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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, 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 до цього періоду;
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 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років 100% акцій Банку належали державі.
Юридична адреса Банку: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.
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.
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Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років Банк мав 23 обласних управління,
Головне управління по м. Києву та Київській області, Головне управління з обслуговування
клієнтів; 3 779 та 4 042 територіально відокремлених безбалансових відділення на території
України.
Кількість персоналу Банку станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років становила
30 650 та 30 775 чоловік, відповідно.
В групу компаній, в якій Банк виступає материнською компанією, та які консолідовані у даній
проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності, входять:

Назва
Публічне акціонерне товариство
«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
30 червня
31 грудня
2017 року
2016 року

Вид діяльності

Україна

Материнська компанія

Банківська діяльність

Україна

70.86

70.86

Рефінансування
кредитів

Велика Британія

-

-

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».
Дана проміжна скорочена консолідована фінансова звітність була схвалена Правлінням
Банку 23 серпня 2017 року.
2.

ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
Політична та економічна ситуації в Україні у першому півріччі 2017 року значною мірою
визначалась чинниками, які виникли у 2014-2015 роках і характеризувалися 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.
Через анексію Автономної Республіки Крим Російською Федерацією у 2014 році та
розгортання сепаратистських рухів і розвал системи правопорядку в певних районах
Луганської та Донецької областей, відносини між Україною та Росією погіршилися, 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 певні торгові обмеження. Зниження торгово-економічної діяльності між
Україною та Росією частково компенсується активізацією економічного співробітництва з
Європейським Союзом, країнами Азії та Сполученим Штатами Америки. У січні 2016 року
вступила в силу Угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та
ЄС. У той же час, Російська Федерація ввела обмеження на транзит українського експорту
через російські території.
Продовжується співпраця Уряду України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) в межах
чотирирічної Програми розширеного фінансування (EFF), схваленої у березні 2015 року,
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третій транш за якою у розмірі близько 1 мільярда доларів США був отриманий у вересні
2016 року, та четвертий транш у розмірі близько 1 мільярда доларів США був отриманий у
квітні 2017 року.
Станом на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року суверенний рейтинг України
становив “Caa3” за оцінкою рейтингової агенції Moody’s, “B-/B” за оцінкою рейтингової
агенції Standard & Poor’s та “B-” за оцінкою рейтингової агенції Fitch.
В 2016 році економіка нарешті продемонструвала помірне відновлення і продовжувала
зростати у 2017 році, однак трішки меншими темпами. У 2016 році реальний ВВП зріс за
підсумками року на 2,3%. У 2017 році економічне зростання сповільниться до 1,6% у
порівнянні з 2016 роком.
Протягом 2017 року інфляційні процеси в цілому залишалися контрольованими та
перебували в межах цільового орієнтиру, визначеного НБУ. Відповідно до прогнозів НБУ у
другій половині 2017 року споживча інфляція в річному вимірі сповільниться до рівня 9,1%
наприкінці року.
Протягом 2017 року ситуація на валютному ринку залишалася сприятливою та
характеризувалася зміцненням гривні відносно долара США. Станом на 30 червня 2017
року офіційний курс національної валюти до долара США становив 26,10 гривень за 1
долар США порівняно з 27,19 гривень за 1 долар США станом на 31 грудня 2016 року.
У міру послаблення інфляційних ризиків Національний банк України поступово знижував
облікову ставку протягом 2016 року – з 22% до 14%. Протягом першої половини 2017 року
НБУ двічі знижував облікову ставку до 12,5% річних. Це зумовило поступове зменшення
вартості ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку та
середньозважених процентних ставок за кредитами і депозитами. Сприятлива ситуація на
валютному ринку поряд із відносною збалансованістю інфляційних ризиків дала змогу НБУ і
далі послаблювати адміністративні валютні обмеження. За результатами квітня-травня
2017 року тривав поступовий приріст депозитів у банківській системі.
Банківська система залишається вразливою, перш за все через незначний рівень
капіталізації, низьку якість активів, викликану економічною ситуацією, знецінення валюти,
слабке корпоративне управління та недосконалість законодавчої бази і судової системи.
Протягом 2014-2016 років більше 90 банків були визнані неплатоспроможними
Національним банком України, в тому числі і найбільший приватний банк був
націоналізований в грудні 2016 року. Очищення комерційної банківської системи мало
негативний вплив на державний бюджет. Протягом 2014-2016 років Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб було сплачено близько 74 мільярдів гривень вкладникам
неплатоспроможних банків.
Протягом 2015 року НБУ було проведено стрес-тестування найбільших банків, у тому числі
Банку. У відповідності до постанови Правління НБУ від 15.04.2015 №260, Банк та 20
найбільших банків України повинні мати позитивний власний капітал до 1 квітня 2016 року,
що було дотримано Банком, 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
такий внесок у сумі 4,96 мільярда гривень у січні 2016 року та 8,86 мільярда гривень
протягом 1 кварталу 2017 року. Відповідно, станом на 30 червня 2017 року Банк
дотримувався програми капіталізації та вимог НБУ до капіталу.
27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерської атаки.
Впродовж 28 та 29 червня Банк відновив свою роботу, зокрема у системі електронних
платежів Національного банку України. Керівництво Банку вважає, що глобальна вірусна
атака не мала критичного впливу на роботу основних систем Банку.
Економічна та політична ситуація залежить, великою мірою, від впровадження реформ
Урядом України та зусиль НБУ із подальшого оздоровлення банківського сектору та
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стабілізації економічної ситуації в Україні. Стабільність економіки України буде значною
мірою залежати від курсу політики та відповідних дій українського Уряду, щодо реформ
внутрішньої адміністративної, фіскальної та юридичної систем, та економіки в цілому. У
свою чергу, керівництво Банку докладає всіх зусиль, щоб забезпечити стабільне
функціонування Банку відповідно до встановлених стратегічних цілей та завдань.
У цій проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності представлена поточна
оцінка керівництвом впливу умов функціонування в Україні на результати та фінансовий
стан Банку. Майбутні умови роботи можуть відрізнятись від оцінок, зроблених керівництвом.
3.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Заява про відповідність
Дана проміжна скорочена консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно
до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність»
(«МСБО 34»), на виконання вимог параграфу 8.5 розділу ІІІ Інструкції про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою
Правління НБУ № 373 від 24 жовтня 2011 року (із змінами та доповненнями). Таким чином,
вона не містить всю інформацію, необхідну відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності («МСФЗ»). Дана проміжна скорочена консолідована фінансова
звітність повинна розглядатися спільно з консолідованою фінансовою звітністю Групи
станом на 31 грудня 2016 року та за рік, що закінчився цією датою.
Інші критерії вибору принципів представлення
Дана проміжна скорочена консолідована фінансова звітність представлена у тисячах
гривень, якщо не зазначено інше.
За винятком випадків, описаних нижче, принципи облікової політики та методи розрахунків,
які були застосовані при підготовці цієї проміжної скороченої консолідованої фінансової
звітності, були такі самі, як ті, що були застосовані при підготовці річної консолідованої
фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.
Заставне майно, що перейшло у власність Банку. Заставне майно, що перейшло у
власність Банку, - це активи, отримані Банком при врегулюванні прострочених кредитів. Ці
активи первісно визнаються за справедливою вартістю та включаються до інших активів, а
потім можуть бути переведені до основних засобів в залежності від їх характеру, а також
намірів Банку щодо відшкодування вартості цих активів. В подальшому заставне майно, що
перейшло у власність Банку, обліковується за первісною вартістю за вирахуванням
зменшення корисності, якщо є.
Розрахунок податку на прибуток за проміжний період. Податок на прибуток за проміжний
період нараховується з використанням ефективної ставки податку, яка була б застосована
до очікуваного прибутку за рік, тобто, до прибутку до оподаткування за проміжний період
застосовується прогнозована середньозважена річна ефективна ставка податку на
прибуток.
Курси обміну валют
Офіційні курси гривні до іноземних валют на кінець періоду, які використовувала Група при
підготовці даної проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності, представлені
таким чином:
30 червня
2017 року

Гривня/1 долар США
Гривня/1 євро

26,098994
29,786782
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31 грудня
2016 року

27,19086
28,42260

Істотні судження і джерела невизначеності в оцінках
При підготовці проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Групи, керівництво
повинне робити судження, оцінки та припущення щодо балансової вартості активів і
зобов'язань, які не є очевидними з інших джерел. Оцінки та відповідні припущення
ґрунтуються на історичному досвіді та інших істотних факторах. Фактичні результати
можуть відрізнятися від таких оцінок.
При підготовці проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності, критичні
припущення, зроблені керівництвом при застосуванні облікової політики Групи та ключові
джерела невизначеності в оцінках були такими ж, як ті, що застосовувались до
консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016, підготовленої
відповідно до МСФЗ.
4.

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ («МСФЗ»)
Наступні змінені стандарти вступили в силу для Групи з 1 січня 2016 року, але не мали
істотного впливу на Групу:


МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» (випущений у січні
2014 року).



Облік придбання часток участі у спільних операціях – зміни МСФЗ 11 (випущені
6 травня 2014 року).



Роз’яснення методів нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних
активів – зміни МСБО 16 та МСБО 38 (випущені 12 травня 2014 року).



Метод дольової участі в окремій фінансовій звітності – зміни МСБО 27 (випущені
12 серпня 2014 року).



Продаж або внесок активів в асоційовану компанію або спільне підприємство
інвестором – зміни МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущені 11 вересня 2014 року).



Щорічні удосконалення МСФЗ 2014 року (випущені 25 вересня 2014 року).



Зміни МСБО 1 відповідно до Ініціативи з покращення якості розкриття інформації
(випущені у грудні 2014 року).



Застосування винятку з вимоги консолідації для інвестиційних компаній – зміни МСФЗ
10, МСФЗ 12 та МСБО 28 (випущені у грудні 2014 року).

Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для
застосування у річних періодах, які починаються з 1 липня 2017 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.
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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.



