від НБУ, у сумі 14 059 825 тисяч
гривень та 19 584 975 тисяч гривень з процентними ставками у межах від 14,25% до 21,5%
річних та від 14,0% до 19,5% річних, з термінами погашення 10 червня 2020 року та в межах
від 26 березня 2015 року до 27 листопада 2015 року, відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 року кредити, отримані від НБУ, у сумі 14 059 825 тисяч гривень
були забезпечені борговими цінними паперами, наявними для продажу, які обліковуються
на балансі Банку, із справедливою вартістю 10 977 911 тисяч гривень, і кредитами,
наданими пов’язаному державному підприємству Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України», із балансовою вартістю 12 395 071 тисяч гривень (Примітки 16, 17).
Станом на 31 грудня 2014 року кредити, отримані від НБУ (в тому числі за угодами РЕПО),
у сумі 19 584 975 тисяч гривень були забезпечені борговими цінними паперами, наявними
для продажу, які обліковуються на балансі Банку, із справедливою вартістю
12 223 782 тисяч гривень, кредитами, наданими пов’язаному державному підприємству
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», із балансовою вартістю
12 309 916 тисяч гривень та кредитами, наданими іншим позичальникам із балансовою
вартістю 1 289 815 тисяча гривень та грошовими коштами на рахунку в Національному
банку України із балансовою вартістю 425 000 тисяч гривень (Примітки 16, 17).
Після 31 грудня 2015 та 2014 років розрахунки за кредитами, отриманими від Національного
банку України, були здійснені відповідно до контрактних строків погашення.
22. РАХУНКИ КЛІЄНТІВ
Рахунки клієнтів включають:
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Строкові депозити
Рахунки до запитання

49 431 203
44 822 503

34 515 818
21 693 178

Всього рахунків клієнтів

94 253 706

56 208 996

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років рахунки клієнтів включали нараховані процентні
витрати у сумі 793 292 тисячі гривень та 833 832 тисячі гривень, відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років загальний залишок по рахунках десяти найбільших
клієнтів складав 12 776 440 тисяч гривень та 8 665 071 тисячу гривень, що становило 14%
та 15%, відповідно.
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У наведеній нижче таблиці представлена структура рахунків клієнтів станом на
31 грудня 2015 та 2014 років за секторами економіки:
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Аналіз за секторами економіки:
Фізичні особи
Інвестиційна діяльність
Транспорт
Нафтогазова та хімічна промисловість
Фінансові послуги
Енергетика
Сільське господарство
Торгівля
Послуги
Гірничодобувна та металургійна промисловість
Медіа та зв’язок
Будівництво та нерухомість
Машинобудування
Виробництво промислових та товарів народного споживання
Виробництво і переробка харчових продуктів та напоїв
Органи місцевого самоврядування
Видавнича діяльність
Інші

53 874 382
10 476 862
6 798 958
5 422 781
3 290 872
2 606 703
2 288 679
2 266 785
1 503 302
1 107 084
748 105
683 110
585 612
373 631
355 160
191 588
111 435
1 568 657

37 084 965
3 185 450
880 443
1 835 675
1 527 421
3 638 883
996 221
1 805 802
1 134 336
192 012
619 519
363 150
1 567 331
164 300
92 411
269 522
40 537
811 018

Всього рахунків клієнтів

94 253 706

56 208 996

23. ВИПУЩЕНІ ЄВРООБЛІГАЦІЇ
Випущені єврооблігації включають:
Дата емісії

Березень та
липень
2011 року
Березень
2013 року

Строк
погашення

10/03/201910/03/2023
20/03/202020/03/2025

2015
Річна
ставка
купона,
%

Балансова
вартість,
31 грудня
2015 року

Строк
погашення

9,375%

17 240 578

10/03/2016

8,250%

11 305 246

9,625%

12 257 554

20/03/2018

8,875%

8 035 214

29 498 132

2014
Річна Балансова
ставка
вартість,
купона, 31 грудня
%
2014 року

19 340 460

У березні 2011 року Банк отримав кредит від SSB NO.1 Plc у сумі 500 мільйонів доларів
США за ставкою 8,250% річних з терміном погашення у 2016 році. Надання кредиту було
профінансоване SSB NO.1 Plc шляхом випуску єврооблігацій у формі 5-річних облігацій
участі в кредиті номінальною вартістю 500 мільйонів доларів США з фіксованою ставкою
купону 8,250% річних. У липні 2011 року SSB NO.1 Plc надав Банку кредит у сумі
200 мільйонів доларів США за ставкою 8,250% річних з терміном погашення у 2016 році,
для чого додатково були випущені єврооблігації номінальною вартістю 200 мільйонів
доларів США, які були об’єднані в єдину серію облігацій участі в кредиті на загальну суму
700 мільйонів доларів США з терміном погашення у 2016 році. Єврооблігації перебувають у
лістингу на Ірландській фондовій біржі.
У березні 2013 року Банк отримав кредит від SSB NO.1 Plc у сумі 500 мільйонів доларів
США за ставкою 8,875% річних з терміном погашення у 2018 році. Надання кредиту було
профінансоване SSB NO.1 Plc шляхом випуску єврооблігацій у формі 5-річних облігацій
участі в кредиті номінальною вартістю 500 мільйонів доларів США з фіксованою ставкою
купону 8,875% річних. Єврооблігації перебувають у лістингу на Ірландській фондовій біржі.
У 2015 році Банк здійснив процес перепрофілювання єврооблігацій на таких умовах:
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 перепрофілювання випущених єврооблігацій із погашенням в 2016 році передбачає
збільшення ставки купону до 9,375% та амортизаційну структуру з графіком
погашення з 10 березня 2019 року до 10 березня 2023 року;
 перепрофілювання випущених єврооблігацій із погашенням в 2018 році передбачає
збільшення ставки купону до 9,625% та амортизаційну структуру з графіком
погашення з 20 березня 2020 року до 20 березня 2025 року.
На дату перепрофілювання, Група проаналізувала дисконтовану вартість майбутніх відтоків
грошових коштів за новими умовами єврооблігацій і визначила, що зміна в умовах боргу не
була істотною. Відповідно, Група продовжила визнання старого фінансового інструменту.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років випущені єврооблігації, включали нараховані
процентні витрати у сумі 816 512 тисяч гривень та 470 865 тисячі гривень, відповідно.
Банк має дотримуватися зобов’язань, які зазначені у кредитних угодах з SSB NO.1 Plc по
відношенню до випущених єврооблігацій. Ці зобов’язання включають: вимогу надавати
фінансову звітність відповідно до графіку, вказаного нижче, обмеження оголошувати та
сплачувати дивіденди або інші виплати у випадку, якщо може виникнути затримка по
виплатам за єврооблігаціями або якщо такі виплати сукупно перевищують 30% від чистого
прибутку Групи за результатами відповідного періоду (розрахованого відповідно до
законодавства України), певні обмеження на операції з пов’язаними особами, та інші.
Згідно із умовами кредитних угод, Банк повинен надавати наступну фінансову звітність:


річну фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, перевірену аудитором,
протягом 180 днів від звітної дати;



проміжну фінансову звітність за шість місяців, які закінчуються 30 червня, підготовлену
відповідно до МСФЗ, не перевірену аудитором, протягом 120 днів від звітної дати.

SSB NO.1 Plc має право вимагати від Банку дотримуватися цих зобов’язань відповідно до
умов договорів. У договорах не передбачені ніякі спеціальні санкції у випадку
недотримання Банком цих договірних зобов’язань.
24. ІНШІ ЗАПОЗИЧЕНІ КОШТИ

Кредити від
Європейського
інвестиційного банку
Кредити від
Європейського
інвестиційного банку
Кредити від
Європейського
інвестиційного банку
Кредити від іноземної
фінансової установи
Кредити від іноземної
фінансової установи
Кредити від іноземної
фінансової установи

Річна
ставка,
%

Балансова
вартість,
31 грудня
2015 року

Валюта

Строк
погашення

Долари,
США

серпень 2017 лютий 2022

5,87

2 157 558

Євро

березень 2018 вересень 2024

4,43

червень 2018 грудень 2024

Євро
Долари,
США
Долари,
США
Долари,
США

Строк
погашення

Річна
ставка,
%

Балансова
вартість,
31 грудня
2014 року

5,87

1 416 593

1 755 454

серпень 2017
- лютий 2022
березень
2018 вересень
2024

4,43

1 287 508

4,26

1 732 568

червень 2018 грудень 2024

4,26

1 270 723

квітень 2016

8,45

895 240

квітень 2015

9,54

588 521

липень 2016

9,52

611 203

липень 2015

9,52

401 027

-

-

жовтень 2015

9,50

287 528

-

Всього інших запозичених коштів

7 152 023

5 251 900

30 грудня 2013 року між Банком та Європейським інвестиційним банком (надалі – «ЄІБ»)
було укладено фінансову угоду, що передбачає відкриття кредитної лінії обсягом
220 000 тисяч євро строком до 10 років. Надання коштів можливе у доларах США та євро.
Ціль кредитної лінії – фінансування малих та середніх підприємств, компаній середньої
капіталізації та інших пріоритетних проектів. Відсотки за наданими траншами сплачуються
що півроку.
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Відповідно до процедур, передбачених кредитною угодою, фінансові нормативи мають бути
розраховані на даних, представлених у оприлюдненій фінансовій звітності, що підготовлена
відповідно до МСФЗ.
Виходячи з аналізу даної фінансової звітності, існує ймовірність недотримання Банком
декількох нормативів, передбачених угодою з ЄІБ, в результаті втрати активів, що належать до
Кримського республіканського управління, погіршення обслуговування кредитного портфелю,
а також зміни валютного курсу та, відповідно, переоцінкою валютних активів та зобов’язань.
30 грудня 2015 року, ЄІБ та Група підписали лист, згідно якого, серед іншого, ЄІБ відмінив
вимогу щодо дотримання Групою певних фінансових нормативів, що стосується 2015 та 2014
років.
Стосовно інших фінансових нормативів, щодо яких існує ймовірність недотримання їх Банком
станом на 31 грудня 2015 року, вимоги з боку ЄІБ ще не було відмінено станом на дату випуску
цієї фінансової звітності. За погодженими процедурами після випуску фінансової звітності Банк
надає ЄІБ розрахунок нормативів та свідоцтво щодо їх дотримання. Відповідно, ЄІБ розгляне
це свідоцтво та надасть відповідь про своє рішення.
Керівництво очікує, що в разі порушення, відповідну відміну вимог буде отримано і ЄІБ не
вимагатиме негайного погашення кредиту. Станом на 31 грудня 2015 року, в аналізі ліквідності
за строками погашення фінансових зобов’язань, який відображає залишкові недисконтовані
контрактні грошові потоки, представлених в Примітці 34, кредит від ЄІБ було відображено в
колонці «До 1 місяця», в той час як при аналізі ризиків ліквідності на основі очікуваних термінів
погашення та фактичних розривів ліквідності, кредит був відображений відповідно до очікувань
Керівництва, які ґрунтуються на існуючих договірних термінах погашення.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років інші запозичені кошти включали нараховані
процентні витрати у сумі 152 976 тисяч гривень та 106 969 тисяч гривень, відповідно.
Протягом 2015 та 2014 року було переглянуто відсоткову ставку та подовжено термін дії
частини заборгованості перед іноземною фінансовою установою.
25. ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Інші зобов’язання включають:
31 грудня
2015 року
Інші фінансові зобов’язання:
Резерви під гарантії та інші зобов’язання
Нараховані витрати
Інша кредиторська заборгованість
Справедлива вартість валютних угод форвард та своп
Інші
Інші нефінансові зобов’язання:
Резерв під невикористані відпустки
Податки до сплати, крім податку на прибуток
Отримані аванси
Нарахована премія та заробітна плата
Інші
Всього інших зобов’язань

31 грудня
2014 року

1 452 542
16 039
3 819
220

200 320
5 601
11 072
11 925
30

1 472 620

228 948

154 269
93 856
5 777
3 306
12 959

124 260
50 714
3 370
18 679
16 410

270 167

213 433

1 742 787

442 381

Станом на 31 грудня 2015 року, резерви під гарантії та інші зобов'язання включають
1 283 577 тисяч гривень, пов'язаних з відкритим акредитивом одному клієнту.
Інформація про рух резервів за гарантіями та іншими зобов’язаннями за роки, що
закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років, представлена у Примітці 6.
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26. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ
Субординований борг представлений таким чином:
Валюта

Строк
Процентна 31 грудня
погашення
ставка, 2015 року
основного
%
боргу

Долар
США
Долар 19 січня
Власники єврооблігацій США 2024 року
The Royal Bank of
Scotland N.V.

7,33

Всього субординованого боргу

2 536 133

Строк
погашення
основного
боргу

19 січня
2017 року
-

2 536 133

Процентна 31 грудня
ставка, 2014 року
%

5,57

1 656 729

-

1 656 729

Починаючи з 19 січня 2012 року процентна ставка за кредитом від The Royal Bank of
Scotland N.V. становила LIBOR + 5%. Згідно з умовами кредитної угоди, Група мала право
погасити всю суму боргу в будь-яку дату сплати процентів, за умови надання повідомлення
кредитору не пізніше ніж за 30 днів до такої дати.
25 листопада 2015 року Банк завершив перепрофілювання субординованого боргу,
наданого The Royal Bank of Scotland. В рамках перепрофілювання, The Royal Bank of
Scotland plc, Банк і SSB No.1 plc переглянули та внесли зміни до угоди відповідно до яких (І)
The Royal Bank of Scotland plc передав всі свої права і зобов'язання відповідно до кредитної
угоди до SSB No.1 plc шляхом випуску SSB No.1 PLC єврооблігацій еквівалентних основній
сумі боргу і (II) сторони домовилися змінити умови кредитного договору. Зміна умов
кредитного договору включала, серед іншого, продовження термінів погашення на сім років
до 19 січня 2024 року, збільшення купону до 6 місяців USD Libor + 6,875% і профілю
амортизації відповідно до якого (а) 50 відсотків основної суми субординованого кредиту
буде погашено 19 січня 2020 року, і (б) основна сума субординованого кредиту, що
залишилась буде погашено вісьмома рівними піврічними платежами, починаючи з 19 липня
2020 року з остаточним погашенням 19 січня 2024 року.
На дату перепрофілювання, Група проаналізувала дисконтовану вартість майбутніх відтоків
грошових коштів за новими умовами субординованого боргу і визначила, що зміна в умовах
боргу не була істотною. Відповідно, Група продовжила визнання старого фінансового
інструменту.
При банкрутстві чи ліквідації Банку повернення цього боргу відбуватиметься після виплати
зобов’язань Банку усім іншим кредиторам.
Згідно із умовами кредитної угоди, Банк повинен дотримуватися, серед інших, таких
договірних зобов’язань та повинен надавати:
 річну фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, перевірену аудитором,
протягом 180 днів від звітної дати;
 проміжну фінансову звітність за шість місяців, які закінчуються 30 червня, підготовлену
відповідно до МСФЗ, не перевірену аудитором, протягом 120 днів від звітної дати.
SSB No.1 plc має право вимагати від Банку дотримуватися цих зобов’язань відповідно до
умов договору.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років не було порушення зобов’язань.
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Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років субординований борг включав нараховані процентні
витрати у сумі 143 032 тисячі гривень та 84 203 тисячі гривень, відповідно.
27. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
Акціонерний капітал представлений таким чином:
Кількість
акцій, у
штуках

Номінальна
вартість, тисяч
гривень

Скоригована
сума, тисяч
гривень

15 778

17 229 576

17 481 716

-

1 072 904

1 072 904

9 999

11 598 840

11 598 840

31 грудня 2014 року

25 777

29 901 320

30 153 460

31 грудня 2015 року

25 777

29 901 320

30 153 460

31 грудня 2013 року
Всього збільшення номінальної вартості
акцій за рахунок капіталізації
нерозподіленого прибутку Банку
Всього випущених, незареєстрованих та
повністю сплачених акцій

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років номінальна вартість акцій становила 1 160 000 гривень
за акцію. Усі акції відносяться до одного класу та мають право на один голос.
Дана консолідована фінансова звітність відображає суму сплаченого акціонерного капіталу
за вартістю, яка скоригована на ефект гіперінфляції у сумі 252 140 тисяч гривень, яка мала
місце до 31 грудня 2000 року.
6 серпня 2014 року Уряд України прийняв рішення про збільшення акціонерного капіталу
Банку на суму 1 072 904 тисячі гривень шляхом збільшення номінальної вартості акцій до
1 160 000 гривень за акцію за рахунок капіталізації чистого прибутку Банку за 2011, 2012 та
2013 роки. Відповідні зміни до Статуту Банку погоджені НБУ 12 вересня 2014 року та
зареєстровані Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Головного управління юстиції у місті Києві 17 вересня 2014 року. НКЦПФР зареєструвала
це збільшення 7 жовтня 2014 року.
19 листопада 2014 року Уряд України прийняв рішення про збільшення акціонерного
капіталу Банку шляхом здійснення емісії 9 999 нових акцій із номінальною вартістю однієї
нової акції 1 160 000 гривень. Оплата нових акцій Банку була здійснена державними
борговими цінними паперами – облігаціями внутрішньої державної позики з індексованою
вартістю спеціальної емісії номінальною вартістю 11 598 840 тисяч гривень. Визначення
вбудованого фінансового інструменту наведено в Примітці 15.
Внески за незареєстрованим акціонерним капіталом, здійснені акціонером Банку
державними борговими цінними паперами були класифіковані як капітал у фінансовій
звітності станом на 31 грудня 2014 року. Основним фактором, який брався керівництвом
Банку до уваги при ухваленні рішення про класифікацію цього внеску як власного капіталу,
а не зобов’язань, було розуміння того факту, що повернення цінних паперів не передбачено
законодавством. Підтвердженням служить той факт, що після 31 грудня 2014 року зміни до
Статуту Банку в частині збільшення акціонерного капіталу були погоджені НБУ 17 березня
2015 року та зареєстровані Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців Головного управління юстиції в місті Києві 23 березня 2015 року. 10 квітня 2015
року НКЦПФР зареєструвала це збільшення капіталу.
У 2014 році Банк виплатив частку прибутку на основі фінансового результату 2013 року до
загального фонду Державного бюджету України відповідно до вимог статті 11 Закону
України від 21 вересня 2006 року №185-V «Про управління об’єктами державної власності»
в сумі 213 030 тисяч гривень.
28. УМОВНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
У процесі своєї звичайної діяльності для задоволення потреб клієнтів Група виступає
стороною щодо фінансових інструментів із позабалансовими ризиками. Дані інструменти,
які несуть у собі кредитні ризики різного ступеня, не відображені у консолідованому звіті про
фінансовий стан.
59

Максимальна сума можливих кредитних збитків Групи в результаті виникнення умовних
зобов’язань і контрактних зобов’язань з подовження кредиту, у випадку невиконання
зобов’язань іншою стороною, коли усі зустрічні кредити, застави або забезпечення
виявляться знеціненими, представлена сумами за договорами щодо цих інструментів.
Для позабалансових зобов’язань Група використовує ту саму методику кредитного
контролю та управління ризиками, що й для операцій, відображених у консолідованому звіті
про фінансовий стан.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років номінальні суми або суми згідно з контрактами були
такими:
31 грудня
2015 року
Умовні зобов’язання та зобов’язання з надання кредитів
Видані фінансові гарантії та інші аналогічні зобов’язання
Акредитиви та інші операції, пов’язані з умовними
зобов’язаннями
Безвідкличні зобов’язання за кредитами та невикористаними
кредитними лініями
Всього умовних зобов’язань та зобов’язань з надання
кредитів

31 грудня
2014 року

1 906 733

2 525 420

1 205 878

1 268 618

101 928

120 328

3 214 539

3 914 366

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років резерви під гарантії та інші зобов’язання становили
1 452 542 тисячі гривень та 200 320 тисяч гривень, відповідно (Примітки 6, 25).
Збільшення кредитів клієнтам в межах зобов’язань за кредитами та лімітів кредитних ліній
затверджується Групою індивідуально у кожному випадку і залежить від фінансового стану
позичальника, якості обслуговування боргу та інших факторів. Станом на 31 грудня 2015 та
2014 років загальна сума таких відкличних зобов’язань складала 11 934 421 тисяча гривень
та 11 474 089 тисяч гривень, відповідно.
Загальна сума заборгованості за невикористаними кредитними лініями, акредитивами та
гарантіями відповідно до договорів не обов'язково являє собою майбутні грошові вимоги,
оскільки можливе закінчення терміну дії або скасування зазначених зобов'язань без
надання позичальнику коштів. Станом на 31 грудня 2015 і 2014 років справедлива вартість
зобов'язань кредитного характеру складала 1 453 787 тисяч гривень та 200 225 тисяч
гривень, відповідно.
Зобов’язання з капітальних витрат
Станом на 31 грудня 2015 року Група мала зобов’язання з капітальних витрат на
придбання обладнання на суму 25 218 тисяч гривень.
Зобов’язання з операційної оренди
Майбутні мінімальні орендні платежі за договорами операційної оренди, де Група виступає
орендарем, які не можна розірвати, представлені таким чином:
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Не більше одного року
Більше одного року, але не більше п’яти років
Більше п’яти років

71 811
109 843
39 233

71 251
84 956
56 482

Всього зобов’язань за договорами операційної оренди

220 887

212 689

Судові позови
Час від часу у процесі звичайної діяльності Групи клієнти та контрагенти висувають
претензії до Групи. Керівництво вважає, що Група не понесе істотних збитків та, відповідно,
жодні резерви на покриття таких збитків не були сформовані у даній консолідованій
фінансовій звітності.
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Оподаткування
Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема, податковому законодавстві,
положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок практики,
яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне
тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Група,
можливо, буде змушена визнати додаткові податкові зобов’язання, штрафи та пеню у разі,
якщо податкові органи оскаржать певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Групи.
Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів, резервів на
покриття збитків від знецінення, операцій з нерезидентами, а також відповідності
ціноутворення ринковим умовам. На думку керівництва, Група сплатила усі податкові
зобов’язання, тому дана консолідована фінансова звітність не містить резервів на покриття
податкових збитків. Податкова звітність залишається відкритою для перевірок податковими
органами протягом трьох років.
24 грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році", який вносить поправки до Податкового
кодексу і деяких інших законодавчих актів. Нововведення, більшої частини з яких вступають в
силу з 1 січня 2016 року, відносяться до податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи
фізичних осіб, єдиного соціального внеску, акцизного податку, орендних платежів, місцевих
податків.
Основні зміни:






скасування авансових платежів з податку на прибуток;
введення квартального звітного періоду для податку на прибуток для підприємств, з
річним доходом понад 20 мільйонів гривень від будь-якої діяльності;
зниження внеску в фонд соціального страхування від 36,76% -49,72% до 22%;
єдина ставка податку на доходи фізичних осіб в розмірі 18% (замість двох діючих
ставок 15% і 20%); ставка 5%, буде використовуватися для виплати дивідендів;
поліпшена процедура відшкодування ПДВ з бюджету для забезпечення узгоджених
вимог та прав у всіх платників податків, в тому числі зміни в процедурі прийому
заявок по відновленню ПДВ і т.д.

Починаючи з 1 вересня 2013 року, в українському законодавстві набули чинності нові
правила щодо трансфертного ціноутворення. Ці правила запроваджують додаткові вимоги
до обліку та документації операцій. Нове законодавство дозволяє податковим органам
накладати додаткові податкові зобов’язання стосовно певних операцій, включно, але не
обмежуючись, операціями із пов’язаними сторонами, якщо, на їхню думку, ціна операції
відрізняється від ринкових умов. Враховуючи, що практика впровадження нових правил
трансфертного ціноутворення іще не достатньо розвинута, і певні положення нового
законодавства можуть тлумачитись неоднозначно, вплив будь-якої претензії з боку
податкових органів щодо позиції Групи із його застосування неможливо достовірно оцінити.
Пенсії та пенсійні плани
Працівники отримують пенсійні виплати згідно з пенсійним законодавством України, згідно з
яким роботодавець здійснює поточні внески, які розраховуються як процент від поточної
валової суми заробітної плати; причому такі виплати робляться у тому періоді, в якому
зароблена відповідна зарплата. Працівники мають право отримувати пенсію з державного
пенсійного фонду. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років Група не мала жодних інших
зобов’язань із виплати пенсій, з охорони здоров’я, страхових або інших компенсаційних
виплат перед своїми теперішніми або колишніми працівниками.
29. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24
(переглянутому у 2009 році) «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», відносяться:
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а)

фізична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною із суб’єктом
господарювання, що звітує, якщо така особа:
i)
контролює суб’єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над
ним;
іі) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звітує;
ііі) є членом провідного управлінського персоналу суб’єкта господарювання, що звітує,
або материнського підприємства суб’єкта господарювання, що звітує.

б)

суб’єкт господарювання є пов’язаним із суб’єктом господарювання, що звітує, якщо
виконується будь-яка з таких умов:
i)
суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звітує, є членами однієї
групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство
або дочірнє підприємство під спільним контролем є зв’язаними одне з одним);
іі) один суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним
підприємством іншого суб’єкта господарювання (або асоційованого підприємства
чи спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб’єкт
господарювання);
ііі) обидва суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої
сторони;
iv) один суб’єкт господарювання є спільним підприємством третього суб’єкта
господарювання, а інший суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством
цього третього суб’єкта господарювання;
v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності
працівників або суб’єкта господарювання, що звітує, або будь-якого суб’єкта
господарювання, який є зв’язаним із суб’єктом господарювання, що звітує. Якщо
суб’єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавціспонсори також є зв’язаними із суб’єктом господарювання, що звітує;
vi) суб’єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи,
визначеної в пункті а);
vii) особа, визначена в пункті а)і), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є
членом провідного управлінського персоналу суб’єкта господарювання (або
материнського підприємства суб’єкта господарювання).

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років 100% акцій материнської компанії належали державі.
Операції та залишки з пов’язаними сторонами представляють собою операції з державою,
суб’єктами господарювання, зв’язаними з органами державної влади (прямо та опосередковано),
членами провідного управлінського персоналу Групи та суб’єктами господарювання, які
контролюються, мають спільний контроль або знаходяться під їх суттєвим впливом.
Суб’єкти господарювання, зв'язані з органами державної влади – суб’єкти господарювання,
які контролюються, перебувають під спільним контролем або суттєвим впливом органів
державної влади.
Органи державної влади – органи державної влади, урядові агенції та подібні органи
державної влади – місцеві, національні або міжнародні.
При розгляді взаємовідносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага надається
змісту відносин, а не тільки їхній юридичній формі.
Залишки Групи з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 та 2014 наведені у
таблиці нижче. Інші пов’язані сторони включають державу, суб’єкти господарювання,
зв’язані з органами державної влади (прямо та опосередковано), а також суб’єкти
господарювання, які контролюються, мають спільний контроль або знаходяться під їх
суттєвим впливом:
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31 грудня 2015 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
статті
консолідованої
фінансової
звітності
Залишки на рахунках у
Національному банку України:
- інші пов’язані сторони
Кошти в банках до вирахування
резерву на покриття збитків від
знецінення:
- інші пов’язані сторони
Резерв на покриття збитків від
знецінення коштів в банках:
- інші пов’язані сторони
Фінансові інструменти, що
відображаються за
справедливою вартістю з
переоцінкою через прибуток
або збиток:
- інші пов’язані сторони
Кредити, надані клієнтам, до
вирахування резерву на
покриття збитків від
знецінення:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони

31 грудня 2014 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
статті
консолідованої
фінансової
звітності

2 039 738
2 039 738

2 039 738

2 196 957
2 196 957

2 196 957

603 373
603 373

21 979 002

261 316
261 316

10 676 673

(4 156 514)

(37 332)
(37 332)

(2 654 229)

(244)
(244)

10 095 933
10 095 933

10 095 933

4 252 179
4 252 179

4 252 179

26 296 886

109 211 358

31 479 102

94 259 724

238
26 296 648

1 849
31 477 253
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31 грудня 2015 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
статті
консолідованої
фінансової
звітності

31 грудня 2014 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
статті
консолідованої
фінансової
звітності

Резерв на покриття збитків від
знецінення кредитів, наданих
клієнтам:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони

(3 381 191)

Інвестиції, наявні для продажу:
- інші пов’язані сторони

39 110 439
39 110 439

47 380 331

23 763 309
23 763 309

26 318 815

Інвестиції, утримувані до
погашення:
- інші пов’язані сторони

7 195 975
7 195 975

7 195 975

6 890 726
6 890 726

6 890 726

Кошти банків:
- інші пов’язані сторони

14 062 412
14 062 412

16 557 088

19 814 664
19 814 664

22 176 386

Рахунки клієнтів:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони

16 249 986

94 253 706

5 882 113

56 208 996

Інші зобов'язання:
- провідний управлінський
персонал Групи

4 817

Умовні зобов’язання та
зобов’язання з надання
кредитів, до вирахування
резерву на покриття збитків від
знецінення:
- інші пов’язані сторони

(3 381 191)

(43 749 170)
-

65 211
16 184 775

64

(24 023 409)

(14)
(3 551 366)

49 640
5 832 473
1 742 787

4 817

3 046 151
3 046 151

(3 551 380)