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.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» матиме вплив на визнання і оцінку, на зменшення
корисності, а також на вимоги до розкриття інформації щодо фінансових інструментів. За
результатами попередніх оцінок, Група припускає, що внаслідок застосування вимог МСФЗ
9 щодо знецінення на покриття збитків від знецінення активів може збільшитися на момент
переходу на новий стандарт. Нові вимоги до обліку хеджування не вплинуть на фінансову
звітність, оскільки Група не застосовує облік хеджування. Станом на 30 червня 2017 року за
проектом МСФЗ 9 завершується підготовка методології колективної (включаючи стейджинг)
та індивідуальної оцінки, SPPI-тестування, узгодження бізнес-моделей та процесів
прийняття рішень. На даний момент неможливо достовірно оцінити остаточний вплив
МСФЗ 9 на фінансовий стан та результати діяльності Групи.
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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 його 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.
«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.
Зміни до МСФЗ 15, Виручка по договорах із клієнтами (випущений 12 квітня 2016
року і набуває чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року
або після цієї дати). Зміни не стосуються загальних принципів Стандарту, але уточнюють,
яким чином слід застосовувати ці принципи. Зміни уточнюють, як визначити зобов'язання до
виконання (обіцянку передати товар або послугу клієнту) в договорі; як визначити, чи є
компанія основним постачальником товару або послуги чи агентом (відповідальним за
організацію передачі товару або надання послуги); і як визначити, чи слід визнавати дохід
від надання ліцензії в певний момент часу або протягом певного часу. На додаток до
роз'яснень, зміни включають в себе два додаткових полегшення для зниження вартості та
складності для компанії, які вперше застосовують новий стандарт. Наразі Група оцінює
вплив цих змін на свою фінансову звітність.
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Якщо інше не вказано вище, не очікується суттєвого впливу цих нових стандартів та
тлумачень на фінансову звітність Групи.
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 таким чином:

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
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
Всього процентних доходів

За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2017 року

За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2016 року

4 524 321

4 222 648

1 756 233

2 270 599

3 600 596

3 424 123

28 696

127 133

9 909 846

10 044 503

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

5 210 412

5 798 899

1 032 374
34 406
3 362

648 204
42 496
3 648

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

3 629 292

3 551 256

Всього процентних доходів

9 909 846

10 044 503

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

(5 184 412)
(1 555 127)
(88 868)
(181 040)
(110 553)

(4 283 886)
(1 464 657)
(700 804)
(214 720)
(101 929)

Всього процентних витрат

(7 120 000)

(6 765 996)

2 789 846

3 278 507

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, представлена таким чином:
Кошти в
банках

Кредити,
надані
юридичним
особам

Кредити,
надані
фізичним
особам

4 156 514

40 733 924

3 015 246

1 205 056

49 110 740

121 694
113 676

1 752 514
1 134 705

(27 036)
(35 266)
63 302

287 798
-

2 134 970
(35 266)
1 311 683

30 червня 2016 року

4 391 884

43 621 143

3 016 246

1 492 854

52 522 127

31 грудня 2016 року

4 572 023

47 419 024

3 174 835

1 489 110

56 654 992

(62 453)
-

66 499
(2 466)

15 318
(15 956)

1 002 677
-

1 022 041
(18 422)

31 грудня 2015 року
Формування/(розформування)
резерву
Списання активів
Курсові різниці

Інвестиції,
наявні для
продажу

Всього

Формування/(розформування)
резерву
Списання активів
Рекласифікація коригування
процентного доходу
Рекласифікація резерву
внаслідок рекласифікації
активів
Курсові різниці

-

-

-

576 354

576 354

(109 888)

(813 304)

(41 598)

(2 660 273)
-

(2 660 273)
(964 790)

30 червня 2017 року

4 399 682

46 669 753

3 132 599

407 868

54 609 902

Зміни в резервах на покриття збитків від знецінення за іншими операціями представлені
таким чином:
Інші
фінансові
активи

Інші
нефінансові
активи

Гарантії
та інші
зобов’язання

Всього

31 грудня 2015 року

302 403

171 143

1 452 542

1 926 088

Розформування резерву
Списання активів
Курсові різниці

(37 678)
(26)
7 360

(57 951)
242

(963 795)
111 273

(1 059 424)
(26)
118 875

30 червня 2016 року

272 059

113 434

600 020

985 513

31 грудня 2016 року

291 309

131 916

618 842

1 042 067

22 333
(8)

192 083
-

(23 779)
-

190 637
(8)

2 660 273

-

-

2 660 273

(8 406)

2

18 818

10 414

2 965 501

324 001

613 881

3 903 383

Формування/(розформування) резерву
Списання активів
Рекласифікація резерву внаслідок
рекласифікації активів
Курсові різниці
30 червня 2017 року
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7.

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Комісійні доходи і витрати представлені таким чином:
За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2017 року

За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2016 року

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

990 950
731 558
47 162
40 065
1 507
29 469

822 797
406 751
40 896
48 200
999
15 158

1 840 711

1 334 801

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

(476 391)
(81 448)
(6 634)
(4 438)
(6 502)

(273 126)
(65 353)
(5 271)
(2 900)
(3 001)

Всього комісійних витрат

(575 413)

(349 651)

Всього комісійних доходів
Комісійні витрати:

8.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою включає:
За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2017 року

9.

За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2016 року

Курсові різниці, нетто
Операції з іноземною валютою, нетто

1 222 667
22 023

(1 247 102)
95 342

Всього чистого прибутку/(збитку) від
операцій з іноземною валютою

1 244 690

(1 151 760)

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Операційні витрати представлені таким чином:
За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2017 року

За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2016 року

Заробітна плата та премії
Нарахування на фонд заробітної плати
Амортизація
Технічне обслуговування основних засобів
Послуги зв’язку
Операційна оренда
Комунальні послуги
Професійні послуги
Офісні витрати
Податки, крім податку на прибуток
Витрати на страхування
Витрати на охорону
Витрати на відрядження
Витрати на рекламу
Інші витрати

1 446 354
309 318
430 922
269 242
165 343
145 513
102 872
55 067
42 979
40 520
26 678
22 203
11 284
7 607
128 642

1 144 058
240 744
293 879
207 061
93 622
113 632
78 716
27 023
46 688
47 634
20 029
19 380
10 063
9 855
66 193

Всього операційних витрат

3 204 544

2 418 577
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10. ЧИСТИЙ (ЗБИТОК)/ПРИБУТОК ВІД ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ, ЩО
ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ З ПЕРЕОЦІНКОЮ ЧЕРЕЗ
ПРИБУТКИ АБО ЗБИТКИ
Чистий (збиток)/прибуток від операцій з фінансовими активами та зобов’язаннями, що
відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою через прибутки або збитки
представлено наступним чином:
За шість місяців, що
закінчилися
30 червня
2016 року

За шість місяців, що
закінчилися
30 червня
2017 року
Чистий (збиток)/прибуток від операцій із
фінансовими інструментами, що відображаються
за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток включає:
торгові операції, нетто
зміна справедливої вартості

(1 901)
(665 961)

114 909
520 756

Всього чистого (збитку)/прибутку від операцій з
фінансовими інструментами, що
відображаються за справедливою вартістю з
переоцінкою через прибуток або збиток

(667 862)

635 665

11. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ
За шість місяців,
що закінчилися
30 червня 2017 року
Чистий прибуток за період
Середньозважена кількість звичайних акцій
для розрахунку базисного та
розбавленого прибутку на акцію
Прибуток на акцію – базисний та
розбавлений (в гривнях)
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За шість місяців, що
закінчилися
30 червня 2016 року

306 316

252 168

35 088

29 392

8 730

8 579

12. ГРОШОВІ КОШТИ ТА РАХУНКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
30 червня
2017 року
Грошові кошти
Залишки на рахунках у Національному банку України
Всього грошових коштів та рахунків у Національному
банку України

31 грудня
2016 року

4 423 676
9 096 379

3 760 213
6 678 728

13 520 055

10 438 941

Залишки на рахунках у НБУ являють собою кошти, розміщені в НБУ для забезпечення
щоденних розрахунків та інших операцій.
Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей проміжного скороченого консолідованого звіту
про рух грошових коштів представлені таким чином:
30 червня
2017 року
Грошові кошти та рахунки у Національному банку України
Кошти в банках (Примітка 13)

За вирахуванням гарантійних депозитів
За вирахуванням інших коштів в банках, що не відповідають
визначенню еквівалентів грошових коштів
Всього грошових коштів та їх еквівалентів

31 грудня
2016 року

13 520 055
28 889 097

10 438 941
31 204 229

42 409 152

41 643 170

(148 476)

(536 772)

(51 510)

(78 063)

42 209 166

41 028 335

13. КОШТИ В БАНКАХ
Кошти в банках представлені таким чином:
30 червня
2017 року
Кореспондентські рахунки
Кредити та строкові депозити

31 грудня
2016 року

32 848 063
440 716

34 863 723
912 529

33 288 779

35 776 252

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення

(4 399 682)

(4 572 023)

Всього коштів в банках

28 889 097

31 204 229

Інформація про рух резерву на покриття збитків від знецінення коштів в банках за шість
місяців, що закінчилися 30 червня 2017 та 2016 років, розкривається у Примітці 6.
Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років кредити, надані іншим банкам,
балансова вартість, яких складала нуль та 14 573 тисячі гривень, відповідно, були
забезпечені нерухомим майном, а кредити, надані іншим банкам, у сумі нуль та 4 202 тисячі
гривень, відповідно, були забезпечені майновими правами на кредити фізичних осіб.
В 2016 році Група отримала нерухомість у якості майна, що перейшло у його власність як
заставоутримувача за знеціненими коштами в банках і яке було первісно визнано в обліку у
складі інших активів. В цьому ж році це нерухоме майно, балансовою вартістю
118 759 тисяч гривень, було переведено Групою з інших активів (Примітка 18) до основних
засобів.
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Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років максимальний кредитний ризик за
коштами в банках становив 28 889 097 тисяч гривень та 31 204 229 тисяч гривень,
відповідно.
Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років кошти в банках включали гарантійні
депозити, розміщені Групою під операції з платіжними картками та акредитивами, у сумі
148 476 тисяч гривень та 536 772 тисячі гривень, відповідно (Примітка 12).
Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років кошти в банках у сумі 20 797 438 тисяч
гривень (62,48%) та 28 030 375 тисяч гривень (78,47%), відповідно, були розміщені у двох
банках, що становить значну концентрацію.
14. 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:
30 червня
2017 року