3 338

442 381

3 338

15 148 960

2 230 771
2 230 771

15 388 455

До консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за роки, що
закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років, включені такі суми, що виникли у результаті
операцій з пов’язаними сторонами:
За рік, що закінчився
31 грудня 2015 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
статті
консолідованої
фінансової
звітності
Процентні доходи:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони:
- кошти в НБУ
- кошти в банках
- кредити, надані клієнтам
- інвестиції, наявні для продажу
- інвестиції, утримувані до
погашення

10 385 500

Процентні витрати:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони:
- кошти банків
- рахунки клієнтів

(3 892 206)

Формування резерву на покриття
збитків від знецінення активів, за
якими нараховуються проценти:
- інші пов’язані сторони

18 374 660

За рік, що закінчився
31 грудня 2014 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
статті
консолідованої
фінансової
звітності
7 542 027

48
10 385 452
4 547
5 632 367
4 497 305

188
7 541 839
6 241
10 305
3 594 367
3 879 306

251 233

51 620
(12 473 068)

(4 428)
(3 887 778)
(3 018 754)
(869 024)

(2 814 917)

13 666 256

(8 347 271)

(2 421)
(2 812 496)
(2 577 047)
(235 449)

207 276
207 276

(15 734 186)

107 620
107 620

(9 663 088)

Комісійні доходи:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони

232 351

2 131 460

304 130

1 589 970

Комісійні витрати:
- інші пов’язані сторони

(86 241)
(86 241)

(497 312)

(185 302)
(185 302)

(330 217)

Чистий прибуток від інвестицій,
наявних для продажу:
- інвестиції, наявні для продажу

382
382

382

147 329
147 329

176 852

Чистий прибуток від операцій з
фінансовими інструментами, що
відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через
прибутки або збитки:
- інші пов’язані сторони

5 843 754
5 843 754

6 351 993

80 337
80 337

168 148

(75 448)

(4 256 532)

(72 462)

(4 238 638)

Операційні витрати:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони
Компенсація провідному
управлінському персоналу:
- короткострокові виплати
працівникам
- соціальні відрахування

48
232 303

37
304 093

(36 474)
(38 974)

(40 902)
(31 560)

(34 995)

(2 564 805)

(31 537)
(3 458)

(38 955)
(35 489)
(3 466)
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(2 519 239)

30. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана від продажу активу або
виплачена під час передачі зобов’язання у регулярній операції між учасниками ринку на дату
оцінки.
Справедлива вартість визначалася Групою з використанням наявної ринкової інформації,
якщо така існує, та відповідних методів оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації з
метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні певні судження. Для визначення
справедливої вартості керівництво застосувало всю наявну ринкову інформацію. Оцінки,
представлені в цій консолідованій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Група
зможе отримати при фактичній реалізації наявного в неї пакета тих чи інших активів чи
повинна буде сплатити при передачі зобов’язань.
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Групи, які
оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі, а також справедлива
вартість будівель
Деякі фінансові активи та фінансові зобов’язання, а також будівлі Групи, оцінюються за
справедливою вартістю на кінець звітного періоду. Нижче подається інформація про способи
визначення справедливої вартості цих активів та зобов’язань (зокрема, методики оцінки та
використані вхідні дані):
Активи/зобов’язання

Рівень
ієрархії
справедливої
вартості
1

2
Інвестиції, наявні
для продажу
3

2

Фінансові
інструменти, що
відображаються за
справедливою
вартістю з
переоцінкою через
прибуток або збиток

3

Методики оцінки та ключові вхідні дані

Котирувані ціни пропозиції на активному ринку.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі інформації, для якої
усі суттєві дані можна прямо або опосередковано отримати за допомогою
спостереження, і оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які
піддаються спостереженню, для звичайних операцій на ринках, які не
вважаються активними.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових
даних, що піддаються спостереженню, а також даних, що не піддаються
спостереженню. До даних, що не піддаються спостереженню, відносяться
припущення щодо майбутніх фінансових показників емітента та його профілю
ризику.
Справедлива вартість розраховується з використанням скоригованої моделі
оцінки Європейських валютних опціонів (форма Германа-Колхагена формули
Блека-Шоулза). Дані, що використовуються у розрахунках та підлягають
спостереженню: середньозважений курс гривні до долару США на
міжбанківському ринку; історична волатильність курсу гривні до долару США;
ставки міжбанківського ринку найдовшого терміну для валюти гривня та долар.
Справедлива вартість вбудованого опціону за облігаціями внутрішньої
державної позики з індексованою вартістю визначається з використанням
скоригованої моделі оцінки Європейських валютних опціонів (форма ГерманаКолхагена формули Блека-Шоулза). Вказаний розрахунок здійснюється з
використанням таких вхідних даних:
курс страйк долара США до гривні. Визначається як середньомісячний
курс долара США до гривні на міжбанківському валютному ринку за місяць, що
передував даті емісії відповідної серії ОВДП з індексованою вартістю (згідно
механізму індексації, що передбачений умовами емісії). Для облігацій
внутрішньої державної позики з індексованою вартістю, отриманих банком в
поповнення статутного капіталу, курс страйк дорівнює 14,807 гривень за долар
США;
форвардний курс долара США до гривні. Визначається за котируванням
форвардних угод без поставки відповідних валют, строк яких найбільше
відповідає строку до погашення відповідної серії ОВДП з індексованою
вартістю. Станом на 31 грудня 2015 року оціночне значення форвардного
курсу долара США до гривні, яке прийнято до розрахунку справедливої
вартості вбудованого опціону, складало 47,38 гривень за долар США;
волатильність курсу долара США до гривні. Визначається як річна
волатильність міжбанківського курсу долара США до гривні. Станом на 31
грудня 2015 року волатильність курсу долара США до гривні склала 38,08%;
ставка дисконтування. Визначається за даними Національного банку
України щодо доходності до погашення ОВДП з індексованою вартістю
відповідної серії, або (у разі відсутності такої інформації) – за даними кривої
безкупонної доходності, що публікується Національним банком України.
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Справедлива
вартість валютних
угод своп та
форвард

Нерухомість на
стадії будівництва

Будівлі та офісні
приміщення

2

3

3

Станом на 31 грудня 2015 року ставка дисконтування визначена на рівні
доходності до погашення ОВДП з індексованою вартістю відповідної серії, за
даними Національного банку України, і складала 11,9% річних.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі форвардних курсів
обміну валют та дисконтуються за ставкою міжбанківського ринку.
Група залучає незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості
будівель та офісних приміщень, при цьому використовується метод
порівняння продажів, а для об’єктів, які не мають ринкових аналогів
використовується метод капіталізації доходу. Для методу порівняння
продажів ціни ринкових продажів по співставним об’єктам нерухомості у
безпосередній близькості коригуються з врахуванням різниці в основних
параметрах (таких як площа об’єкту нерухомості). Основним параметром,
що використовується при даному методі оцінки є ціна за квадратний метр
об’єкту нерухомості.
Група залучає незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості
будівель та офісних приміщень, при цьому використовується метод
порівняння продажів, а для об’єктів, які не мають ринкових аналогів
використовується метод капіталізації доходу. Для методу порівняння
продажів ціни ринкових продажів по співставним об’єктам нерухомості у
безпосередній близькості коригуються з врахуванням різниці в основних
параметрах (таких як площа об’єкту нерухомості). Основним параметром,
що використовується при даному методі оцінки є ціна за квадратний метр
об’єкту нерухомості.

Аналіз чутливості справедливої вартості вбудованого опціону за облігаціями
внутрішньої державної позики з індексованою вартістю.
Справедлива вартість опціону визначається ринковими показниками (індикаторами), зміна
яких не залежить від банку, проте, викликає відповідну зміну справедливої вартості опціону.
Основними такими показниками (індикаторами) є форвардний курс долара США до гривні,
волатильність курсу долара США до гривні та ставки дисконтування.
Нижче наведено чутливість справедливої вартості опціону за облігаціями внутрішньої
державної позики з індексованою вартістю до зміни зазначених показників на 1 п.п.
Зміна справедливої вартості вбудованого опціону
31 грудня 2015 року
31 грудня 2014 року

Зміна показника
Форвардний курс
долара США
Волатильність
курсу долара США
Ставка
дисконтування

+ 1%

- 1%

130 247

(130 110)

64 985

(64 879)

+1 п.п.

-1 п.п.

46 257

(45 368)

24 908

(23 467)

+1 п.п.

-1 п.п.

(761 855)

831 756

(342 230)

375 842

Справедлива вартість вбудованого опціону найбільш чутлива до зміни ставок дисконтування.
Так, при збільшенні/зменшенні ставок дисконтування на 1 п.п. справедлива вартість
вбудованого опціону зменшиться/збільшиться на (-761 855)/(+831 776) тис. грн. станом на 31
грудня 2015 року та на (-342 230)/(+375 842) тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року.
Також Групою проведено моделювання зміни справедливої вартості вбудованого опціону на
основі змін, які були об’єктивно можливими - збільшення форвардного курсу долара США до
гривні на 40% та одночасного збільшення ставок дисконтування на 1п.п. За умови реалізації
вказаного сценарію справедлива вартість вбудованого опціону збільшиться на 4 128 543 тис.
грн. станом на 31 грудня 2015 року та на 2 098 348 тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року.
Зменшення форвардного курсу долара США до гривні на 5% та зменшення ставок
дисконтування на 1п.п. матиме наслідком збільшення справедливої вартості опціону на 129
162 тис. грн. станом 31 грудня 2015 року та на 23 787 тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року.
В наступній таблиці представлений аналіз фінансових інструментів, будівель та офісних
приміщень, що оцінюються на регулярній основі по справедливій вартості за рівнями
ієрархії визначення справедливої вартості. Рівні відповідають можливості прямого
визначення справедливої вартості на основі ринкових даних:
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Рівень 1
Активи
Інвестиції, наявні для
продажу:
Державні цінні папери
Інші цінні папери
Фінансові інструменти, що
відображаються за
справедливою вартістю
через прибуток або збиток
Інші фінансові активи:
Справедлива вартість
валютних угод своп
Будівлі:
Нерухомість на стадії
будівництва
Будівлі та офісні
приміщення
Всього

Рівень 2

Рівень 3

31 грудня 2015 року
Всього

1 986 220
-

11 439 054
22 457 045

11 498 012

13 425 274
33 955 057

-

10 095 933

-

10 095 933

-

2 513

-

2 513

-

123 027

123 027

-

1 483 762

1 483 762

1 986 220

43 994 545

13 104 801

59 085 566

Зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання:
Справедлива вартість
валютних угод своп

-

-

-

-

Всього

-

-

-

-

Рівень 1
Активи
Інвестиції, наявні для
продажу:
Державні цінні папери
Інші цінні папери
Фінансові інструменти, що
відображаються за
справедливою вартістю
через прибуток або збиток
Інші фінансові активи:
Справедлива вартість
валютних угод своп
Будівлі:
Нерухомість на стадії
будівництва
Будівлі та офісні
приміщення

Рівень 2

Рівень 3

31 грудня 2014 року
Всього

1 561 073
-

7 039 523
5 975 409

3 296 053
8 446 757

11 896 649
14 422 166

-

13 343

4 238 836

4 252 179

-

11 925

-

11 925

-

-

233 687

233 687

-

-

1 483 762

1 483 762

1 561 073

13 040 200

17 699 095

32 300 368

Зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання:
Справедлива вартість
валютних угод своп

-

11 925

-

11 925

Всього

-

11 925

-

11 925

Всього
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В наступних таблицях представлений рух у 3 рівні справедливої вартості для інвестицій, наявних для
продажу, та фінансових інструментів, що відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток:
Інвестиції, наявні для продажу
1 січня 2015 року
Всього доходів та витрат:
в прибутках чи збитках:
процентні доходи
торговий результат
знецінення
в іншому сукупному доході:
чиста зміна справедливої вартості
інвестицій, наявних для продажу
рекласифікація інвестицій, наявних
для продажу, що були реалізовані
протягом року
Сплата купонного доходу
Придбання
Продаж
Погашення
Рекласифікація з Рівня 3 в інші рівні
Рекласифікація з інших рівнів у Рівень 3
31 грудня 2015 року

11 742 810

1 січня 2014 року

7 024 358

578 586
(1 143 647)
2 117
(168 209)
(3 296 053)
4 196 386

Всього доходів та витрат:
в прибутках чи збитках:
процентні доходи
торговий результат
знецінення
в іншому сукупному доході:
чиста зміна справедливої вартості
інвестицій, наявних для продажу
рекласифікація інвестицій, наявних
для продажу, що були реалізовані
протягом року
Сплата купонного доходу
Придбання
Продаж
Погашення
Рекласифікація з Рівня 3 в інші рівні
Рекласифікація з інших рівнів у Рівень 3

609 268
(1 067 125)
5 390 137
(1 016 485)
(300 000)
-

11 498 012

31 грудня 2014 року

11 742 810

443 462
1 226 273
(782 811)
(278 854)
(857 440)

1 901 990
1 180 509
5
721 476
(190 065)
(799 333)

Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
31 грудня 2014 року

4 238 836

Всього доходів та витрат:
в прибутках чи збитках:
чиста зміна справедливої вартості
Рекласифікація з Рівня 3 в інші рівні

(23 677)
(23 677)
(4 215 159)

31 грудня 2015 року

-

31 грудня 2013 року

-

Всього доходів та витрат:
в прибутках чи збитках:
чиста зміна справедливої вартості
Надходження

66 993
66 993
4 171 843

31 грудня 2014 року

4 238 836

Протягом 2014 року переміщень між рівнями ієрархії справедливої вартості не було.
Чутливість оцінки справедливої вартості для Рівня 3 до можливих змін вхідних даних, що
використовувались представлена нижче:
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Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу
31 Грудня 2015
Ризикова премія, що
застосовується до
визначеної ставки
дисконтування
31 Грудня 2014
Ставка дисконтування

Діапазон
вхідних даних
3,5% - 7%

Діапазон
вхідних даних
18% - 21%

Зміна вхідних даних

Зміна справедливої
вартості

+ 1 п. п.

(149 610)

- 1 п. п.

154 194

Зміна вхідних даних

Зміна справедливої
вартості

+ 1 п. п.

(176 142)

- 1 п. п.

187 885

Фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток
Чутливість рівня 3 при оцінці справедливої вартості фінансових інструментів, які
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток до можливих змін у
вхідних даних, що використовувались станом на 31 грудня 2014 року, представлена в
Примітці 3.
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не
оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації
про справедливу вартість є обов’язковим)
Внаслідок відсутності в Україні активного вторинного ринку для коштів в банках, коштів
банків, кредитів, наданих клієнтам, дебіторської та кредиторської заборгованості, інших
запозичених коштів та субординованого боргу, надійна оцінка ринкової вартості цих
інструментів відсутня.
Для фінансових активів та зобов’язань з коротким строком погашення припускається, що
балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості. Це припущення також
застосовується до депозитів на вимогу та поточних рахунків, що не мають визначеного
строку погашення.
За виключенням викладеного у таблиці нижче, на думку керівництва, балансова вартість
фінансових активів та фінансових зобов’язань, визнана в консолідованій фінансовій
звітності, приблизно дорівнює їхній справедливій вартості.
31 грудня 2015 року
Балансова
Справедлива
вартість
вартість
Кредити, надані юридичним
особам
Кредити, надані фізичним
особам
Інвестиції, утримувані до
погашення

31 грудня 2014 року
Балансова
Справедлива
вартість
вартість

62 515 865

62 251 560

67 714 986

67 180 484

2 946 324

2 911 781

2 521 329

2 500 040

7 195 975

8 206 121

6 890 726

6 456 088

Всього активи

72 658 164

73 369 462

77 127 041

76 136 612

Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

16 557 088
94 253 706
29 498 132
7 152 023
2 536 133

16 156 725
93 840 207
26 873 931
4 997 487
2 030 865

22 176 386
56 208 996
19 340 460
5 251 900
1 656 729

22 000 538
55 576 246
12 915 078
2 677 447
1 024 314

Всього зобов’язання

149 997 082

143 899 215

104 634 471

94 193 623
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Фінансові
активи/фінансові
зобов’язання

Рівень ієрархії
справедливої
вартості

Кредити, надані
клієнтам

3

1

2
Інвестиції,
утримувані до
погашення
3

Кошти банків

2

Рахунки клієнтів

3

Фінансові
активи/фінансові
зобов’язання

Рівень ієрархії
справедливої
вартості

Випущені
єврооблігації

2

Інші запозичені
кошти

2

Субординований
борг

3

Методики оцінки та ключові вхідні дані
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових даних,
що піддаються спостереженню, а також даних, що не піддаються спостереженню.
До даних, що не піддаються спостереженню, відносяться припущення щодо
майбутніх фінансових показників контрагента та його профілю ризику.
Котирувані ціни пропозиції на активному ринку.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі інформації, для якої усі
суттєві дані можна прямо або опосередковано отримати за допомогою
спостереження, і оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які
піддаються спостереженню, для звичайних операцій на ринках, які не вважаються
активними.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових даних,
що піддаються спостереженню, а також даних, що не піддаються спостереженню.
До даних, що не піддаються спостереженню, відносяться припущення щодо
майбутніх фінансових показників емітента та його профілю ризику.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі інформації, для якої усі
суттєві дані можна прямо або опосередковано отримати за допомогою
спостереження, і оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які
піддаються спостереженню, для звичайних операцій на ринках, які не вважаються
активними.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових даних,
що піддаються спостереженню, а також даних, що не піддаються спостереженню.
До даних, що не піддаються спостереженню, відносяться припущення щодо
майбутніх фінансових показників контрагента та його профілю ризику.

Методики оцінки та ключові вхідні дані
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі інформації, для якої усі
суттєві дані можна прямо або опосередковано отримати за допомогою
спостереження, і оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які
піддаються спостереженню, для звичайних операцій на ринках, які не вважаються
активними.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі інформації, для якої усі
суттєві дані можна прямо або опосередковано отримати за допомогою
спостереження, і оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які
піддаються спостереженню, для звичайних операцій на ринках, які не вважаються
активними.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових даних,
що піддаються спостереженню, а також даних, що не піддаються спостереженню.
До даних, що не піддаються спостереженню, відносяться припущення щодо
майбутніх фінансових показників контрагента, його профілю ризику, а також
економічні припущення щодо галузі та географічної юрисдикції, в якій діє
контрагент.

Рівень 1
Активи
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, утримувані до
погашення

Рівень 2

Рівень 3

31 грудня 2015 року
Всього

-

-

65 163 341

65 163 341

-

-

8 206 121

8 206 121

Всього

-

-

73 369 462

73 369 462

Зобов’язання
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

-

16 156 725
26 873 931
4 997 487
-

93 840 207
2 030 865

16 156 725
93 840 207
26 873 931
4 997 487
2 030 865

Всього

-

48 028 143

95 871 072

143 899 215
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Рівень 1
Активи
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, утримувані до
погашення

Рівень 2

Рівень 3

31 грудня 2014 року
Всього

-

-

69 680 523

69 680 523

-

-

6 456 088

6 456 088

Всього

-

-

76 136 611

76 136 611

Зобов’язання
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

-

22 000 538
12 915 078
2 677 447
-

55 576 246
1 024 314

22 000 538
55 576 246
12 915 078
2 677 447
1 024 314

Всього

-

37 593 063

56 600 560

94 193 623

31. ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
Валютні похідні фінансові інструменти, з якими Група проводить операції, звичайно
є предметом торгівлі на позабіржовому ринку з професійними учасниками, яка здійснюється
на стандартних договірних умовах. Похідні фінансові інструменти мають або потенційно
вигідні умови (і є активами), або потенційно невигідні умови (і є зобов’язаннями)
в результаті коливань процентних ставок на ринку, курсів обміну валют чи інших перемінних
чинників відносно умов цих інструментів. Сукупна справедлива вартість похідних
фінансових активів і зобов’язань може з часом значно змінюватись.
Справедливу вартість на звітну дату дебіторської або кредиторської заборгованості за
угодами валютного форварду, укладеними Групою, у розрізі валют наведено в таблиці
нижче. До таблиці включено контракти з датою розрахунків після відповідної звітної дати;
суми за цими угодами показано розгорнуто – до взаємозаліку позицій (та платежів) по
кожному контрагенту. Ці угоди мають короткостроковий характер.
31 грудня 2015 року
Контракти з
Контракти з
додатньою
від’ємною
справедливою справедливою
вартістю
вартістю
Угоди валютного форварду
та свопу, справедлива
вартість на звітну дату:
- дебіторської заборгованості
у доларах США при
розрахунку (+)
- кредиторської
заборгованості у доларах
США при розрахунку (-)
- дебіторської заборгованості
у євро при розрахунку (+)
- кредиторської заборгованості
у євро при розрахунку (-)
- дебіторської заборгованості у
гривнях при розрахунку (+)
- кредиторської заборгованості
у гривнях при розрахунку (-)
- кредиторської заборгованості
у золоті при розрахунку (-)
Чиста справедлива вартість
угод валютного форварду та
свопу

359 047

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(356 534)

-

-

-

2 513

-
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31 грудня 2014 року
Контракти з
Контракти з
додатньою
від’ємною
справедливою справедливою
вартістю
вартістю

-

(1 447 604)
(168 651)
1 681 360
(53 180)

11 925

909 863

(171 582)
47 004
164 311
(961 521)
-

(11 925)

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років справедлива вартість угод валютних форвардів
включена до складу інших активів та інших зобов’язань, відповідно (Примітки 20, 25).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років справедлива вартість вбудованого деривативу
складала 10 095 933 тисячі гривень та 4 252 179 тисяч гривень, відповідно (Примітка 15).
32. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Група здійснює управління капіталом з метою забезпечення продовження діяльності Групи,
максимізуючи прибуток акціонера, шляхом оптимізації співвідношення запозичених коштів і
власного капіталу.
Структура капіталу Групи представлена акціонерним капіталом, резервами і нерозподіленим
прибутком, інформація про які розкривається в консолідованому звіті про зміни в капіталі та
запозиченими коштами, які включають субординований борг, який розкривається в
Примітці 26.
Правління Групи регулярно переглядає структуру капіталу. У процесі такого перегляду
Правління Банку аналізує вартість капіталу та ризики, пов’язані з кожним компонентом
капіталу. За результатами аналізу Правління Банку проводить коригування структури капіталу
шляхом додаткового випуску акцій, залучення додаткових кредитних коштів або виплати по
діючим кредитам.
Банк дотримувався вимог Національного банку України щодо нормативу достатності
(адекватності) регулятивного капіталу (Н2) , значення якого на кінець дня 31 грудня 2015
року становило 11,47% при нормативному значенні - не менше 10%.
33. ПРУДЕНЦІЙНІ ВИМОГИ
Група здійснює моніторинг адекватності капіталу, окрім інших заходів, за допомогою
коефіцієнтів, встановлених Базельською угодою щодо компонентів капіталу 1988 року, та
коефіцієнтів, визначених НБУ у рамках нагляду за Банком та компаніями, що входять до Групи.
Відповідно до встановлених кількісних показників з метою забезпечення достатності
капіталу Група зобов’язана виконувати вимоги, які стосуються мінімальних сум і
співвідношень всього капіталу і капіталу І рівня до активів, зважених з урахуванням ризику.
У наведеній нижче таблиці представлений аналіз регулятивних капітальних ресурсів Групи
для цілей визначення адекватності капіталу згідно з Базельською угодою щодо компонентів
капіталу 1988 року:
31 грудня
2015 року

31 грудня
2014 року

Склад регулятивного капіталу:
Капітал I рівня
Акціонерний капітал
Непокритий збиток
Всього кваліфікованого капіталу I рівня

30 153 460
(23 203 001)

30 153 460
(10 933 957)

6 950 459

19 219 503

Капітал II рівня
Резерви переоцінки
Субординований борг

395 296
2 400 067

7 084
630 742

Всього кваліфікованого капіталу ІІ рівня до ліміту 100%
сукупного капіталу І рівня

2 795 363

637 826

Всього регулятивного капіталу

9 745 822

19 857 329

Показники капіталу:
Всього регулятивного капіталу, вираженого як процент
від загальної суми активів, зважених на ризик

6,30%

18,57%

Всього капіталу I рівня, вираженого як процент від
активів, зважених на ризик

4,49%

17,97%
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Кількісні показники, встановлені регулятивними органами для забезпечення адекватності
капіталу, вимагають від Групи підтримувати мінімальні суми та співвідношення загального
(8%) та капіталу І рівня (4%) до суми зважених на ризик активів.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років Група включила у розрахунок суми загального
капіталу для цілей адекватності капіталу отриманий субординований борг, обмежений 50%
капіталу І рівня. У випадку банкрутства або ліквідації Групи, погашення субординованого
боргу буде здійснено після погашення зобов’язань Групи перед усіма іншими кредиторами.
34. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Управління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях Групи.
Основні ризики, властиві операціям Групи, включають кредитні ризики, ризик ліквідності,
ризик зміни процентних ставок і курсів валют. Опис політики управління зазначеними
ризиками Групи наведено нижче.
Основи управління ризиками
Політики по управлінню ризиками націлені на виявлення, аналіз та управління ризиками, з
якими стикається Група, встановлення відповідних лімітів та контролів, в подальшому
моніторинг рівнів ризику та дотримання лімітів.
Управління ризиками у Групі здійснюється у відповідності до Положення «Про банківську
групу», затверджену Правлінням Банку у березні 2013 року, та Концепції управління
ризиками («КУР»), затверджену Правлінням та Наглядовою радою Банку у 2004 році. КУР
стосується Банку в цілому та всіх його організаційних департаментів, головних управлінь,
місцевих та регіональних філій та відділень зокрема. Положення «Про банківську групу»
визначає основні категорії ризику, з якими Група стикається, та визначає основні
організаційні та функціональні рівні управління ризиками.
Функції управління ризиками розподілені між Наглядовою радою, Правлінням, Комітетом з
питань управління активами і пасивами Банку (КУАП), Кредитним комітетом Банку,
Кредитним комітетом з роздрібного бізнесу, Комітетами з питань управління активами і
пасивами регіонів та Кредитними комітетами регіональних управлінь відповідно до їх
функціональних обов’язків та затверджених лімітів і повноважень. Департамент ризиків є
незалежним від інших напрямів бізнесу та діє під наглядом заступника Голови Правління –
куратора підрозділу.
Група управляє наступними ризиками:
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Групи в результаті
невиконання позичальником чи контрагентом свого зобов’язання. Кредитний ризик
виникає, головним чином, у зв’язку з кредитами і авансами та інвестиційними цінними
паперами. Для цілей звітності з управління ризиками Група розглядає та консолідує всі
елементи кредитного ризику (такі як ризик невиконання своїх зобов’язань окремими
позичальниками та контрагентами, а також ризики, властиві певним країнам та галузям).
Під час надання та супроводження зобов’язань з кредитування (зобов’язання по
невикористаних кредитах, акредитивах та гарантіях) керівництво використовує такі ж
процедури та методології, визначені у положенні про кредитування та процедурах розгляду,
затвердження та супроводження, що і для балансових зобов’язань з кредитування (кредитів).
Максимальний позабалансовий кредитний ризик відображений у Примітці 28.
Рівень ризику Групи перед будь-яким одним контрагентом (включаючи інші банки) ще
більше обмежений за рахунок сублімітів на ризики, пов’язані із балансовими та
позабалансовими статтями, які встановлюються кредитними комітетами та Правлінням.
Керівництво здійснює моніторинг концентрації кредитного ризику по галузях/секторах та за
географічним місцезнаходженням.
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Група здійснює управління кредитним ризиком шляхом встановлення лімітів для окремих
позичальників та груп позичальників, які визначаються на основі рекомендацій відповідного
Кредитного департаменту і департаменту ризиків та затверджуються відповідним
Кредитним комітетом або Правлінням. У разі, якщо сума кредиту перевищує ліміт
повноважень Правління, такі кредити затверджуються рішенням Наглядової ради. Група
також зменшує кредитний ризик, отримуючи заставу та інші види забезпечення кредитів.
Процес Групи з прийняття рішень про надання кредитів децентралізований. Група
делегувала окремі функції з управління кредитним ризиком від кредитних комітетів
центрального апарату до регіональних (обласних) філій, надавши регіональним офісам
право проводити певні операції, в межах встановлених лімітів та повноважень, без
отримання дозволу кредитних комітетів вищої інстанції.
Приймаючи рішення про надання кредитів корпоративним клієнтам, Група оцінює
потенційних позичальників на основі їх фінансового стану, відображеного у фінансовій
звітності, кредитної історії, а також рівня ризику, пов’язаного з наданням кредиту
конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу.
При оцінці ризиків, пов’язаних з конкретним позичальником, Група бере до уваги фінансову
стабільність, обороти, вірогідність повернення кредиту, характер бізнесу позичальника, а
також такі фактори, як якість його менеджменту, основні напрямки діяльності, географічне
місцезнаходження, постачальників, клієнтів, іншу заборгованість, ліквідність
запропонованої застави та її достатність з точки зору кредитного ризику. Група також
враховує ризики, пов’язані із галуззю, в якій позичальник здійснює свою господарську
діяльність.
Споживчі кредити видаються після виконання стандартної процедури затвердження.
Максимальні ліміти по кредитах встановлюються з урахуванням доходу потенційного
позичальника, стабільності його майбутніх доходів, ліквідності та якості застави.
Регіональний (обласний) кредитний комітет (або, у разі перевищення ліміту, встановленого
для філії, Кредитний комітет центрального апарату Банку) розглядає заявку на отримання
кредиту і виносить відповідне рішення стосовно її надання.
Кредитна якість кредитів, наданих клієнтам, коштів в банках та інвестицій, наявних для
продажу станом на 31 грудня 2015 та 2014 років представлена таким чином:
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Кредити,
надані
юридичним
особам