31 грудня
2016 року

Вбудований дериватив за облігаціями внутрішньої державної
позики, що обліковуються як інвестиції, що відображаються за
амортизованою вартістю

19 885 228

17 148 763

Всього фінансових інструментів, що відображаються за
справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або
збиток

19 885 228

17 148 763

Група володіє українськими державними облігаціями, номінованими у гривні, які мають
вбудовану опцію, за якою вартість облігацій індексується до змін в середньозваженому
обмінному курсі гривні до долара США протягом терміну дії цінних паперів (надалі
«індексовані облігації», див. Примітку 17). У складі цих індексованих облігацій є такі, що
були отримані в якості внеску в акціонерний капітал, а також такі, що Група придбала на
первинному ринку. Група класифікує валютні опціони (деривативи) вбудовані в індексовані
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 Групи
оцінює фінансові результати від похідного фінансового інструменту на основі справедливої
вартості.
На дату первісного визнання вбудований дериватив за облігаціями внутрішньої державної
позики (ОВДП), що були отримані у лютому та березні 2017 року, як оплата нових акцій
Банку, складав 3 355 165 тисяч гривень. Справедлива вартість відповідних ОВДП, які
обліковуються як інвестиції, що відображаються за амортизованою вартістю, на дату
первісного визнання складала 6 125 352 тисяч гривень. Номінальна вартість ОВДП
складала 8 865 880 тисяч гривень. Чистий ефект від визнання цінних паперів та
вбудованого деривативу на дату первісного визнання за справедливою вартістю (у
порівнянні з номінальною вартістю) був визнаний у капіталі як частина внеску акціонера у
сумі 614 637 тисяч гривень.

19

На дату первісного визнання вбудований дериватив за облігаціями внутрішньої державної
позики (ОВДП), що були отримані у січні 2016 року, як оплата нових акцій Банку, складав
2 269 179 тисяч гривень. Справедлива вартість відповідних ОВДП, які обліковуються як
інвестиції, що відображаються за амортизованою вартістю, на дату первісного визнання
складала 3 478 008 тисяч гривень. Номінальна вартість ОВДП складала 4 955 520 тисяч
гривень. Чистий ефект від визнання цінних паперів та вбудованого деривативу на дату
первісного визнання за справедливою вартістю (у порівнянні з номінальною вартістю) був
визнаний у капіталі як частина внеску акціонера у сумі 791 667 тисяч гривень.
За шість місяців, що закінчилися 30 червня 2017 та 2016 року, зміна справедливої вартості
фінансових інструментів, що відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою
через прибуток або збиток, у сумі (618 700) тисяч гривень та 521 106 тисяч гривень,
відповідно, була визнана у складі чистого прибутку від операцій з фінансовими
інструментами, що відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток (Примітка 10).
15. КРЕДИТИ, НАДАНІ КЛІЄНТАМ
Кредити, надані клієнтам, представлені таким чином:
30 червня
2017 року

31 грудня
2016 року

Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам

109 018 606
6 417 226

110 456 105
6 084 338

За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення

(49 802 352)

(50 593 859)

65 633 480

65 946 584

Всього кредитів, наданих клієнтам

Інформація про рух резерву на покриття збитків від знецінення за шість місяців, що
закінчилися 30 червня 2017 та 2016 років, розкривається у Примітці 6.
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:

Незабезпечені кредити
Кредити, забезпечені обладнанням та іншим рухомим майном та
майновими правами на нього
Кредити, забезпечені нерухомим майном та майновими правами
на нього
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

30 червня
2017 року
50 362 083

31 грудня
2016 року
49 789 508

33 130 441

34 821 790

28 287 594

28 548 997

3 446 453
209 261

3 070 514
309 634

115 435 832

116 540 443

(49 802 352)

(50 593 859)

65 633 480

65 946 584

Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років до складу незабезпечених кредитів
входили наступні види кредитів:
- кредити забезпечені порукою у сумі 23 388 612 тисяч гривень (31 грудня 2016 року:
22 805 226 тисяч гривень);
- кредити з використанням платіжних карток у сумі 1 972 654 тисяч гривень (31 грудня
2016 року: 1 660 847 тисяч гривень), сплата за якими здійснюється за рахунок
надходжень по заробітній платі на ці карткові рахунки;
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-

знецінені кредити, забезпечення за якими знаходиться на території Автономної
Республіки Крим та території Донецької та Луганської областей, що не контролюється
українською владою у сумі 19 510 878 тисяч гривень (31 грудня 2016 року: 19 742 458
тисяч гривень).

У нижченаведеній таблиці представлена структура позичальників Групи станом на
30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років за секторами економіки:
30 червня
2017 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
Машинобудування
Виробництво промислових та товарів народного споживання
Будівництво та ремонт доріг
Послуги
Фінансові послуги
Транспорт
Видавнича діяльність
Медіа та зв’язок
Органи місцевого самоврядування
Інші

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

31 грудня
2016 року

28 097 675
26 713 921
17 571 356
14 376 547
8 389 172
7 918 043
6 417 226
3 134 112
1 050 226
611 352
445 095
236 658
234 318
232 549
2 461
611
300
4 210

29 298 763
26 826 015
17 695 883
14 935 069
8 086 188
8 003 053
6 084 338
2 998 847
857 738
552 842
453 944
267 116
272 682
201 151
2 496
590
300
3 428

115 435 832

116 540 443

(49 802 352)

(50 593 859)

65 633 480

65 946 584

Група отримувала нерухомість та інші активи в якості майна, що перейшло у його власність
як заставоутримувача. Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років такі активи у сумі
689 861 тисяча гривень та 375 369 тисяч гривень, відповідно, відображені у складі інших
активів (Примітка 18).
Кредити, надані фізичним особам, включають такі продукти:
30 червня
2017 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
2016 року

1 597 595
1 470 584
2 124 931
471 475
752 641

1 666 753
1 489 492
1 811 609
477 147
639 337

6 417 226

6 084 338

(3 132 599)

(3 174 835)

3 284 627

2 909 503

Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років максимальний кредитний ризик за
кредитами, наданими клієнтам, становив 65 633 480 тисяч гривень та 65 946 584 тисячі
гривень, відповідно.
Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років максимальний кредитний ризик за
умовними зобов’язаннями та кредитними зобов’язаннями, наданими Банком клієнтам,
становив 4 854 905 тисяч гривень та 4 509 853 тисячі гривень, відповідно (Примітка 26).
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Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років кредити в сумі 56 472 969 тисяч гривень
(49%) та 59 070 803 тисячі гривень (51%), відповідно, були надані десятьом позичальникам,
що становить значну концентрацію.
Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років пов’язаній особі 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
ставка, %
21,5
21,5
21,5

Дата
погашення
9 червня
2020 року
9 червня
2020 року
9 червня
2020 року

Всього

30 червня
2017 року

Відсоткова
ставка, %

10 304 662

21,5

2 737 536

21,5

2 006 600

21,5

15 048 798

Дата
погашення
9 червня
2020 року
9 червня
2020 року
9 червня
2020 року

31 грудня
2016 року
10 371 207
2 738 986
2 007 663
15 117 856

Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років кредити, надані державному
підприємству Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», яке є пов’язаною
особою Банку, складали 13% та 13%, 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 (Примітка 27,
32).
Станом на 31 грудня 2016 років кредити, надані державному підприємству Національна
акціонерна компанія «Нафтогаз України», були використані як забезпечення за кредитами,
отриманими від Національного банку України (Примітка 19).
Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років максимальний кредитний ризик за
кредитами, наданими клієнтам, Кримського республіканського управління, Донецького та
Луганського регіональних управлінь, становив:

Кредити, надані клієнтам Кримського республіканського управління
Кредити, надані клієнтам Донецького регіонального управління
Кредити, надані клієнтам Луганського регіонального управління
За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
кредитів, наданих клієнтам Кримського республіканського
управління
За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
кредитів, наданих клієнтам Донецького регіонального управління
За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
кредитів, наданих клієнтам Луганського регіонального управління
Всього кредитів, наданих клієнтам Кримського республіканського
управління, Донецького та Луганського регіональних управлінь

30 червня
2017 року
16 271 843

31 грудня
2016 року

635 513
514 262

16 385 118
605 485
473 287

17 421 618

17 463 890

(16 270 755)

(16 383 520)

(409 123)

(415 054)

(340 871)

(344 822)

400 869

320 494

Більшість кредитів Кримського республіканського управління станом на 30 червня 2017 року
та 31 грудня 2016 року були надані в іноземній валюті. Протягом шести місяців, що
закінчилися 30 червня 2017 року, нові кредити не видавалися.