31 грудня 2015 року
Кошти в
Інвестиції,
банках
наявні для
продажу

Кредити,
надані
фізичним
особам

Інвестиції до
погашення

Всього

Кредити,
надані
юридичним
особам

31 грудня 2014 року
Кошти
Інвестиції,
в банках
наявні для
продажу

Кредити,
надані
фізичним
особам

Інвестиції,
утримувані до
погашення

Всього

ПАТ “НАК “Нафтогаз України”

15 208 715

-

-

4 289 632

-

19 498 347

15 104 192

-

-

4 247 984

-

19 352 176

Непрострочені та не знецінені

20 296 425

2 310 227

17 817 665

42 273 169

7 195 975

89 893 461

42 167 303

2 209 080

7 464 873

20 519 785

6 890 726

79 251 767
3 235 286
554 231

Прострочені та не знецінені:
Прострочені до 1 місяця
Прострочені 1-3 місяця
Знецінені кредити, надані
клієнтам, кошти в
банках, інвестиції, наявні для
продажу:

425 729
38 864

34 419
10 565

-

54 966
-

-

515 114
49 429

3 173 331
515 351

61 955
38 880

-

-

-

67 280 056

3 606 359

4 161 337

1 967 620

-

77 015 372

28 352 074

2 637 558

3 211 800

1 973 291

-

36 174 723

Не прострочені, але знецінені
Прострочені до 3 місяців
Прострочені 3-6 місяців
Прострочені 6-12 місяців
Прострочені понад 12 місяців

14 162 734
7 073 794
10 469 672
16 100 510
19 473 346

429 357
48 451
31 319
101 908
2 995 324

3 588 712
572 625

57 012
1 855 170
55 438

-

14 592 091
7 122 245
10 558 003
21 646 300
23 096 733

13 588 534
508 101
222 092
10 023 524
4 009 823

13 789
5 136
162 478
178 888
2 277 267

68 451
2 614 975
526 514
1 860

1 917 855
55 436

-

15 588 629
3 128 212
384 570
10 728 926
6 344 386

14 420 120

305 422

-

-

-

14 725 542

9 827 139

242 618

-

-

-

10 069 757

103 249 789

5 961 570

21 979 002

48 585 387

7 195 975

186 971 723

89 312 251

4 947 473

10 676 673

26 741 060

6 890 726

138 568 183

(2 813 644)

-

-

-

-

(2 813 644)

(2 794 276)

-

-

-

(2 794 276)

(4 543 614)

(3 015 246)

(7 985)

-

-

(7 566 845)

(2 473 179)

(2 426 143)

-

-

-

(4 899 322)

(4 148 529)

(1 205 056)

-

(38 730 251)

(16 329 811)

-

(2 654 229)

17 822 488

47 380 331

7 195 975

137 860 983

67 714 985

2 521 330

8 022 444

в т.ч. кредити, що
обліковуються на балансі
Кримського РУ
Всього кредитів, наданих
клієнтам, коштів в банках та
інвестицій, наявних для
продажу
За вирахуванням:
Резерв на покриття збитків від
знецінення кредитів ПАТ “НАК
“Нафтогаз України”
Резерв на покриття збитків від
знецінення кредитів на
портфельній основі
Резерв на покриття збитків від
індивідуального знецінення
кредитів, наданих клієнтам,
коштів в банках та інвестицій,
наявних для продажу

(33 376 666)

Всього

62 515 865

2 946 324
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-

(422 245)

26 318 815

-

6 890 726

(19 406 285)

111 468 300

За роки, що закінчилися 31 грудня 2015 та 2014 років, Група обліковувала кредити надані
Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». Група застосовує спеціальну методику
оцінки даного позичальника, що була розроблена аби урахувати ризики, притаманні даному
клієнту, а саме: висока концентрація кредитних коштів, специфіка діяльності, генерації
грошових потоків та прибутку, залежність від загальноекономічної та ринкової кон’юнктури.
Група обраховує резерви з урахуванням притаманних позичальнику ризиків.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років знецінені кредити включали кредити, прострочені
більше трьох місяців, на суму 49 172 079 тисяч гривень та 16 874 073 тисячі гривень,
відповідно (у тому числі кредити, видані клієнтам Кримського республіканського управління,
становили 14 724 577 тисяч гривень та 10 032 138 тисяч гривень, відповідно). Станом на
31 грудня 2015 та 2014 років знецінені кредити, що включали кредити, прострочені більше
трьох місяців, складали 45% та 18% від загальної суми кредитного портфеля до
вирахування резерву відповідно (без врахування кредитів, виданих клієнтам Кримського
республіканського управління, – 36% та 7%, відповідно).
Група очікує, що значна частина кредитів, виданих клієнтам (крім кредитів, виданих клієнтам
Кримського республіканського управління та клієнтам відділень Луганського та Донецького
регіонального управління, що знаходяться на території, яка не контролюється українською
владою), за якими має місце прострочення платежів більше ніж 3 місяці, будуть погашені за
рахунок власних надходжень позичальників або реалізації забезпечення. Такі очікування
Групи ґрунтуються на тому, що значна частина прострочених корпоративних кредитів
забезпечена ліквідною заставою, та надана підприємствам, які мають потенційну можливість
відновити власну платоспроможність. Спроможність Групи отримати платежі по
простроченим кредитами фізичних осіб пояснюється тим, що такі кредити переважно
забезпечені нерухомістю або транспортними засобами. Більше того, навіть у разі
недостатньої вартості забезпечення для погашення кредиту, Група не втрачає права вимоги
на отримання платежів від позичальника до повного погашення кредиту.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років нараховані відсотки по кредитах, наданих клієнтам,
включали нараховані відсотки по знецінених кредитах у сумі 8 380 152 тисячі гривень та
4 260 623 тисячі гривень, відповідно.
У таблиці нижче вказана вартість забезпечення, що приймається Групою до врахування при
оцінці зменшення корисності активів, в сумі що не перевищує балансову вартість кредиту.
При розрахунку зменшення корисності активів Групою не враховуються деякі види застави,
зокрема майнові права за контрактами та поруки.

Кошти в банках
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам

31 грудня
2015 року
106 550
46 616 443
1 787 968

31 грудня 2014
року
166 355
40 036 338
2 190 057

48 510 961

42 392 750

Всього

Група мала численні операції з контрагентами, які не мають рейтингів, які присвоєні
міжнародними рейтинговими агентствами. Група розробила внутрішню модель, яка
дозволяє визначати рейтинг контрагентів.
Групою визначено наступні зони ризику в залежності від значення кредитного ризику:
Група рейтингу

Внутрішній кредитний рейтинг
позичальника
ААА- БББ

мінімального ризику

Стандартний рейтинг

ББ- ВВВ

прийнятного ризику

Нижче стандартного
рейтингу

ВВ- В
ГГГ- ГГ
Г

підвищеного ризику
критичного ризику
неприпустимого ризику

Високий рейтинг
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Зона ризику

Зона мінімального ризику характеризується низькою вірогідністю виникнення втрат за
кредитним проектом (кредитом) або іншою операцією, що містить кредитні ризики.
Контрагент Групи має високий кредитний рейтинг і його платоспроможність дозволяє
забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентів. Контрагент
має тривалу позитивну кредитну історію та відсутні свідчення щодо затримки платежів Групі
або іншим банкам. Кредитний проект є перспективним та не містить значних ризиків.
Зона прийнятного (низького) ризику характеризується невисокою вірогідністю виникнення
втрат за кредитним проектом (кредитом) або іншою операцією, що містить кредитні ризики.
Контрагент Групи має стандартний рейтинг і його платоспроможність дозволяє забезпечити
своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентів за умов сприятливої
кон’юнктури ринку та несуттєвого погіршення стану економічного середовища. Контрагент
має позитивну кредитну історію. До цієї зони здебільшого відносяться: проекти
позичальників, які працюють у галузях економіки, що мають позитивну динаміку; проекти, що
мають державну підтримку; проекти, які гарантовані урядом, державою (державні цільові
програми).
Зона підвищеного ризику характеризується підвищеною вірогідністю виникнення втрат за
кредитним проектом (кредитом) або іншою операцією, що містить кредитні ризики.
Фінансовий стан контрагента – юридичної особи є добрим або задовільним, контрагент
Групи має рейтинг нижче стандартного і його платоспроможність дозволяє у більшості
випадків забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентів за
умов сприятливої кон’юнктури ринку.
Для позичальників фізичних осіб існує підвищена ймовірності несвоєчасного та/або в
неповній сумі погашення кредиту та сплати процентів.
Контрагенти, які належать до цієї групи, мають підвищену чутливість до суттєвих негативних
змін в оточуючому економічному середовищі. Кредитна історія контрагентів відсутня або у
минулому мали місце короткострокові затримки із погашенням заборгованості.
Зона критичного ризику характеризується високою вірогідністю виникнення втрат за
кредитним проектом (кредитом) або іншою операцією, що містить кредитні ризики.
Фінансовий стан контрагента є слабким або незадовільним і його платоспроможність не
дозволяє забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентів.
Погашення основної суми боргу та процентів можливе за умов суттєвого покращення
економічних показників діяльності юридичної особи (збільшення доходів фізичної особи)
та/або за рахунок звернення стягнення на заставу та/або проведення змін умов
кредитування чи рефінансування заборгованості.
Зона неприпустимого ризику характеризується надзвичайно високою вірогідністю
виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або іншою операцією, що містить
кредитні ризики. Фінансовий стан контрагента є незадовільним і його платоспроможність не
дозволяє здійснювати сплату нарахованих процентів. Контрагент має прострочену
заборгованість, яка не може бути погашена повністю за рахунок звернення стягнення на
заставу протягом короткого терміну часу, а також відсутні економічні передумови для
проведення реструктуризації.
Далі представлена класифікація за внутрішніми кредитними рейтингами непрострочених та
не знецінених фінансових активів Групи:
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Високий
рейтинг
Кошти в банках
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, утримувані до погашення
Інші фінансові активи
Фінансові інструменти, що
відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток

31 грудня
2015 року
Всього

16 360 540
20 753 702
2 138 427
42 918 898
7 195 975
142 768

1 196 287
10 093 626
113 835
3 643 903
9 736

252 851
763 891
20 298
-

17 809 678
31 611 219
2 272 560
46 562 801
7 195 975
152 504

10 095 933

-

-

10 095 933

Високий
рейтинг
Кошти в банках
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, утримувані до погашення
Інші фінансові активи
Фінансові інструменти, що
відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток

Стандартний
Нижче
рейтинг
стандартного
рейтингу

Стандартний
Нижче
рейтинг
стандартного
рейтингу

31 грудня
2014 року
Всього

6 402 417
9 897 646
1 606 260
14 151 603
6 890 726
94 309

886 305
33 549 744
163 639
9 637 497
11 166

176 151
9 432 464
301 914
978 669
-

7 464 873
52 879 854
2 071 813
24 767 769
6 890 726
105 475

4 252 179

-

-

4 252 179

Кредити, надані клієнтам, станом на 31 грудня 2015 та 2014 років вказані за балансовою
вартістю за вирахуванням резерву під знецінення на портфельній основі.
Додатково, фінансові активи класифікуються з урахуванням поточних кредитних рейтингів,
присвоєних міжнародними рейтинговими агентствами. Найвищий можливий рейтинг – ААА.
Інвестиційний рівень фінансових активів відповідає рейтингам від ААА до ВВВ. Фінансові
активи з рейтингом нижче ВВВ- відносяться до спекулятивного рівня.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років залишки на рахунках в НБУ становили 2 039 738
тисяч гривень та 2 196 957 тисяч гривень, відповідно. Кредитний рейтинг України, згідно з
класифікацією міжнародних рейтингових агентств станом на 31 грудня 2015 та 2014 років,
відповідав спекулятивному рівню ССС і спекулятивному рівню ССС, відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років інвестиції, наявні для продажу, а саме: облігації
внутрішньої державної позики, облігації Державної іпотечної установи та казначейські
зобов’язання, інвестиції, утримувані до погашення - облігації внутрішньої державної позики,
що не мають рейтингу – були віднесені Групою до категорії нижче В-, виходячи з суверенного
кредитного рейтингу України.
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Далі представлена класифікація за кредитними рейтингами міжнародних рейтингових
агентств рейтингованих непрострочених та не знецінених фінансових активів Групи, що
мають такі рейтинги:
AAA – A–

Кошти в банках
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, утримувані до погашення
Фінансові інструменти, що
відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток

31 грудня
2015 року
Всього

16 358 737
-

684 037
-

115 327
16 987 509
45 426 880
7 195 975

17158 101
16 987 509
45 426 880
7 195 975

-

-

10 095 933

10 095 933

AAA – A–

Кошти в банках
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, утримувані до погашення
Фінансові інструменти, що
відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток

Нижче B–

BBB – B–

Нижче B–

BBB – B–

31 грудня
2014 року
Всього

6 291 183
-

118 870
-

115 648
22 546 264
23 511 895
6 890 726

6 525 701
22 546 264
23 511 895
6 890 726

-

-

4 252 179

4 252 179

Банківському сектору в цілому властивий кредитний ризик, який виникає по відношенню до
фінансових інструментів та умовних зобов’язань. Кредитний ризик Групи сконцентрований
в Україні. Рівень кредитного ризику підлягає постійному моніторингу з метою забезпечення
дотримання лімітів за кредитами та кредитоспроможності у відповідності із затвердженою
Групою політикою управління ризиками.
Ризик концентрації – Ризик концентрації визначається Групою як ризик можливих втрат
внаслідок концентрації ризику на конкретних інструментах, окремих операціях та галузях
економіки.
Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» – один з найбільших
державних банків України і специфіка його діяльності пов’язана зі значними обсягами
операцій із державними підприємствами, у тому числі за державними програмами,
внаслідок чого виникає значна концентрація кредитного та інвестиційного ризиків щодо
окремих контрагентів та груп пов’язаних контрагентів та галузей економіки.
Станом на 31 грудня 2015 року 52% активів та 20% зобов’язань сконцентровано в операціях
з пов’язаними сторонами Групи. Операції з пов’язаними сторонами в переважній
частині складали операції з державою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з
органами державної влади. Для фінансування кредитування державних підприємств Група
отримує кредити від НБУ, що складають 9% від зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2014 року 52% активів та 24% зобов’язань сконцентровано в операціях
з пов’язаними сторонами Групи. Операції з пов’язаними сторонами в переважній
частині складали операції з державою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з
органами державної влади. Для фінансування кредитування державних підприємств Група
отримує кредити від НБУ, що складають 19% від зобов’язань.
Група здійснює управління ризиком концентрації у кредитному портфелі та портфелі цінних
паперів шляхом встановлення лімітів для окремих контрагентів та груп контрагентів.
Детальний опис цього процесу наведений вище у розділі про кредитний ризик. Також
Група для управління ризиком використовує ліміти, які визначаються на основі вимог НБУ.
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Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років концентрація активів на одного контрагента пов’язане державне підприємство Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
складала 10% та 13%, відповідно (Примітка 16, 17).
Аналіз концентрації активів і зобов’язань по валютам, по строкам погашення та за
географічною ознакою надані у відповідних розділах розкриття політики управління
ризиками.
Ринкові ризики
У відповідності з Стратегією, до складу ринкових ризиків банк відносить ризик ліквідності,
валютний ризик, процентний ризик та ціновий ризик.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності виникає внаслідок невідповідності строків і сум надходження/списання
грошових коштів та полягає у загрозі виникнення втрат, недоотримання доходу або
зменшення ринкової вартості капіталу Групи внаслідок неспроможності банку вчасно, в
повному обсязі та з мінімальними втратами покрити потреби у грошових коштах для
виконання своїх грошових зобов’язань.
З метою управління ризиком ліквідності Група здійснює моніторинг очікуваних майбутніх
потоків грошових коштів від операцій із клієнтами та банківських операцій, що є частиною
процесу управління активами/зобов’язаннями.
Основною метою управління ризиком ліквідності є забезпечення наявності обсягу ліквідних
коштів, достатнього для покриття поточних та планових потреб з метою оптимізації витрат
Групи, пов’язаних з забезпеченням необхідного обсягу ліквідних коштів.
Комітет з питань управління активами і пасивами Банку щомісяця проводить аналіз джерел
фінансування, враховуючи зміни у відсоткових ставках за попередній місяць та приймає
відповідні рішення щодо управління активами та пасивами.
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Аналіз ризиків ліквідності на основі балансової вартості фінансових активів та зобов’язань
наведений нижче в таблиці. Аналіз ліквідності проводиться на основі контрактних термінів
погашення. Окремі суми, наведені в таблиці, є оціночними та можуть змінитися.
До
1 місяця

Від 3 місяців
до 1 року

Від 1 до
5 років

29 709
4 314 842
346 471

4 900
11 440 706
12 686 635

137 308
28 770 797
8 359 781

18 582 476
3 294 503

-

17 333 589
65 462 189
47 346 761

44 453

63 097

-

7 088 425

-

7 195 975

42 174 411

4 735 475

24 195 338

37 267 886

28 965 404

-

137 338 514

5 632 365
752 566

217 814
103

185 635
427

35

110

85 450
33 570
-

5 632 365
488 899
33 570
753 241

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

48 559 342

4 953 392

24 381 400

37 267 921

28 965 514

119 020

144 246 589

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

2 497 263
60 665 582
22 036
72 797
143 032

14 383 499
794 476
-

3 073 508
16 975 161
1 506 443
-

10 986 317
2 174 316
19 081 353
2 987 720
1 346 119

55 148
9 600 267
2 585 063
1 046 982

-

16 557 088
94 253 706
29 498 132
7 152 023
2 536 133

Всього зобов’язань, за якими
нараховуються проценти

63 400 710

15 177 975

21 555 112

36 575 825

13 287 460

-

149 997 082

20 559

1 328 479

123 389

12

181

-

1 472 620

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

63 421 269

16 506 454

21 678 501

36 575 837

13 287 641

-

151 469 702

Розрив ліквідності між
непохідними активами та
зобов’язаннями

(14 861 927)

(11 553 062)

2 702 899

692 084

15 677 873

119 020

Розрив ліквідності між
процентними активами
і зобов’язаннями

(21 226 299)

(10 442 500)

2 640 226

692 061

15 677 944

(31 668 799)

(29 028 573)

-19,9%

-18,3%

-17,8%

-8,0%

(11 553 062)

3 307
2 706 206

692 084

10 092 626
25 770 499

119 020

(26 412 476)

(23 706 270)

2 756 313

2 875 333

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Кошти в банках
17 161 672
Кредити, надані клієнтам
2 353 368
Інвестиції, наявні для продажу
22 659 371
Інвестиції, утримувані до
погашення
Всього активів, за якими
нараховуються проценти
Грошові кошти та рахунки
в Національному банку України
Кошти в банках
Інвестиції, наявні для продажу
Інші фінансові активи

Інші фінансові зобов’язання

Кумулятивний розрив
ліквідності між процентними
активами і зобов’язаннями
(21 226 299)
Кумулятивний розрив
ліквідності у процентному
вираженні від усіх активів
-13,3%
ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ
СПОТ
Фінансові інструменти, що
відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток
Угоди валютного свопу
2 513
Сукупний розрив ліквідності
(14 859 414)
Кумулятивний розрив
ліквідності

(14 859 414)

Від 1 до
3 місяців
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Більше 5 років

(28 336 512)

(23 014 186)

Строк
погашення не
визначений

31 грудня
2015 року
Всього

(12 658 568)

10 095 933
2 513

Від 3 місяців
до 1 року

Від 1 до
5 років

35 600
18 072 467
534 870

848 152
16 797 136
14 246 477

554 831
22 067 775
8 128 153

9 771 975
3 210 605

-

7 908 877
70 236 315
26 285 245

-

-

51 620

-

6 839 106

-

6 890 726

10 162 396

18 642 937

31 943 385

30 750 759

19 821 686

-

111 321 163

4 107 863
14 065
89 835

425 000
3 255

44 236
448

142

-

55 266
33 570
18 183

4 532 863
113 567
33 570
111 863

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

14 374 159

19 071 192

31 988 069

30 750 901

19 821 686

107 019

116 113 026

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

417 666
31 783 928
36 490
84 203

18 739 455
8 735 444
470 865
13 368
-

3 019 265
10 692 597
1 277 077
-

4 927 509
18 869 595
1 431 280
1 572 526

69 518
2 493 685
-

-

22 176 386
56 208 996
19 340 460
5 251 900
1 656 729

Всього зобов’язань, за якими
нараховуються проценти

32 322 287

27 959 132

14 988 939

26 800 910

2 563 203

-

104 634 471

33 653

52 005

131 221

9

135

-

217 023

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

32 355 940

28 011 137

15 120 160

26 800 919

2 563 338

-

104 851 494

Розрив ліквідності між
непохідними активами та
зобов’язаннями

(17 981 781)

(8 939 945)

16 867 909

3 949 982

17 258 348

107 019

Розрив ліквідності між
процентними активами
і зобов’язаннями

(22 159 891)

(9 316 195)

16 954 446

3 949 849

17 258 483

(31 476 086)

(14 521 640)

(10 571 791)

6 686 692

-25,3%

-11,7%

-8,5%

5,4%

4 029
-

18 152
-

4 215 159
-

-

3 968 134

21 473 507

107 019

(6 068 275)

15 405 232

15 512 251

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Кошти в банках
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, утримувані до
погашення
Всього активів, за якими
нараховуються проценти
Грошові кошти та рахунки
в Національному банку України
Кошти в банках
Інвестиції, наявні для продажу
Інші фінансові активи

Інші фінансові зобов’язання

До
1 місяця

Від 1 до
3 місяців

6 470 294
3 526 962
165 140

Кумулятивний розрив
ліквідності між процентними
активами і зобов’язаннями
(22 159 891)
Кумулятивний розрив
ліквідності у процентному
вираженні від усіх активів
-17,8%
ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ
СПОТ
Фінансові інструменти, що
відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через
14 839
прибуток або збиток
Угоди валютного споту
(1 460)

-

Сукупний розрив ліквідності

(17 968 402)

(8 939 945)

16 871 938

Кумулятивний розрив
ліквідності

(17 968 402)

(26 908 347)

(10 036 409)

Більше
5 років

Строк
погашення не
визначений

Управління ризиком ліквідності Групи включає оцінку основних поточних рахунків, тобто
стабільного залишку коштів клієнтів, визначених за допомогою статистичних методів
аналізу історичної інформації щодо коливань залишків на поточних рахунках клієнтів.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років незнижувані залишки на поточних рахунках
оцінювалися в сумі 17 068 239 тисяч гривень та 9 322 536 тисяч гривень, відповідно. На
основі припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі
фактичний термін погашення незнижуваного залишку вважається невизначеним.
Інформація щодо очікуваних термінів погашення поточних рахунків клієнтів та фактичних
розривів ліквідності станом на 31 грудня 2015 та 2014 років представлена таким чином:
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31 грудня
2014 року
Всього

4 252 179
(1 460)

До
1 місяця

Від 1 до
3 місяців

Від
3 місяців до
1 року

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

Строк
погашення
невизначений

31 грудня
2015 року
Всього

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ
АКТИВІВ

48 559 342

4 953 392

24 381 400

37 267 921

28 965 514

119 020

144 246 589

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

63 421 269

16 506 454

21 678 501

36 575 837

13 287 641

-

151 469 702

(14 861 927)

(11 553 062)

2 702 899

692 084

15 677 873

119 020

43 597 343

14 383 499

16 975 161

2 174 316

55 148

17 068 239

Розрив ліквідності на
основі очікуваних
строків погашення
поточних рахунків
клієнтів

2 206 312

(11 553 062)

2 702 899

692 084

15 677 873

(16 949 219)

Кумулятивний розрив
ліквідності на основі
очікуваних строків
погашення поточних
рахунків клієнтів

2 206 312

(9 346 750)

(6 643 851)

(5 951 767)

9 726 106

(7 223 113)

Розрив ліквідності
Аналіз поточних рахунків
клієнтів на основі
очікуваних строків
погашення
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До
1 місяця

Від 1 до
3 місяців

Від
3 місяців до
1 року

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ
АКТИВІВ

14 374 159

19 071 192

31 988 069

30 750 901

19 821 686

107 019

116 113 026

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

32 355 940

28 011 137

15 120 160

26 800 919

2 563 338

-

104 851 494

(17 981 781)

(8 939 945)

16 867 909

3 949 982

17 258 348

107 019

Аналіз поточних рахунків
клієнтів на основі
очікуваних строків
погашення

22 461 392

8 735 444

10 692 597

4 927 509

69 518

9 322 536

Розрив ліквідності на
основі очікуваних
строків погашення
поточних рахунків
клієнтів

(8 659 245)

(8 939 945)

16 867 909

3 949 982

17 258 348

(9 215 517)

Кумулятивний розрив
ліквідності на основі
очікуваних строків
погашення поточних
рахунків клієнтів

(8 659 245)

(17 599 190)

3 218 701

20 477 049

11 261 532

Розрив ліквідності

(731 281)

Строк
погашення
невизначений

31 грудня
2014 року
Всього

Керівництво Групи вважає, що від’ємний кумулятивний розрив ліквідності на основі
очікуваних строків погашення рахунків клієнтів за часовим кошиком «до 1 року», що виник
станом на 31 грудня 2015 року, є контрольованим та не загрожує здатності Банку
своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за власними зобов’язаннями.
Група має обсяг вторинного резерву ліквідних коштів, що представлений необтяженими
цінними паперами в портфелі на продаж (облігаціями внутрішньої державної позики), які
характеризуються високим рівнем ліквідності. Необхідні кошти можуть бути отримані
шляхом продажу вказаних цінних паперів або шляхом залучення кредиту рефінансування
від НБУ під заставу цих цінних паперів. Станом на 31 грудня 2015 року Група мала обсяг
вторинного резерву ліквідних коштів у сумі 9 147 530 тисяч гривень, що представлений
такими цінними паперами зі строком погашення більше 1 року:
- необтяженими ОВДП, що обліковуються як інвестиції, наявні для продажу. Необхідні
кошти можуть бути отримані шляхом продажу вказаних цінних паперів або шляхом
залучення кредиту від НБУ на умовах рефінансування під заставу цих цінних паперів.
Станом на 31 грудня 2015 року справедлива вартість таких цінних паперів складала 2 059
105 тисяч гривень;
- необтяженими ОВДП, що обліковуються як інвестиції, утримувані до погашення, що
можуть бути використані в якості застави при залученні кредиту від НБУ на умовах
рефінансування. Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартість таких цінних паперів
склала 7 088 425 тисяч гривень.
Вказані цінні папери у складі вторинного резерву ліквідних коштів покривають кумулятивний
розрив ліквідності за часовим кошиком «до 1 року».
Далі наведений аналіз ліквідності за строками погашення фінансових зобов’язань, який
відображає залишкові недисконтовані контрактні грошові потоки (включно з майбутніми
виплатами процентів), які не визнаються у консолідованому звіті про фінансовий стан на
звітну дату. Суми, розкриті в цих таблицях, відрізняються від даних, наведених у
консолідованому звіті про фінансовий стан на суму відсотків, що будуть сплачені після
звітної дати по даному інструменту та які не обліковуються на рахунках нарахованих
відсотків на звітну дату, а також неамортизованого дисконту/премії.

85

До
1 місяця

Від 1 до
3 місяців

НЕПОХІДНІ
ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

2 716 453
61 135 428
5 683 164
89 604

424 240
15 046 646
577 516
-

Всього непохідних
фінансових
зобов’язань, за якими
нараховуються
проценти

69 624 649

Інші фінансові
зобов’язання
Умовні зобов’язання та
безвідкличні
зобов’язання з
надання кредитів
ВСЬОГО
НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Від
3 місяців до
1 року

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

31 грудня
2015 року
Всього

5 010 577
17 845 970
1 365 038
1 431 744
89 603

15 862 101
2 347 934
28 296 411
2 022 064

97 846
11 490 319
1 206 835

24 013 371
96 473 824
41 729 284
7 114 908
3 408 106

16 048 402

25 742 932

48 528 510

12 795 000

172 739 493

104 306

1 328 482

197 208

12

181

1 630 189

94 934

540 577

1 126 549

-

-

1 762 060

69 823 889

17 917 461

27 066 689

48 528 522

12 795 181

176 131 742

358 855

-

-

-

-

358 855

70 182 744

17 917 461

27 066 689

48 528 522

12 795 181

176 490 597

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ТА
УГОДИ СПОТ
Угоди валютного свопу
ВСЬОГО
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
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До
1 місяця

Від 1 до
3 місяців

НЕПОХІДНІ
ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

736 737
32 115 716
88 840

19 409 441
9 246 886
805 182
69 559
-

3 074 931
11 772 260
805 182
1 478 689
-

5 184 640
21 126 908
2 138 791
1 755 268

109 892
2 798 114
-

23 221 109
58 429 394
22 737 272
6 485 153
1 844 108

Всього непохідних
фінансових
зобов’язань, за якими
нараховуються
проценти

32 941 293

29 531 068

17 131 062

30 205 607

2 908 006

112 717 036

33 653

52 005

131 221

9

135

217 023

855 828

515 709

2 342 509

-

-

3 714 046

33 830 774

30 098 782

19 604 792

30 205 616

2 908 141

116 648 105

2 940 954
2 815 381

-

-

-

-

2 940 954
2 815 381

39 587 109

30 098 782

19 604 792

30 205 616

2 908 141

122 404 440

Інші фінансові
зобов’язання
Умовні зобов’язання та
безвідкличні
зобов’язання з
надання кредитів
ВСЬОГО
НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Від
3 місяців до
1 року

Від 1 до
5 років

Більше
5 років

31 грудня
2014 року
Всього

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ТА
УГОДИ СПОТ
Угоди валютного споту
Угоди валютного свопу
ВСЬОГО
ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Ризик зміни процентної ставки
Основна діяльність Групи пов’язана з залученням/розміщенням процентних
зобов’язань/активів, внаслідок чого відсотковий ризик є одним з основних фінансових
ризиків, на які наражається банк. Процентний ризик виникає внаслідок можливості
несприятливих змін процентних ставок на ринку, які створюють негативний вплив на
процентний дохід/капітал банку.
Основною метою управління відсотковим ризиком є обмеження несприятливого впливу змін
відсоткових ставок на фінансовий результат і капітал Групи.
Управління процентним ризиком здійснюється в основному шляхом встановлення та
перегляду кривих дохідності по залученню/розміщенням, а також встановлення цільового
значення процентного спреду. З метою забезпечення планового обсягу чистого
процентного доходу та цільового значення процентного спреду банк здійснює управління
структурою балансу, зокрема, процентними активами і зобов’язаннями, з урахуванням
дотримання оптимального співвідношення процентного ризику та дохідності.
Комітет з питань управління активами та пасивами Банку управляє ризиком зміни
процентної ставки та ринковими ризиками шляхом зіставлення позиції за процентними
ставками, що дає змогу проводити операції з позитивною процентною маржею. Комітет з
питань управління активами та пасивами проводить моніторинг поточного фінансового
стану Групи, здійснює оцінку чутливості Групи до зміни процентних ставок та їх вплив на
прибутковість..
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Таблиця, наведена нижче, наводить аналіз ризику процентної ставки і, відповідно,
можливість виникнення прибутку або збитку. Процентні ставки представлені за категоріями
фінансових активів та зобов’язань для визначення рівня ризику процентної ставки та оцінки
ефективності політики управління процентними ставками, яку використовує Група.
Гривні
%
АКТИВИ
Кошти в банках
Кредити, надані
клієнтам
Інвестиції.
утримувані до
погашення
Інвестиції. наявні
для продажу:
Державні боргові
цінні папери
Інші цінні папери
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів:
Поточні рахунки
Депозити
Випущені
єврооблігації
Інші запозичені
кошти
Субординований
борг

31 грудня 2015 року
Долари
Євро
США
%
%

Інші

Гривні

%

%

31 грудня 2014 року
Долари
Євро
США
%
%

Інші
%

4,18

0,31

-

-

17,33

2,56

1,44

0,01

20,06

10,76

10,84

-

16,19

10,69

10,66

-

6,00

-

-

-

6,00

-

-

-

18,36
16,14

8,75
-

-

-

14,40
15,08

7,90
-

-

-

18,38

-

-

-

15,54

4,02

11,67

0,00

3,22
18,64

0,53
8,01

2,26
6,40

0,03
0,82

1,63
16,89

0,32
7,75

0,96
5,91

0,03
1,17

-

9,48

-

-

-

8,51

-

-

-

7,07

4,35

-

-

7,56

4,35

-

-

7,33

-

-

-

5,57

-

-

Більшість кредитних договорів та інших договорів щодо фінансових активів та зобов’язань Групи
містить параграф щодо можливості зміни процентної ставки за вимогою кредитора. Група
здійснює моніторинг своєї процентної маржі на постійній основі та не вважає, що вона може
піддатись значному впливу ризику зміни процентної ставки та ризику зміни грошових потоків.
В таблиці нижче наведений аналіз чутливості до процентного ризику, який був проведений
на основі змін, які були обґрунтовано можливими. Ступінь цих змін визначається
керівництвом і відображається в звітах про управління ризиком, які надаються провідному
управлінському персоналу Групи.
Вплив на прибуток та капітал до оподаткування:
Станом на
31 грудня 2015 року
Процентна
Процентна
ставка
ставка
+1%
-1%
Активи:
Кошти в банках
Кредити. надані клієнтам
Інвестиції. наявні для продажу
Інвестиції. утримувані до погашення

173 336
654 622
473 468
71 960

Зобов’язання:
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

(165 571)
(942 537)
(294 981)
(71 520)
(25 361)

Чистий вплив на прибуток до
оподаткування

(126 584)
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Станом на
31 грудня 2014 року
Процентна
Процентна
ставка
ставка
+1%
-1%

(173 336)
(654 622)
(473 468)
(71 960)

79 089
702 363
262 852
68 907

(79 089)
(702 363)
(262 852)
(68 907)

165 571
942 537
294 981
71 520
25 361

(221 764)
(562 090)
(193 405)
(52 519)
(16 567)

221 764
562 090
193 405
52 519
16 567

126 584

66 866

(66 866)

Валютний ризик
Група здійснює операції в різних валютах, і тому може зазнавати негативного впливу
валютного ризику, який полягає у загрозі виникнення втрат, недоотримання доходу або
зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливих змін курсів обміну
валют та банківських металів на ринку внаслідок утримання відкритої валютної позиції.
Основною метою управління валютним ризиком є обмеження негативного впливу змін
курсів валют на фінансовий результат діяльності і капітал Групи. З цією метою Група
здійснює управління валютною позицією в розрізі окремих іноземних валют та банківських
металів для забезпечення оптимального співвідношення між ризиком та дохідністю.
Управління валютного контролю. Казначейство та Департамент ризиків здійснює щоденний
моніторинг відкритої валютної позиції Групи. На основі інформації. підготовленої
Управлінням валютного контролю, Казначейством та Департаментом ризиків, Комітет з
питань управління активами та пасивами контролює валютний ризик шляхом управління
відкритою валютною позицією, базуючись на прогнозному рівні знецінювання гривні та
інших макроекономічних показниках, що дає Групі можливість оптимізувати ризики від
значних коливань валютних курсів по відношенню до національної валюти.
Проте, у зв’язку з встановленими центральним банком обмеженнями щодо купівлі іноземної
валюти (див. примітку 2), здатність Групи управляти валютним ризиком є обмеженою. Хоча
слід зауважити, що наявні інструменти включають вбудовані валютні похідні інструменти,
які обговорюються у примітці далі.
Аналіз впливу валютного ризику – В наведеній нижче таблиці представлено аналіз
впливу валютного ризику на діяльність Групи:
Гривні

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
АКТИВИ
Грошові кошти та рахунки
в Національному банку України
Кошти в банках
Кредити. надані клієнтам
Інвестиції. наявні для продажу
Інвестиції. утримувані до
погашення
Інші фінансові активи

Долари США
1 долар США =
24.00067 гривні

Євро
Інші іноземні
валюти
1 євро =
26.22313 гривні

31 грудня
2015 року
Всього

4 799 164
175 249
39 677 289
42 831 105

657 432
16 295 935
24 997 824
4 549 226

159 078
1 211 014
787 076
-

16 691
140 290
-

5 632 365
17 822 488
65 462 189
47 380 331

7 195 975
434 587

265 639

41 591

11 424

7 195 975
753 241

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

95 113 369

46 766 056

2 198 759

168 405

144 246 589

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

14 079 143
56 839 120
16 786
-

2 463 244
34 094 643
29 498 132
3 664 001
171 034
2 536 133

11 721
3 210 260
3 488 022
1 283 647
-

2 980
109 683
1 153
-

16 557 088
94 253 706
29 498 132
7 152 023
1 472 620
2 536 133

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

70 935 049

72 427 187

7 993 650

113 816

151 469 702

ВІДКРИТА БАЛАНСОВА
ПОЗИЦІЯ

24 178 320

(25 661 131)

(5 794 891)

54 589
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Гривні

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ
СПОТ
Фінансові інструменти. що
відображаються за
справедливою вартістю з
переоцінкою через прибуток
або збиток
Угоди валютного свопу
ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ ЗА
ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ ТА
УГОДАМИ СПОТ
ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ

10 095 933
(356 534)

359 047

9 739 399
33 917 719

Гривні

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
АКТИВИ
Грошові кошти та рахунки
в Національному банку України
Кошти в банках
Кредити. надані клієнтам
Інвестиції. наявні для продажу
Інвестиції. утримувані до
погашення
Інші фінансові активи

Долари США
1 долар США =
24.00067 гривні

Євро
Інші іноземні
валюти
1 євро =
26.22313 гривні

-

-

-

359 047

-

-

(25 302 084)

(5 794 891)

Долари США
1 долар США =
15.768556 гривні

31 грудня
2015 року
Всього

10 095 933
2 513

54 589

Євро
Інші іноземні
валюти
1 євро =
19.232908 гривні

31 грудня
2014 року
Всього

4 027 947
1 119 376
47 271 576
23 880 824

431 206
5 296 539
21 701 756
2 437 991

64 237
1 414 333
1 262 983
-

9 473
192 196
-

4 532 863
8 022 444
70 236 315
26 318 815

6 890 726
38 332

50 391

17 088

6 052

6 890 726
111 863

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

83 228 781

29 917 883

2 758 641

207 721

116 113 026

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

19 627 084
38 501 550
29 540
-

291 703
15 964 739
19 340 460
2 693 669
66 593
1 656 729

2 256 068
1 618 828
2 558 231
120 890
-

1 531
123 879
-

22 176 386
56 208 996
19 340 460
5 251 900
217 023
1 656 729

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

58 158 174

40 013 893

6 554 017

125 410

104 851 494

ВІДКРИТА БАЛАНСОВА
ПОЗИЦІЯ

25 070 607

(10 096 010)

(3 795 376 )

82 311
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Гривні

Долари США
1 долар США =
15.768556 гривні

Євро
Інші іноземні
валюти
1 євро =
19.232908 гривні

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ
СПОТ
Фінансові інструменти. що
відображаються за
справедливою вартістю з
переоцінкою через прибуток
або збиток
Угоди валютного свопу
Угоди валютного споту

4 252 179
884 149
-

(709 322)
633 226

(121 647)
(634 686)

(53 180)
-

ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ ЗА
ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ ТА
УГОДАМИ СПОТ

5 136 328

(76 096)

(756 333)

(53 180)

30 206 935

(10 172 106)

(4 551 709)

ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ

31 грудня
2014 року
Всього

4 252 179
(1 460)

29 131

Аналіз чутливості до валютного ризику – У нижченаведеній таблиці представлений
аналіз чутливості Групи до збільшення і зменшення курсу долара США та євро по
відношенню до гривні у результаті можливих змін курсів обміну валют. Рівень чутливості
використовується Групою при складанні звітів про валютний ризик для провідного
управлінського персоналу Групи і являє собою оцінку керівництвом Групи можливої зміни
валютних курсів. В аналіз чутливості включені тільки непогашені залишки монетарних
активів, деноміновані в іноземній валюті, та коригування щодо їх переведення на кінець
періоду з використанням відповідних змінених курсів обміну валют. Аналіз чутливості
включає зовнішні кредити Групи, коли валюти позичальника та кредитора відрізняються
одна від одної.
Станом на 31 грудня 2015 року
Гривня/
Гривня/
долар США
долар США
+40%
-5%
Вплив на прибуток та капітал
Вплив зміни справедливої
вартості вбудованого
опціону за ОВДП з
індексованою вартістю
Вплив на прибуток та капітал,
усього

(8 299 084)

1 037 386

(3 336 451)

417 056

5 289 543

(649 119)

2 656 039

(323 257)

388 267

(680 412)

93 799

(3 009 541)

Станом на 31 грудня 2015 року
Гривня/Євро
Гривня/Євро
+40%
-5%
Вплив на прибуток та капітал

Станом на 31 грудня 2014 року
Гривня/
Гривня/
долар США
долар США
+40%
-5%

(1 900 724)

237 590

Станом на 31 грудня 2014 року
Гривня/Євро
Гривня/Євро
+40%
-5%
(1 492 961)

186 620

Станом на 31 грудня 2015 року в портфелі Групи наявні облігації внутрішньої державної
позики з індексованою вартістю, за умовами емісії яких передбачено індексацію
номінальної вартості залежно від приросту курсу гривня/долар США за період їх обігу. Ці
облігації містять вбудований дериватив, який дозволяє пом’якшити вплив девальвації
гривні на фінансовий результат Групи. У разі девальвації курсу гривні на 40%, вплив на
прибуток та капітал станом на 31 грудня 2015 року складе (3 009 541)тисяч гривень з
урахуванням зміни справедливої вартості вбудованого деривативу та (680 412) тисяч
гривень станом на 31 грудня 2014 року.
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Обмеження аналізу чутливості – В наведених вище таблицях відображений ефект змін.
які ґрунтуються на головному припущенні. в той час як інші припущення залишаються
незмінними. В дійсності існує зв'язок між припущеннями та іншими факторами. Також
необхідно зауважити. що чутливість має нелінійний характер. тому не повинна проводитися
інтерполяція або екстраполяція отриманих результатів.
Аналіз чутливості не враховує. що Група активно управляє активами та пасивами.
В доповнення до цього. фінансовий стан Групи може змінюватись в залежності від змін.
які відбуваються на ринку. Наприклад. стратегія Групи в області управління фінансовими
ризиками спрямована на оптимізацію впливу ризику коливання ринку на діяльність Групи.
У випадку різких негативних коливань цін на ринку цінних паперів керівництво може
звертатись до таких методів. як продаж інвестицій. зміна складу інвестиційного портфеля.
а також інших методів захисту. Відповідно. зміна припущень може не мати впливу на
зобов’язання. але може суттєво вплинути на активи. що обліковуються у консолідованому
звіті про фінансовий стан за ринковою ціною. В цій ситуації різні методи оцінки активів і
зобов’язань можуть призвести до значних коливань величини власних коштів.
Інші обмеження в наведеному вище аналізі чутливості включають використання
гіпотетичних змін на ринку з метою розкриття потенційного ризику. які являють собою лише
прогноз Групи щодо майбутніх змін на ринку. які неможливо передбачити з якою-небудь
мірою впевненості. також обмеженням є припущення. що всі проценті ставки змінюються
ідентичним чином.
Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань
На 31 грудня 2014 року договори “репо” у сумі 1 003 218 тис. грн включали кредити
отримані від Національного Банку України, які підпадали під дію юридично обов’язкової
основної угоди про взаємну компенсацію.
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Географічна концентрація – Концентрація активів та зобов’язань за регіонами наведена
нижче:
Україна
НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Грошові кошти та рахунки в
Національному банку України
Кошти в банках
Кредити. надані клієнтам
Інвестиції. наявні для продажу
Інвестиції. утримувані до
погашення
Інші фінансові активи
ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг
ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Інші країни
не члени
ОЕСР