22

16. ІНВЕСТИЦІЇ, НАЯВНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ
Інвестиції, наявні для продажу, представлені таким чином:
30 червня
2017 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
Державні боргові цінні папери для виплати бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість
Короткострокові державні боргові цінні папери
Всього державних боргових цінних паперів України
Інші:
Цінні папери, емітовані НБУ
Облігації, випущені підприємствами
Облігації, випущені Державною іпотечною установою
Векселі
Всього інших цінних паперів
За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
Всього боргових цінних паперів, наявних для продажу
Дольові цінні папери:
Акції компаній
За вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення
Всього дольових цінних паперів, наявних для продажу
Всього інвестицій, наявних для продажу

31 грудня
2016 року

47 562 833

47 996 197

3 753 919

3 741 016

240 983
-

281 883
99 640

51 557 735

52 118 736

4 014 384
8 312 348
844 277
1 396

3 005 902
10 503 416
820 354
1 396

13 172 405

14 331 068

(392 771)

(1 474 013)

64 337 369

64 975 791

48 667

48 667

(15 097)

(15 097)

33 570

33 570

64 370 939

65 009 361

Інформація про рух резервів на покриття збитків від знецінення за шість місяців, що
закінчилися 30 червня 2017 та 2016 років, представлена у Примітці 6.
До інвестицій, наявних для продажу, станом на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року
включені облігації, випущені Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».
Випуск цих облігацій був забезпечений державною гарантією. Станом на 30 червня 2017 та
31 грудня 2016 років балансова вартість цих облігацій становила 4 660 144 тисячі гривень
та 4 399 120 тисяч гривень, що складає 7% та 7%, відповідно, від загального портфеля
інвестицій, наявних для продажу, до вирахування резерву на покриття збитків від
знецінення (Примітка 32).
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17. ІНВЕСТИЦІЇ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ ВАРТІСТЮ
Інвестиції, що відображаються за амортизованою вартістю, представлені таким чином:
Строк
погашення
Облігації внутрішньої
державної позики
Облігації внутрішньої
державної позики
Облігації внутрішньої
державної позики
Облігації внутрішньої
державної позики
Облігації внутрішньої
державної позики
Облігації внутрішньої
державної позики
Облігації внутрішньої
державної позики
Облігації внутрішньої
державної позики
Облігації внутрішньої
державної позики

Cтавка
купону,
%

Балансова
вартість,
30 червня 2017
року

Балансова
вартість,
31 грудня 2016
року

лютий 2032

5,00

3 758 836

-

січень 2027

6,00

2 562 961

-

жовтень 2024

6,00

1 912 126

1 873 230

листопад 2024

6,00

1 901 233

1 862 513

листопад 2024

6,00

1 890 397

1 851 853

вересень 2024

6,00

1 939 579

1 900 275

жовтень 2025

6,00

1 840 688

1 817 400

листопад 2025

6,00

1 802 143

1 779 306

липень 2023

6,50

1 606 095

1 556 136

Всього інвестиції, що відображаються за
амортизованою вартістю

19 214 058

12 640 713

Умови емісії ОВДП 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.
Станом на 30 червня 2017 боргові цінні папери із балансовою вартістю 148 631 тисяча
гривень були використанні як забезпечення за кредитами, отриманими від НімецькоУкраїнського фонду (Примітка 22). Станом на 31 грудня 2016 років боргові цінні папери із
балансовою вартістю 4 905 053 тисячі гривень були використанні як забезпечення за
кредитами, отриманими від Національного банку України (Примітка 19).
Група отримувала облігації внутрішньої державної позики в якості розрахунку за внески в
акціонерний капітал відповідно до рішень Уряду України (Примітка 25).
На дату первісного визнання різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП з
урахуванням справедливої вартості вбудованого деривативу була визнана у капіталі і
становила на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року 614 637 тисяч гривень та
791 667 тисяч гривень, відповідно.
У серпні 2016 року Група придбала облігації внутрішньої державної позики, номінальна
вартість яких складає 2 700 000 тисяч гривень зі ставкою купона 6,5 % та строком
погашення - липень 2023 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, придбаних у серпні 2016 року, складала (1 250 208) тисяч гривень. З урахуванням
справедливої вартості вбудованого деривативу у розмірі 1 250 208 тисяч гривень, чистий
ефект від первинного визнання цих ОВДП та вбудованого деривативу на прибутки і збитки
Групи становив нуль гривень.
Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років вбудований дериватив за інвестиціями,
що відображаються за амортизованою вартістю, зі справедливою вартістю
19 885 228 тисяч гривень та 17 148 763 тисячі гривень, відповідно, був представлений як
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фінансовий інструмент, що відображається за справедливою вартістю з переоцінкою через
прибуток або збиток (Примітка 14).
18. ІНШІ АКТИВИ
Інші активи включають:
30 червня
2017 року
Інші фінансові активи:
Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами
Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими
інструментами
Розрахунки з системами переказу грошових коштів
Нараховані доходи
Справедлива вартість валютних угод своп та форвард
Інша дебіторська заборгованість

31 грудня
2016 року

2 679 242

942

235 055
177 386
125 642
18 173
62 491

243 321
106 792
33 668
189 015

3 297 989

573 738

(2 965 501)

(291 309)

332 488

282 429

274 959
689 861
264 634
75 399
60 013
56 452
43 956

527 470
375 369
181 792
71 432
55 227
34 232
44 555

3 257
989
388

2 094
15

1 469 908

1 292 186

За вирахування резерву на покриття збитків від знецінення

(324 001)

(131 916)

Всього нефінансових активів

1 145 907

1 160 270

Всього інших активів

1 478 395

1 442 699

За вирахування резерву на покриття збитків від знецінення
Всього інших фінансових активів
Інші нефінансові активи:
Передплати з придбання активів
Забезпечення, що перейшло у власність Групи (Примітка 15)
Витрати майбутніх періодів
Заборгованість працівників та третіх осіб
Запаси
Передплати за послуги
Банківські метали
Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими
платежами
Передплата за банківські метали
Інші

Інформація про зміни в резервах на покриття збитків від знецінення інших активів за шість
місяців, що закінчилися 30 червня 2017 та 2016 років, наведена у Примітці 6.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами станом на 30 червня
2017 року представляє собою несплачену на дату погашення основну суму заборгованості
та нараховані відсотки за корпоративними облігаціями та несплачену контрагентом вартість
корпоративних облігацій за договором купівлі-продажу цінних паперів. У зв’язку з вибуттям
на дату погашення та передачі з портфеля цінних паперів Групи корпоративних облігацій та
не отриманням за ними оплати, така заборгованість була визнана як дебіторська
заборгованість за цінними паперами та рекласифікована з інвестицій, наявних для продажу
до інших активів. Резерв під дебіторську заборгованість за розрахунками за цінними
паперами станом на 30 червня 2017 року сформований на суму балансової вартості.
Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами включає
знецінену дебіторську заборгованість за акредитивами, випущеними Групою.
Банківські метали являють собою золото та срібло в сховищі.
В 2016 році Група перевела з інших активів до основних засобів нерухоме майно
балансовою вартістю 118 759 тисяч гривень, що перейшло у його власність як
заставоутримувача.
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19. КОШТИ БАНКІВ
Кошти банків представлені таким чином:
30 червня
2017 року

31 грудня
2016 року

Кредити, отримані від Національного банку України
Кореспондентські рахунки інших банків

1 894 334

2 559 005
2 080 312

Всього коштів банків

1 894 334

4 639 317

-

Станом на 31 грудня 2016 року кошти банків включали кредити, отримані від НБУ, у сумі
2 559 005 тисяч гривень (55%), що становило значну концентрацію.
Станом на 31 грудня 2016 року процентні ставки за кредитами, отриманими від НБУ,
складали 14,25% річних з термінами погашення у межах від 28 лютого 2017 по
10 червня 2020 року.
Станом на 31 грудня 2016 року кредити, отримані від НБУ, були забезпечені борговими
цінними паперами, наявними для продажу, які обліковуються на балансі Банку із
справедливою вартістю 4 905 053 тисячі гривень та кредитами, наданими пов’язаній особі
державному підприємству Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», із
балансовою вартістю до вирахування резерву у сумі 15 117 856 тисяч гривень.
Станом на 5 квітня 2017 року АТ "Ощадбанк" здійснив повне дострокове погашення
кредитів, які були отримані від Національного банку України в якості рефінансування.

20. РАХУНКИ КЛІЄНТІВ
Рахунки клієнтів включають:
30 червня
2017 року
Строкові депозити
Рахунки до запитання
Всього рахунків клієнтів

31 грудня
2016 року

75 850 603
73 599 840

67 724 195
77 861 914

149 450 443

145 586 109

Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років загальний залишок по рахунках десяти
найбільших клієнтів складав 46 385 366 тисяч гривень та 45 842 406 тисяч гривень, що
становить 31% та 31%, відповідно. Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років
загальний залишок по рахунках одного найбільшого клієнта становив 17% та 8% від
загальної суми рахунків клієнтів, відповідно.
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У наведеній нижче таблиці представлена структура рахунків клієнтів станом на
30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років за секторами економіки:
30 червня
2017 року
Аналіз за секторами економіки:
Фізичні особи
Органи державного управління
Нафтогазова та хімічна промисловість
Транспорт
Енергетика
Сільське господарство
Фінансові послуги
Торгівля
Послуги
Медіа та зв’язок
Гірничодобувна та металургійна промисловість
Будівництво та нерухомість
Машинобудування
Виробництво і переробка харчових продуктів та напоїв
Виробництво промислових та товарів народного споживання
Видавнича діяльність
Інвестиційна діяльність
Інші
Всього рахунків клієнтів

31 грудня
2016 року

74 831 135
29 500 557
8 518 458
6 621 886
6 530 859
5 305 472
3 146 039
2 765 299
2 194 560
2 191 144
2 127 712
1 051 879
891 547
686 685
481 886
318 772
3
2 286 550

69 163 026
317 846
11 835 072
8 368 909
4 869 498
3 933 243
3 328 177
3 051 422
2 077 285
2 210 201
764 263
1 298 778
568 616
507 146
594 366
220 170
30 381 483
2 096 608

149 450 443

145 586 109

21. ВИПУЩЕНІ ЄВРООБЛІГАЦІЇ
Випущені єврооблігації включають:
Дата емісії

Березень та
липень 2011
Березень 2013

Строк погашення

Річна
ставка
купона, %

Березень 2019 –
березень 2023
Березень 2020 –
березень 2025

Всього випущених єврооблігацій

Балансова
вартість,
30 червня
2017 року

Балансова
вартість,
31 грудня
2016 року

9,375

18 755 435

19 481 933

9,625

13 353 419

13 935 511

32 108 854

33 417 444

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.

27

У 2015 році Банк змінив умови єврооблігацій таким чином:
 зміна умов 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;
 зміна умов 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 зміни умов, Група проаналізувала дисконтовану вартість майбутніх відтоків
грошових коштів за новими умовами єврооблігацій і визначив, що зміна в умовах боргу не
була істотною. Відповідно, Група продовжила визнання старого фінансового інструменту.
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 Банку 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 таку 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.
Станом на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року не було порушення зобов’язань.
22. ІНШІ ЗАПОЗИЧЕНІ КОШТИ
Валюта

Кредити від
Європейського
інвестиційного
банку
Кредити від
Європейського
інвестиційного
банку
Кредити від
Європейського
інвестиційного
банку
Кредит від
НімецькоУкраїнського
фонду
Кредит від
НімецькоУкраїнського
фонду
Кредити від
іноземної
фінансової
установи

Строк
погашення

Річна
Балансова
ставка, % вартість,
30 червня
2017 року

Строк
погашення

Річна
ставка,
%

Балансова
вартість,
31 грудня
2016 року

Долари
США

серпень 2017 лютий 2022

5,87

2 354 204

серпень 2017 лютий 2022

5,87

2 449 040

Євро

березень 2018 вересень 2024

4,43

1 994 016

березень 2018 вересень 2024

4,43

1 902 693

Євро

червень 2018 грудень 2024

4,26

1 967 586

червень 2018 грудень 2024

4,26

1 877 888

Євро

квітень 2018січень2022

2,80

239 399

-

-

-

Гривня

25 березня2022

13,00

51 534

-

-

-

Долари
США

-

-

-

квітень 2017

8,00

810 248

Всього інших запозичених коштів

6 606 739
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7 039 869

30 грудня 2013 року між Групою та Європейським інвестиційним банком (надалі – «ЄІБ»)
було укладено фінансову угоду, яка 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.
За кредитною угодою з ЄІБ, Група повинна дотримуватися ряду інформаційних зобов’язань
та фінансових умов, що включають підтримання на певному рівні відповідних коефіцієнтів
(нормативів). Відповідно до процедур, передбачених кредитною угодою, фінансові
нормативи мають бути розраховані на даних, представлених в оприлюдненій
консолідованій фінансовій звітності, що підготовлена відповідно до МСФЗ за кожні піврічні
та річні періоди.
27 березня 2017 року між ЄІБ та Групою було підписано угоду щодо внесення змін до
частини фінансових нормативів в сторону зниження відповідних коефіцієнтів. Оновлені
коефіцієнти вступили в дію з 11 квітня 2017 року та застосовуються ретроспективно,
починаючи із другої половини 2016 року.
Станом на 30 червня 2017 року не було порушення зобов’язань.
23. ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Інші зобов’язання включають:
30 червня
2017 року
Інші фінансові зобов’язання:
Резерви під гарантії та інші зобов’язання
Інша кредиторська заборгованість
Нараховані витрати
Справедлива вартість валютних угод своп та форвард
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
2016 року

613 881
53 155
16 889
39 512
-

618 842
23 751
20 283
7 746
580

723 437

671 202

258 560
122 840
29 876
94 988
36 467

194 006
99 146
22 482
1 886
27 447

542 731

344 967

1 266 168

1 016 169

Станом на 30 червня 2017 і 31 грудня 2016 року, резерви під гарантії та інші зобов'язання,
пов'язані з відкритим акредитивом одному клієнту, включали 341 492 тисячі гривень та
367 432 тисячі гривень, відповідно.
Інформація про рух резервів за гарантіями та іншими зобов’язаннями за шість місяців, що
закінчилися 30 червня 2017 та 2016 років, представлена у Примітці 6.
24. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ
Субординований борг представлений таким чином:
Валюта

Власники єврооблігацій

Строк
Процентна 30 червня
погашення
ставка,
2017 року
основного
%
боргу
Долар
19 січня
США
2024 року
8,21
2 698 632

Всього субординованого боргу

2 698 632
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Процентна
ставка,
%
7,87

31 грудня
2016 року

2 807 088
2 807 088

25 листопада 2015 року Банк змінив умови субординованого боргу, наданого The Royal
Bank of Scotland. В рамках зміни умов, 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, (іі)
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 погашена
вісьмома рівними піврічними платежами, починаючи з 19 липня 2020 року з остаточним
погашенням 19 січня 2024 року.
На дату зміни умов, 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 Групи повернення цього боргу відбуватиметься після виплати
зобов’язань Групи усім іншим кредиторам.
Згідно із умовами кредитної угоди, Група повинна дотримуватися, серед інших, таких
договірних зобов’язань та повинна 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 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 року не було порушення зобов’язань.
25. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
Акціонерний капітал представлений таким чином:
Кількість
акцій, у
штуках
31 грудня 2015 року

Номінальна
вартість,
тисяч
гривень

Скоригована
сума, тисяч
гривень

25 777

29 901 320

30 153 460

4 272

4 955 520

4 955 520

30 049

34 856 840

35 108 980

Додаткова емісія акцій

7 643

8 865 880

8 865 880

30 червня 2017 року

37 692

43 722 720

43 974 860

Додаткова емісія акцій
31 грудня 2016 року

Станом на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року номінальна вартість однієї акції
становила 1 160 000 гривень. Усі акції відносяться до одного класу та мають право на один
голос.
Ця проміжна скорочена 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.
27 січня 2016 року Уряд України прийняв рішення про збільшення акціонерного капіталу
Банку шляхом здійснення емісії 4 272 нових акцій із номінальною вартістю однієї нової акції
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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 4 955 520 тисяч гривень. Додаткову інформацію
щодо цієї транзакції наведено в Примітці 14.
Зміни до Статуту Банку в частині збільшення акціонерного капіталу були погоджені НБУ
29 квітня 2016 року та зареєстровані Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців Головного управління юстиції в Києві 18 травня 2016 року. Свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій було видано НКЦПФР 7 лютого 2017 року.
1 лютого 2017 року Уряд України прийняв рішення про збільшення акціонерного капіталу
Банку шляхом здійснення емісії 2 987 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 3 464 920 тисяч гривень.
Відповідні зміни до Статуту Банку погоджені НБУ 6 березня 2017 року та зареєстровані
Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Головного
управління юстиції в м. Києві 9 березня 2017 року. НКЦПФР зареєструвала це збільшення
10 березня 2017 року.
6 березня 2017 року Уряд України прийняв рішення про збільшення акціонерного капіталу
Банку шляхом здійснення емісії 4 656 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 5 400 960 тисяч гривень.
Зміни до Статуту Банку в частині збільшення акціонерного капіталу були погоджені НБУ
31 березня 2017 року та зареєстровані Державним реєстратором юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців Головного управління юстиції в м. Києві 3 квітня 2017 року.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій було видано НКЦПФР 13 квітня 2017 року.
У 2017 році Банк виплатив частку прибутку на основі фінансового результату 2016 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 139 226 тисяч гривень.
26. 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.
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 проміжному
скороченому консолідованому звіті про фінансовий стан.
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Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років номінальні суми або суми згідно з
контрактами були такими:
30 червня
2017 року
Умовні зобов’язання та зобов’язання з надання кредитів
Безвідкличні зобов’язання за кредитами та невикористаними
кредитними лініями
Видані фінансові гарантії та інші аналогічні зобов’язання
Акредитиви та інші операції, пов’язані з умовними
зобов’язаннями
Всього умовних зобов’язань та зобов’язань з надання
кредитів

31 грудня
2016 року

2 953 181
1 526 562

2 400 798
1 697 477

989 043

1 030 420

5 468 786

5 128 695

Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років резерви під гарантії та інші зобов’язання
становили 613 881 тисяча гривень та 618 842 тисячі гривень, відповідно (Примітки 6, 23).
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 30 червня 2017 та
31 грудня 2016 років загальна сума таких відкличних зобов’язань складала 9 298 546 тисяч
гривень та 10 986 706 тисяч гривень, відповідно.
Зобов’язання з операційної оренди – Майбутні мінімальні орендні платежі за договорами
операційної оренди, де Група виступає орендарем, які не можна розірвати, представлені
таким чином:
30 червня
2017 року

31 грудня
2016 року

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

132 884
190 156
118 744

114 414
147 859
107 356

Всього зобов’язань за договорами операційної оренди

441 784

369 629

Судові позови
Час від часу у процесі звичайної діяльності Групи клієнти та контрагенти висувають
претензії до Групи. Керівництво вважає, що Банк не понесе істотних збитків та, відповідно,
жодні резерви на покриття таких збитків не були сформовані у даній проміжній скороченій
консолідованій фінансовій звітності.
Оподаткування
Внаслідок наявності в законодавстві України, зокрема, податковому, 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, податкові органи України можуть зайняти
більш жорстку позицію у своїй інтерпретації законодавства при проведенні податкових
перевірок. У поєднанні з можливим збільшенням зусиль зі збору податків на задоволення
потреб бюджету, зазначене вище може призвести до збільшення рівня і частоти перевірок з
боку податкових органів. Зокрема, можливо, що операції та діяльність, що не оскаржувалися
в минулому, можуть бути оскаржені. В результаті чого можуть бути донараховані значні
додаткові податки, пені та штрафи. Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових
інструментів, резервів на покриття збитків від знецінення, операцій з нерезидентами, а також
відповідності ціноутворення ринковим умовам.
Податкове законодавство України не містить чітких вказівок в деяких областях. Час від часу,
Група застосовує інтерпретацію таких невизначених областей, базуючись на нормах чинного
законодавства України, міждержавних законодавчих актів про уникнення подвійного
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оподаткування, що призводить до застосуванням Банком (податковим агентом) ставки
податку відповідно до міждержавних угод. Як було зазначено вище, такі податкові позиції
можуть піддатися ретельній перевірці. Вплив будь-яких претензій з боку податкових органів
не може бути надійно оцінений; однак, він може бути суттєвим для фінансового становища
і/або загальних операцій Банку.
У березні 2017 року Банк пройшов перевірку податкових органів України. Станом на
30 червня 2017 року у Банка відсутні грошові зобов’язання щодо сплати податків та
штрафних санкцій.
На думку керівництва, Група сплатила усі податкові зобов’язання, тому дана проміжна
скорочена консолідована фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових
збитків. Податкова звітність залишається відкритою для перевірок податковими органами
протягом трьох років.
27. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років 100% акцій Банку належали державі.
Операції та залишки з пов’язаними сторонами представляють собою операції з державою,
суб’єктами господарювання, пов’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, пов'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 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016
року наведені у таблиці нижче. Інші пов’язані сторони включають державу, суб’єкти
господарювання, пов’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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Залишки на рахунках у Національному банку України:
- інші пов’язані сторони

30 червня 2017 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
9 096 379
9 096 379
9 096 379