Країни ОЕСР

31 грудня
2015 року
Всього

5 632 365
765 718
65 462 109
47 380 331

14 143
80
-

17 042 627
-

5 632 365
17 822 488
65 462 189
47 380 331

7 195 975
753 134

107

-

7 195 975
753 241

127 189 632

14 330

17 042 627

144 246 589

16 556 380
94 253 706
1 463 360
-

708
-

29 498 132
7 152 023
9 260
2 536 133

16 557 088
94 253 706
29 498 132
7 152 023
1 472 620
2 536 133

112 273 446

708

39 195 548

151 469 702

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЗА
НЕПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ

14 916 186

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ
Фінансові інструменти. що
відображаються за
справедливою вартістю з
переоцінкою через прибуток або
збиток
Угоди валютного свопу

10 095 933
2 513

-

-

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЗА ПОХІДНИМИ
ФІНАНСОВИМИ
ІНТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ
СПОТ

10 098 446

-

-

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ

25 014 632
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13 622

13 622

(22 152 921)

(22 152 921)

10 095 933
2 513

Україна
НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Грошові кошти та рахунки в
Національному банку України
Кошти в банках
Кредити. надані клієнтам
Інвестиції. наявні для продажу
Інвестиції. утримувані до
погашення
Інші фінансові активи

Інші країни
не члени
ОЕСР

Країни ОЕСР

31 грудня
2014 року
Всього

4 532 863
1 612 392
70 236 315
26 318 815

7 776
-

6 402 276
-

4 532 863
8 022 444
70 236 315
26 318 815

6 890 726
110 966

6

891

6 890 726
111 863

109 702 077

7 782

6 403 167

116 113 026

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

19 992 781
56 208 996
217 023
-

554
-

2 183 051
19 340 460
5 251 900
1 656 729

22 176 386
56 208 996
19 340 460
5 251 900
217 023
1 656 729

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

76 418 800

554

28 432 140

104 851 494

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЗА
НЕПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ

33 283 277

7 228

(22 028 973)

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ
Фінансові інструменти. що
відображаються за
справедливою вартістю з
переоцінкою через прибуток або
збиток
Угоди валютного споту

4 252 179
(1 634)

1 681

(1 507)

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЗА ПОХІДНИМИ
ФІНАНСОВИМИ
ІНТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ
СПОТ

4 250 545

1 681

(1 507)

37 533 822

8 909

(22 030 480)

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ

4 252 179
(1 460)

Діяльність Групи орієнтована в основному на внутрішній ринок, питома вага фінансових
активів/зобов’язань в інших країнах є досить незначною та розміщується переважно в
країнах ОЕСР.
Фінансові активи, розміщені в інших країнах, представлені коштами на рахунках в банкахнерезидентах.
Основна питома вага фінансових зобов’язань, залучених від нерезидентів, представлена
єврооблігаціями, субординованим боргом в доларах США, та іншими запозиченнями від
резидентів країн ОЕСР.
Ціновий ризик
Оскільки Банк не торгує акціями, то він не наражається на ціновий ризик, який полягає у
зміні ціни котирувань у зв’язку з кон’юнктурою ринку.
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35. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Інформація стосується послуг, які надаються в межах сегментів, та подається керівництву,
яке відповідає за прийняття рішень з операційної діяльності з метою розподілу ресурсів та
оцінки діяльності сегментів.
Критерії, за якими визнано операційні сегменти:
Сегмент – відокремлюваний компонент, який займається постачанням окремого продукту
або послуги (чи групи взаємозв’язаних продуктів чи послуг), зазнає ризиків та забезпечує
прибутковість, які відмінні від тих, що притаманні іншим сегментам. При цьому група
взаємопов’язаних продуктів чи послуг, постачанням (наданням) яких займається сегмент
об’єднується за такими критеріями:






характером продуктів або послуг;
характером технологічного процесу;
типом або класом споживачів певних продуктів або послуг;
методами, які застосовуються для розповсюдження продуктів або надання послуг;
характером правового середовища.

Активи сегменту становлять 10% або більше від загальних активів.
Зовнішній дохід всіх визначених звітних сегментів становить не менше, ніж 75% загального
доходу.
Для цілей складання внутрішньої звітності для керівництва операції поділяються на такі
сегменти:
Корпоративний бізнес
Сегмент надає банківські послуги (кредити, депозити та здійснення розрахунково-касового
обслуговування) широкому спектру корпоративних клієнтів, включаючи великі, середні та
малі компанії, державні компанії та ряд бюджетних установ.
Роздрібний бізнес
Цей сегмент включає в себе всі банківські послуги, що надаються фізичним особам через
розгалужену філійну мережу, банкомати, ІПТ, зони самообслуговування 24/7 та через Webбанкінг «Ощад 24/7» та Mobile-банкінг «Ощад 24/7»
Казначейство
Сегмент включає результати операцій з банками (включаючи НБУ), як у національній так і в
іноземній валютах, і всі активи та зобов'язання в межах політики управління ліквідністю, в
тому числі, і портфель цінних паперів, наявних для продажу.
Загальне управління
Сегмент охоплює всі не клієнтські операції, активи і зобов'язання, під ефективним
безпосереднім контролем керівництва Групи та комітетів (КУАП, Фінансового Комітету і
т.д.). Серед іншого включає в себе: основні засоби; стратегічні інвестиції (вкладення
капіталу у державні цінні папери до погашення та дочірні, асоційовані компанії),
довгострокові інструменти фінансування (субординований борг, випущені єврооблігації,
інші запозичені кошти); капітал, що залишився після розподілу на інші бізнес-сегменти.
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Вимірювання прибутків та збитків сегменту.
Звіти за операційними сегментами регулярно надаються заступникам голови правління та
директорам департаментів для прийняття управлінських рішень щодо операційної
діяльності за відповідними сегментами. Методика управлінського обліку, що
використовується для складання звітності за сегментами, дещо відрізняється від методів
складання інших фінансових звітів. Проте, інформація, представлена у звітності за
сегментами відповідає показникам звіту про фінансовий стан і звіту про прибутки і збитки та
інший сукупний дохід, складених відповідно до МСФЗ.
Для того щоб виміряти чистий процентний дохід сегменту, використовується техніка, відома
як "трансфертне ціноутворення", за якою процентні доходи та витрати більшості статей
балансу порівнюється з номінальною ринковою ставкою для розрахунку умовної процентної
маржі.
Операційні витрати, в тому числі витрати на амортизацію, розподіляються безпосередньо
за сегментами, де це можливо. Для розподілу сумісних витрат проводиться експертна
оцінка, яка використовує певні критерії розподілу, зокрема чисельність персоналу, обсяги
бізнесу та інші критерії для розподілу витрат. Деякі операційні витрати, що мають
нерегулярне або одноразове походження (нерегулярний або одноразовий характер) і не
мають прямого відношення до операцій з клієнтами, включаються до сегменту Загальне
управління.
Капітал Групи розподіляється за сегментами на основі їх середніх активів, зважених на
ризик. Нерозподілений капітал відноситься до сегменту Загального управління.
Протягом дванадцяти місяців, що закінчились 31 грудня 2014 та 2015 років, отримано
доходи від операцій з одним зовнішнім клієнтом, які становили більше 10% відсотків від
загальних доходів, а саме: 2 514 018 тис. грн. на 31 грудня 2014 року, 3 709 520 тис. грн. на
31 грудня 2015 року. Доходи від операцій з цим зовнішнім клієнтом відображено у сегменті
“ Корпоративний бізнес ”.
Після 31.12.2014 відбулися зміни в звітності за сегментами, а саме: до сегменту «загальне
управління» віднесено державні цінні папери з індексованою вартістю з портфелю до
погашення. Відповідні коригування знайшли відображення у звітності за попередній рік (рік,
що закінчився 31 грудня 2014 року).
Аналіз доходів
Аналіз доходів Групи за продуктами та послугами подано у Примітці 5, 7, 29.
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Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2015 рік
Найменування статті

Примітки
Корпоративний
бізнес

Доходи від зовнішніх клієнтів

Найменування звітних сегментів
Роздрібний
Казначейство
бізнес

Вилучення

Всього

Загальне
управління

12 712 623

1 852 220

5 796 082

6 620 790

-

26 981 715

11 854 321
851 445

568 452
1 214 237

5 249 017
64 845

702 870
933

-

18 374 660
2 131 460

6 857

69 531

480 188
2 032

5 871 805
45 182

-

6 351 993
123 602

Доходи від інших сегментів

6 799 784

6 519 672

867 552

5 079 003

(19 266 011)

-

Процентні доходи

6 799 784

6 519 672

867 552

5 079 003

(19 266 011)

-

19 512 407

8 371 892

6 663 634

11 699 793

(19 266 011)

26 981 715

Процентні доходи
Комісійні доходи
Чистий прибуток від операцій з фінансовими
інструментами. що відображаються за
справедливою вартістю з переоцінкою через
прибутки або збитки
Чистий інший дохід

5, 29
7, 29

10

Всього доходів сегментів
Процентні витрати

5, 29

(12 510 695)

(4 862 306)

(7 269 704)

(7 096 374)

19 266 011

(12 473 068)

(Формування)/розформування резерву на покриття
збитків від знецінення активів. за якими
нараховуються проценти
Формування резерву на покриття збитків від
знецінення за іншими операціями

6, 29

(12 867 909)

(155 571)

(2 710 706)

-

-

(15 734 186)

6

(1 246 468)

(468)

1 558

(177 528)

-

(1 422 906)

Чистий реалізований прибуток від інвестицій.
наявних для продажу
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною
валютою
Комісійні витрати
Операційні витрати

-

-

382

-

382

8
(6 292 931)
(189 836)
(762 055)

(509 796)
(302 451)
(2 561 110)

209 901
(4 790)
(173 701)

1 725 045
(235)
(759 666)

-

(4 867 781)
(497 312)
(4 256 532)

(3 283 426)

5 391 035

-

(12 269 688)

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Збиток

7, 29
9, 29

(14 357 487)

(19 810)
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Активи та зобов'язання звітних сегментів станом на 31 грудня 2015 року
Найменування статті
Корпоративний
бізнес

Найменування звітних сегментів
Роздрібний
Казначейство
бізнес

Всього
Загальне
управління

Активи сегментів

67 886 014

5 501 866

63 759 948

21 948 001

159 095 829

Зобов'язання сегментів

55 113 594

54 490 438

2 452 587

39 683 250

151 739 869

-

-

-

-

-

Інші сегментні статті:
Амортизаційні відрахування за основними засобами та нематеріальними активами
Переоцінка. що відображена протягом року у консолідованому звіті про зміни у
власному капіталі
Капітальні інвестиції

(94 531)
-

98

(217 436)
-

(24 482)
-

(97 833)
387 843
1 057 956

(434 282)
387 843
1 057 956

Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2014 рік
Найменування статті

Примітки
Корпоративний
бізнес

Доходи від зовнішніх клієнтів

Найменування звітних сегментів
Роздрібний
Казначейство
бізнес

Вилучення

Всього

Загальне
управління

9 384 240

1 497 513

4 547 951

217 046

-

15 646 750

8 773 517
607 813

472 610
903 072

4 347 134
78 504

72 995
581

-

13 666 256
1 589 970

2 910

121 831

120 594
1 719

47 554
95 916

-

168 148
222 376

Доходи від інших сегментів

4 440 281

4 905 081

1 226 777

2 123 515

(12 695 654)

-

Процентні доходи

4 440 281

4 905 081

1 226 777

2 123 515

(12 695 654)

-

13 824 521

6 402 594

5 774 728

2 340 561

(12 695 654)

15 646 750

(2 451 438)

12 695 654

(8 347 271)

13 368

-

(9 663 088)

(126 358)

-

(27 543)

-

176 852

Процентні доходи
Комісійні доходи
Чистий прибуток від операцій з фінансовими
інструментами. що відображаються за
справедливою вартістю з переоцінкою через
прибутки або збитки
Чистий інший дохід

5, 29
7, 29

10

Всього доходів сегментів
Процентні витрати

5, 29

(9 064 843)

(3 829 083)

(5 697 561)

(Формування)/розформування резерву на покриття
збитків від знецінення активів. за якими
нараховуються проценти
Формування резерву на покриття збитків від
знецінення за іншими операціями

6, 29

(7 727 065)

(258 608)

(1 690 783)

(3 577)

(811)

Чистий реалізований прибуток від інвестицій.
наявних для продажу
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною
валютою
Комісійні витрати
Операційні витрати

8

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Збиток

6

103 203
-

7, 29
9, 29

-

176 852

-

(142 586)
(573 040)

11 112
(183 011)
(2 157 591)

(123 966)
(4 221)
(190 234)

(3 217 979)
(399)
(1 317 773)

-

(3 330 833)
(330 217)
(4 238 638)

(3 579 810)

(18 164)

(1 755 996)

(4 760 018)

-

(10 113 988)
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Активи та зобов'язання звітних сегментів станом на 31 грудня 2014 року
Найменування статті
Корпоративний
бізнес

Найменування звітних сегментів
Роздрібний
Казначейство
бізнес

Всього
Загальне
управління

Активи сегментів

72 746 324

4 190 806

32 492 014

14 885 000

124 314 144

Зобов'язання сегментів

26 326 743

37 085 947

9 044 645

32 619 517

105 076 852

Інші сегментні статті:
Амортизаційні відрахування за основними засобами та нематеріальними активами
Переоцінка. що відображена протягом року у консолідованому звіті про зміни у
власному капіталі
Капітальні інвестиції

(77 808)
-

100

(196 258)
-

(25 174)
-

(97 719)

(396 959)

(739 484)
718 200

(739 484)
718 200

36. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
27 січня 2016 року Кабінет Міністрів України постановив збільшити статутний капітал АТ
«Ощадбанк» на суму 4 955 520 000 гривень шляхом випуску 4272 додаткових акцій існуючої
номінальної вартості з збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій. Оплата
нових акцій Банку була здійснена державними борговими цінними паперами - облігаціями
внутрішньої державної позики з індексованою номінальною вартістю 4 955 520 000 гривень
із строком обігу 10 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних.
11 лютого 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято Засади стратегічного
реформування державного банківського сектору.
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