Кошти в банках до вирахування резерву на покриття збитків
від знецінення:
- інші пов’язані сторони

31 грудня 2016 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
6 678 728
6 678 728
6 678 728

182 066
182 066

33 288 779

(455)
(455)

(4 399 682)

Фінансові інструменти, що відображаються за
справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або
збиток:
- інші пов’язані сторони

19 885 228
19 885 228

19 885 228

17 148 763
17 148 763

17 148 763

Кредити, надані клієнтам, до вирахування резерву на
покриття збитків від знецінення:
- провідний управлінський персонал Групи
- інші пов’язані сторони

23 787 636
764
23 786 872

115 435 832

24 867 819
572
24 867 247

116 540 443

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

(1 918 675)
(31)
(1 918 644)

(49 802 352)

(1 959 771)
(6)
(1 959 765)

(50 593 859)

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

63 987 382
63 987 382

64 370 939

63 626 271
63 626 271

65 009 361

Інвестиції, що відображаються за амортизованою вартістю:
- інші пов’язані сторони

19 214 058
19 214 058

19 214 058

12 640 713
12 640 713

12 640 713

3 596
3 596

1 894 334

2 764 884
2 764 884

4 639 317

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

52 255 130
70 713
52 184 417

149 450 443

26 707 418
67 471
26 639 947

145 586 109

Інші зобов'язання:
- провідний управлінський персонал Групи

7 149
7 149

1 266 168

786
786

1 016 169

1 178 604
177
1 178 427

14 767 332

3 889 694
379
3 889 315

16 115 401

Резерв на покриття збитків від знецінення коштів в банках:
- інші пов’язані сторони

Кошти банків:
- інші пов’язані сторони

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

20 084
20 084
(50)
(50)

35 776 252
(4 572 023)

Протягом шести місяців, що закінчилися 30 червня 2017 року, відбулося збільшення
акціонерного капіталу на суму 8 865 880 тисяч гривень шляхом випуску 7 643 додаткових акцій
існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.
Оплата нових акцій Банку була здійснена державними борговими цінними паперами облігаціями внутрішньої державної позики з індексованою вартістю спеціальних емісій
номінальною вартістю 3 464 920 тисяч гривень та 5 400 960 тисяч гривень (Примітка 25).
Протягом шести місяців, що закінчилися 30 червня 2016 року, відбулося збільшення
акціонерного капіталу Банку шляхом здійснення емісії 4 272 нових акцій існуючої номінальної
вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій. Оплата нових акцій
Банку була здійснена державними борговими цінними паперами - облігаціями внутрішньої
державної позики з індексованою вартістю номінальною вартістю 4 955 520 тисяч гривень.
(Примітка 25).
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До проміжного скороченого консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2017 та 2016 років, включені такі суми, що
виникли у результаті операцій з пов’язаними сторонами:
За шість місяців, що закінчилися
30 червня 2017 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
Процентні доходи:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони:
- кошти в банках
- кредити, надані клієнтам
- інвестиції, наявні для продажу
- інвестиції, що відображаються
за амортизованою вартістю
Процентні витрати:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони:
- кошти банків
- рахунки клієнтів
(Формування)/розформування
резерву на покриття збитків від
знецінення активів, за якими
нараховуються проценти:
- інші пов’язані сторони
Комісійні доходи:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони
Комісійні витрати:
- інші пов’язані сторони
Чистий прибуток від інвестицій,
наявних для продажу:
- інвестиції, наявні для продажу
Чистий (збиток)/прибуток від операцій
з фінансовими інструментами, що
відображаються за справедливою
вартістю з переоцінкою через
прибутки або збитки:
- інші пов’язані сторони
Чистий інший дохід/витрати
- інші пов’язані сторони
Операційні витрати:
- провідний управлінський
персонал Групи
- інші пов’язані сторони
Компенсація провідному
управлінському персоналу:
- короткострокові виплати
працівникам
- соціальні відрахування

6 983 099

9 909 846

За шість місяців, що закінчилися
30 червня 2016 року
Операції з
Всього за
пов’язаними
категорією
сторонами
6 856 782

31
6 983 068
3
2 406 948
3 543 743

14
6 856 768
14 378
2 871 886
3 322 300

1 032 374

648 204

(1 335 826)

(7 120 000)

(3 435)
(1 332 391)
(88 868)
(1 243 523)

(1 048 664)

10 044 503

(6 765 996)

(1 824)
(1 046 840)
(248 717)
(798 123)

41 095
41 095

(1 022 041)

(117 650)
(117 650)

(2 134 970)

173 566

1 840 711

150 494

1 334 801

24
173 542

22
150 472

(9 096)
(9 096)

(575 413)

(37 451)
(37 451)

(349 651)

532
532

532

-

1 804

(613 127)
(613 127)

(667 862)

536 006
536 006

635 665

1 378
1 378

91 695

(57 659)
(57 659)

(1 966)

(75 834)

(3 204 544)

(56 531)

(2 418 577)

(23 769)
(52 065)

(19 657)
(36 874)

(22 823)

(1 755 672)

(20 845)
(1 978)

(19 141)
(17 522)
(1 619)
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(1 384 802)

28. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж активу, або
сплачена за передачу зобов’язання у звичайній 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 проміжній скороченій консолідованій фінансовій
звітності, можуть не відображати суми, які Група зможе отримати при фактичній реалізації
наявного в неї пакета тих чи інших активів чи матиме 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
Методики оцінки та ключові вхідні дані
ієрархії
справедливої
вартості
1
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
2
спостереження, і оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які
Інвестиції, наявні
піддаються спостереженню, для звичайних операцій на ринках, які не вважаються
для продажу
активними.
Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються з використанням ринкових даних, що
3
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 вбудованого опціону за облігаціями внутрішньої державної
позики з індексованою вартістю визначається з використанням скоригованої моделі
оцінки Європейських валютних опціонів (форма Гармана-Колхагена формули
Блека-Шоулза). Вказаний розрахунок здійснюється з використанням таких суттєвих
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
Фінансові
індексованою вартістю в портфелі банку курс страйк коливається в межах 14,81 –
інструменти, що
27,22 гривень за долар США, залежно від дати емісії відповідної серії ОВДП;
відображаються
- форвардний курс долара США до гривні. Визначається виходячи зі ставок
за
безризикової доходності в доларах США (за даними доходності до погашення
справедливою
3
державних цінних паперів США) і гривні (за даними кривої безкупонної доходності,
вартістю з
що публікується Національним банком України). Станом на 30 червня 2017 року
переоцінкою
оцінне значення форвардного курсу долара США до гривні, яке прийнято до
через прибуток
розрахунку справедливої вартості вбудованого опціону, коливалось від 47,53 грн. /
або збиток
дол. США для часового горизонту 6,07 років до 57,20 грн./дол. США для часового
горизонту 14,65 років (станом 31 грудня 2016 року: від 49,55 грн. / дол. США для
часового горизонту 6,57 років до 52,88 грн./дол. США для часового горизонту 8,87
років);
- ставка дисконтування. Визначається за даними кривої безкупонної доходності, що
публікується Національним банком України. Станом на 30 червня 2017 року ставка
дисконтування коливалась в межах від 11,93% річних для строку 6,07 років, до
7,80% річних для строку 14,65 років (станом на 31 грудня 2016 року: від 11,35%
річних для строку 6,57 років, до 9,96% річних для строку 8,87 років);
Справедлива
вартість
валютних угод
своп та
форвард

2

Дисконтовані потоки грошових коштів.
Майбутні потоки грошових коштів оцінюються на основі форвардних курсів обміну
валют та дисконтуються за ставкою міжбанківського ринку.

36

Нерухомість на
стадії
будівництва

3

Будівлі та офісні
приміщення

3

Банк 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.
Банк 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.

В наступній таблиці представлений аналіз фінансових інструментів, будівель та офісних
приміщень, що оцінюються після первісного визнання по справедливій вартості за рівнями
ієрархії визначення справедливої вартості. Рівні відповідають можливості прямого
визначення справедливої вартості на основі ринкових даних:

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 та форвард
Будівлі:
Нерухомість на стадії будівництва
Будівлі та офісні приміщення
Всього
Зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання:
Справедлива вартість валютних
угод своп та форвард
Всього

Рівень 2

30 червня
2017 року
Всього

Рівень 3

-

51 557 735
4 014 384

8 798 820

51 557 735
12 813 204

-

-

19 885 228

19 885 228

18 173

-

18 173

-

-

133 618
2 951 787

133 618
2 951 787

-

55 590 292

31 769 453

87 359 745

-

39 512

-

39 512

-

39 512

-

39 512

-
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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 та форвард
Будівлі:
Нерухомість на стадії будівництва
Будівлі та офісні приміщення
Всього
Зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання:
Справедлива вартість
валютних угод своп та
форвард
Всього

Рівень 2

31 грудня
2016 року
Всього

Рівень 3

-

55 124 638
-

9 884 723

55 124 638
9 884 723

-

-

17 148 763

17 148 763

-

33 668

-

33 668

-

-

121 775
2 964 390

121 775
2 964 390

-

55 158 306

30 119 651

85 277 957

-

7 746

-

7 746

-

7 746

-

7 746

В наступних таблицях представлений рух у 3-му 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
31 грудня 2016 року

9 884 723

Всього доходів та витрат:
в прибутках чи збитках:

1 734 204

збиток під час первісного визнання
процентні доходи
резерв
в іншому сукупному доході:
чиста зміна справедливої вартості
інвестицій, наявних для продажу
рекласифікація інвестицій, наявних
для продажу, що були реалізовані
протягом періоду
Отримання купонного доходу
Придбання
Реалізація
Переведення до фінансової дебіторської
заборгованості
Рекласифікація з інших рівнів у Рівень 3
30 червня 2017 року

652 962
1 081 242
265 901
1 347 143
(1 081 242)
(576 062)
(408 000)
(2 101 946)
8 798 820
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31 грудня 2015 року
Всього доходів та витрат:
в прибутках чи збитках:
збиток під час первісного
визнання
процентні доходи
резерв
в іншому сукупному доході:
чиста зміна справедливої вартості
інвестицій, наявних для продажу
рекласифікація інвестицій,
наявних для продажу, що були
реалізовані протягом періоду
Сплата купонного доходу
Придбання
Реалізація
Переведення до фінансової
дебіторської заборгованості
Рекласифікація з інших рівнів у
Рівень 3
30 червня 2016 року

11 498 012
693 028
980 826
(287 798)
596 827
309 029
287 798
(862 445)
421 682
(283 139)
12 063 965

Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
31 грудня 2016 року

17 148 763

31 грудня 2015 року

Всього доходів та витрат:
через прибуток або збиток: чиста зміна
справедливої вартості

(618 700)

Всього доходів та витрат:
через прибуток або збиток: чиста
зміна справедливої вартості

Придбання

3 355 165

Придбання

30 червня 2017 року

19 885 228

10 095 933

521 107
2 269 179

30 червня 2016 року

12 886 219

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)
Інші фінансові інструменти:
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 проміжній скороченій
консолідованій фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
30 червня 2017 року
Балансова
Справедлива
вартість
вартість
Кошти в банках
Кредити, надані юридичним
особам
Кредити, надані фізичним особам
Інвестиції, що відображаються за
амортизованою вартістю

31 грудня 2016 року
Балансова
Справедлива
вартість
вартість

28 889 097

28 889 097

31 204 229

31 200 822

62 348 853
3 284 627

61 350 473
3 072 245

63 037 081
2 909 503

62 215 401
2 803 032

19 214 058

21 075 594

12 640 713

14 271 565

Всього активи

113 736 635

114 387 409

109 791 526

110 490 820

Кошти банків
Рахунки клієнтів
Випущені єврооблігації
Інші запозичені кошти
Субординований борг

1 894 334
149 450 443
32 108 854
6 606 739
2 698 632

1 894 334
148 782 952
33 144 567
5 907 678
2 693 361

4 639 317
145 586 109
33 417 444
7 039 869
2 807 088

4 692 732
144 659 309
33 042 216
5 972 327
2 622 615

Всього зобов’язання

192 759 002

192 422 892

193 489 827

190 989 199
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Нижче подається інформація про способи визначення справедливої вартості цих активів та
зобов’язань (зокрема, методики оцінки та використані вхідні дані):
Фінансові
активи/
фінансові
зобов’язання

Рівень
ієрархії
справедливої вартості

Кошти в банках

3

Кредити, надані
клієнтам

3
1

Інвестиції, що
відображаються
за
амортизованою
вартістю

2

3

Кошти банків

2

Рахунки клієнтів

2

Кредити, що
отримані від
міжнародних та
інших фінансових
організацій

2

Інші запозичені
кошти

2

Субординований
борг

2

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.
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.
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 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.

Рівень 1

30 червня 2017 року,
справедлива вартість
Рівень 3
Всього

Рівень 2

Активи
Кошти в банках
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, що
відображаються за
амортизованою вартістю

-

-

28 889 097
64 422 718

28 889 097
64 422 718

-

21 075 594

-

21 075 594

Всього

-

21 075 594

93 311 815

114 387 409

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

-

1 894 334
148 782 952
33 144 567
5 907 678
2 693 361

-

1 894 334
148 782 952
33 144 567
5 907 678
2 693 361

Всього

-

192 422 892

-

192 422 892
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Рівень 1

31 грудня 2016 року,
справедлива вартість
Рівень 3
Всього

Рівень 2

Активи
Кошти в банках
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, що
відображаються за
амортизованою вартістю

-

-

31 200 822
65 018 433

31 200 822
65 018 433

-

14 271 565

-

14 271 565

Всього

-

14 271 565

96 219 255

110 490 820

-

4 692 732
144 659 309
33 042 216

-

4 692 732
144 659 309
33 042 216

Зобов’язання
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Кредити, що отримані від
міжнародних та інших
фінансових організацій
Інші запозичені кошти
Субординований борг

-

5 972 327
2 622 615

-

5 972 327
2 622 615

Всього

-

190 989 199

-

190 989 199

29. ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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 валютно-процентного свопу та 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.
30 червня 2017 року
Контракти з
Контракти з
додатною
від’ємною
справедливою
справедливою
вартістю
вартістю
Угоди валютного свопу та
форварду, 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 (-)
Чиста справедлива вартість угод
валютного свопу та форварду

31 грудня 2016 року
Контракти з
Контракти з
додатною
від’ємною
справедливою
справедливою
вартістю
вартістю

1 374 246

4 340 170

652 512

-

(30 589)

(20 647)

744 670

20 593

(1 372 449)

(3 596 681)

31 189

-

-

278 275

(728 894)

(782 947)

(1 471 253)

-

18 173

(39 512)

33 668

(7 746)

-

(144 021)

852 409

-

(142 000)

Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років справедлива вартість угод валютного
свопу та валютного форварду включена до складу інших активів та інших зобов’язань,
відповідно (Примітки 18, 23).
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Станом на 30 червня 2017 та 31 грудня 2016 років справедлива вартість вбудованого
похідного інструменту складала 19 885 228 тисяч гривень та 17 148 763 тисячі гривень
відповідно (Примітка 14).
30. 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 непокритим
збитком, інформація про які розкривається в проміжному скороченому консолідованому
звіті про зміни у власному капіталі, та запозиченими коштами, які включають
субординований борг, який розкривається в Примітці 24.
Правління Банку регулярно переглядає структуру капіталу. У процесі такого перегляду
Правління Банку аналізує вартість капіталу та ризики, пов’язані з кожним класом капіталу.
На основі рекомендацій Правління Банку проводить коригування структури капіталу
шляхом додаткового випуску акцій, залучення додаткових кредитних коштів або виплати по
діючим кредитам.
31. 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:
30 червня
2017 року

31 грудня
2016 року

Склад регулятивного капіталу:
Капітал I рівня
Акціонерний капітал
Непокритий збиток

43 974 860
(20 980 262)

35 108 980
(21 762 065)

22 994 598

13 346 915

Резерви переоцінки
Субординований борг

2 876 521
2 022 672

2 399 281
2 413 189

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

4 899 193

4 812 470

27 893 791

18 159 385

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

21,70%

13,04%

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

17,89%

9,58%

Всього кваліфікованого капіталу I рівня
Капітал II рівня

Всього регулятивного капіталу
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Кількісні показники, встановлені Базельським комітетом для забезпечення адекватності
капіталу, вимагають підтримувати мінімальні суми та співвідношення загального (8%) та
капіталу І рівня (4%) до суми зважених на ризик активів.
Станом на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року Група включала у розрахунок суми
загального капіталу для цілей адекватності капіталу отриманий субординований борг,
обмежений 50% капіталу І рівня та за вирахуванням відповідної амортизації боргу.
У випадку банкрутства або ліквідації Групи, погашення субординованого боргу буде
здійснено після погашення зобов’язань Групи перед усіма іншими кредиторами.
32. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Управління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях Групи.
Основні ризики, властиві операціям Групи, включають: ринковий ризик, кредитні ризики,
ризик концентрації, ризик ліквідності, ризик зміни процентних ставок і курсів валют.
В цій проміжній скороченій консолідованій фінансовій звітності Група детально не
розкриває інформацію, яка б істотно дублювала інформацію, що міститься в консолідованій
фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, підготовленій відповідно до
МСФЗ, таку як політика управління ризиками.
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Кредитний ризик
Кредитна якість кредитів, наданих клієнтам, коштів в банках, інвестицій, наявних для
продажу, та інвестицій, утримуваних до погашення, станом на 30 червня 2017 року та
31 грудня 2016 року представлена таким чином:
30 червня 2017 року

Не прострочені та не
знецінені
Прострочені та не знецінені:
Прострочені до 1 місяця
Прострочені 1-3 місяця

Кредити,
надані
юридичним
особам

Кредити,
надані
фізичним
особам

Кошти в
банках

Інвестиції,
наявні для
продажу

Інвестиції
що
відображаються за
амортизованою
вартістю

33 672 491

3 153 012

28 961 217

64 207 562

19 214 058

149 208 340

155 586
3 147

138 934
44 677

-

-

-

294 520
47 824

3 080 603

4 327 562

571 245

-

83 166 792

4 323
1 019
29 497
29 267

-

390 954
-

-

21 447 200
8 354 347
1 157 262
11 937 574

3 016 497

4 327 562

180 291

-

40 270 409

321 043

-

-

16 271 767

6 417 226

33 288 779

64 778 807

19 214 058

232 717 476

(3 132 599)

(72 121)

-

-

(8 107 309)

(407 868)

-

(46 502 593)

64 370 939

19 214 058

Знецінені кредити, надані
клієнтам, кошти в банках,
75 187 382
інвестиції:
Не прострочені, але
21 051 923
знецінені
8 353 328
Прострочені до 3 місяців
1 127 765
Прострочені 3-6 місяців
11 908 307
Прострочені 6-12 місяців
Прострочені понад 12
32 746 059
місяців
в т.ч. кредити, що
обліковуються на балансі
15 950 724
Кримського РУ
Всього кредитів, наданих
клієнтам, коштів в
109 018 606
банках та інвестицій
За вирахуванням:
Резерв на покриття збитків
від знецінення кредитів на
(4 902 589)
портфельній основі
Резерв на покриття збитків
від індивідуального
знецінення кредитів,
наданих клієнтам, коштів
(41 767 164)
в банках та інвестицій
Всього

62 348 853

3 284 627

44

(4 327 561)
28 889 097

-

Всього

178 107 574

Не прострочені та не
знецінені
Прострочені та не знецінені:
Прострочені до 1 місяця
Прострочені 1-3 місяці

Кредити,
надані
фізичним
особам

34 509 076

2 824 139

31 263 478

64 255 618

12 640 713

145 493 024

3 665
368 602

49 346
34 994

-

-

-

53 011
403 596

3 175 859

4 512 774

2 242 853

-

85 506 248

4 240
2 824
16 164
30 794

77 134
-

-

-

15 433 680
4 554 194
8 355 831
1 603 552

3 121 837

4 435 640

2 242 853

-

55 558 991

328 887

-

-

16 384 564

6 084 338

35 776 252

66 498 471

12 640 713

231 455 879

(3 174 835)

(78 024)

-

-

(8 339 231)

(4 493 999)

(1 489 110)

-

(48 315 761)

31 204 229

65 009 361

12 640 713

Знецінені кредити, надані
клієнтам, кошти в банках,
75 574 762
інвестиції:
Не прострочені, але
15 352 306
знецінені
4 551 370
Прострочені до 3 місяців
8 339 667
Прострочені 3-6 місяців
1 572 758
Прострочені 6-12 місяців
Прострочені понад 12
45 758 661
місяців
в т.ч. кредити, що
обліковуються на балансі
16 055 677
Кримського РУ
Всього кредитів, наданих
клієнтам, коштів в
110 456 105
банках та інвестицій
За вирахуванням:
Резерв на покриття збитків
від знецінення кредитів на
(5 086 372)
портфельній основі
Резерв на покриття збитків
від індивідуального
знецінення кредитів,
наданих клієнтам, коштів
(42 332 652)
в банках та інвестицій
Всього

31 грудня 2016 року
Кошти в
Інвестиції,
Інвестиції
банках
наявні для
що
продажу
відображаються за
амортизованою
вартістю

Кредити,
надані
юридичним
особам

63 037 081

2 909 503

-

Всього

174 800 887

Протягом шести місяців, що закінчилися 30 червня 2017 року, та року, що закінчився 31 грудня
2016 року, Банк обліковував кредити, надані Національній акціонерній компанії «Нафтогаз
України», яка є пов’язаною стороною та належить державі. в сумі 15 117 856 тисяч гривень та
15 208 715 тисяч гривень, відповідно. Банк 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. Банк обраховує резерви з
урахуванням притаманних позичальнику ризиків.
Станом на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року знецінені кредити включали кредити,
прострочені більше 90 днів, на суму 48 857 393 тисячі гривень та 58 839 881 тисячу гривень, що
складає 42% та 50% загальної суми кредитного портфеля до вирахування резерву, відповідно; у
тому числі кредити, надані клієнтам Кримського республіканського управління, становили
16 271 751 тисячу гривень та 16 384 549 тисяч гривень, відповідно; без врахування кредитів,
наданих клієнтам Кримського республіканського управління, кредити, прострочені більше 90 днів,
становили – 33% та 42%, відповідно.
Група очікує, що значна частина кредитів, наданих клієнтам (крім кредитів, наданих 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 три 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
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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.
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

Зона ризику

Далі представлена класифікація за внутрішніми кредитними рейтингами непрострочених та не
знецінених фінансових активів Групи:
Високий
рейтинг

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

Стандартний
Нижче
рейтинг
стандартного
рейтингу

28 617 303
19 366 233
2 500 820
60 984 676

271 535
11 104 342
166 700
2 997 226

258
1 571 852
382 818
225 660

28 889 096
32 042 427
3 050 338
64 207 562

19 214 058
-

-

-

19 214 058
-

19 885 228

-

-

19 885 228

Високий
рейтинг

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

30 червня
2017 року
Всього

Стандартний
Нижче
рейтинг
стандартного
рейтингу

31 грудня
2016 року
Всього

30 841 646

320 125

23 682

31 185 453

17 266 209
2 335 273
60 228 906

11 762 325
92 870
2 850 662

3 827 838
313 967
1 176 050

32 856 372
2 742 110
64 255 618

12 640 713
227 898

37 410

-

12 640 713
265 308

17 148 763

-

-

17 148 763

Кредити, надані клієнтам, станом на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року вказані за
балансовою вартістю за вирахуванням резерву під знецінення на портфельній основі.
Ризик концентрації
Ризик концентрації визначається Групою як ризик можливих втрат внаслідок концентрації ризику
на конкретних інструментах, окремих операціях та галузях економіки.
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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 30 червня 2017 року 61% (31 грудня 2016 року: 58%) активів та 27% (31 грудня 2016
року: 15%) 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.
Станом на 30 червня 2017 року та 31 грудня 2016 року концентрація активів на одного
контрагента, пов’язану особу державне підприємство Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України», від загальної суми активів Групи складала 8% та 8,52%, відповідно
(Примітка 15, 16).
Аналіз концентрації активів і зобов’язань по валютам, по строкам погашення та за географічною
ознакою надані у відповідних розділах політики управління ризиками.
Ризик ліквідності
З метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі виконання власних грошових зобов’язань
перед вкладниками і контрагентами банк забезпечує формування і підтримання на необхідному
рівні обсягу ліквідних коштів та високоліквідних активів.
Розриви ліквідності за період з початку року до 30 червня 2017 року не зазнали значних змін.
Керівництво Групи вважає, що розрив ліквідності (з урахуванням очікуваних строків погашення
рахунків клієнтів) за часовим кошиком «до 1 року» станом на 30 червня 2017 року є
контрольованим та не загрожує здатності Групи своєчасно та в повному обсязі розраховуватись
за власними зобов’язаннями.
Станом на 30 червня 2017 року Група мала обсяг вторинного резерву ліквідних коштів у сумі
51 096 059 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 30
червня 2017 року справедлива вартість таких цінних паперів складала 32 030 632 тисяч
гривень;
- необтяженими ОВДП, що обліковуються як інвестиції, що відображаються за
амортизованою вартістю, що можуть бути використані в якості застави при залученні
кредиту від НБУ на умовах рефінансування. Станом на 30 червня 2017 року балансова
вартість таких цінних паперів склала 19 065 427 тисяч гривень.
Вказані цінні папери у складі вторинного резерву ліквідних коштів покривають кумулятивний
розрив ліквідності за часовим кошиком «до 1 року».
Ризик зміни процентної ставки
За період з 31 грудня 2016 року до 30 червня 2017 року доходність процентних активів та
вартість процентних зобов’язань не зазнали суттєвих змін. Зміни доходності процентних активів
та вартості процентних зобов’язань не перевищували 2,04 п.п.
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Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту
коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Фінансовий стан Групи та рух грошових
коштів знаходиться під впливом коливань курсів обміну основних валют.
Група 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.
Чутливість Групи до коливань курсу до основних валют в структурі валютної позиції Групидолара США та євро за період з початку року до 30 червня 2017 року не зазнала значних змін.
Можливий вплив на фінансовий результат при ймовірних змінах курсу вказаних валют (10%
девальвація гривні та 5% ревальвація) за вказаний період змінився на 19,08%.
Географічна концентрація
Концентрація активів та зобов’язань за регіонами наведена нижче:
Україна

Інші країни
не члени
ОЕСР

Країни ОЕСР

13 520 055
314 700
65 633 480
64 370 939
19 214 058
314 315

166
-

28 574 231
-

13 520 055
28 889 097
65 633 480
64 370 939
19 214 058
314 315

163 367 547

166

28 574 231

191 941 944

1 755 793
149 188 930

138 541
86 634

174 879

1 894 334
149 450 443

290 933
675 562
-

-

32 108 854
6 315 806
8 363
2 698 632

32 108 854
6 606 739
683 925
2 698 632

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

151 911 218

225 175

41 306 534

193 442 927

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЗА НЕПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ

11 456 329

(225 009)

(12 732 303)

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
Фінансові інструменти, що відображаються за
справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток
або збиток
Угоди валютного форварду
Угоди валютного свопу

19 885 228
546
15 465

(37 350)

-

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЗА ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНCТРУМЕНТАМИ

19 901 239

(37 350)

-

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ

31 357 568

(262 359)

(12 732 303)

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Грошові кошти та рахунки в Національному банку України
Кошти в банках
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, що відображаються за амортизованою вартістю
Інші фінансові активи
ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Кредити, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій
Інші запозичені кошти
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг
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30 червня
2017 року
Всього

19 885 228
546
(21 885)

Україна

Інші країни
не члени
ОЕСР

Країни ОЕСР

10 438 941
78 891
65 946 584
65 009 361
12 640 713
248 761

2 117
-

31 123 221
-

10 438 941
31 204 229
65 946 584
65 009 361
12 640 713
248 761

154 363 251

2 117

31 123 221

185 488 589

4 636 470
115 052 790

2 847
30 444 283

89 036

4 639 317
145 586 109

651 925
-

-

33 417 444
7 039 869
11 531
2 807 088

33 417 444
7 039 869
663 456
2 807 088

ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

120 341 185

30 447 130

43 364 968

194 153 283

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЗА НЕПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНСТРУМЕНТАМИ

34 022 066

(30 445 013)

(12 241 747)

ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
Фінансові інструменти, що відображаються за
справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток
або збиток
Угоди валютного свопу

17 148 763
25 922

-

-

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ ЗА ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ
ІНCТРУМЕНТАМИ

17 174 685

-

-

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ

51 196 751

(30 445 013)

(12 241 747)

НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Грошові кошти та рахунки в Національному банку України
Кошти в банках
Кредити, надані клієнтам
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, що відображаються за амортизованою вартістю
Інші фінансові активи
ВСЬОГО НЕПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
НЕПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків
Рахунки клієнтів
Кредити, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій
Інші запозичені кошти
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

31 грудня
2016 року
Всього

17 148 763
25 922

33. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Інформація стосується послуг, які надаються в межах сегментів, та подається керівництву Групи,
яке відповідає за прийняття рішень з операційної діяльності з метою розподілу ресурсів та оцінки
діяльності сегментів.
Різниць в основі сегментації чи в базисі оцінки прибутку або збитку сегмента в порівнянні з
попередньою річною фінансовою звітністю не відбулося. У проміжній фінансовій звітності Група
дотримувалася тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній
фінансовій звітності за сегментами.
Нетипові за своїм характером статті, що впливають на активи, зобов’язання чи прибуток у
скороченій проміжній консолідованій фінансовій звітності в розрізі сегментів відсутні.
Загальна сума оцінок прибутку або збитку звітних сегментів узгоджена з прибутком Групи.
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Доходи, витрати та результати звітних сегментів за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2017 року
Найменування статті

Примітки
Корпоративний
бізнес

Доходи від зовнішніх клієнтів

Найменування звітних сегментів
Роздрібний
Казначейство
бізнес

Вилучення

Всього

Загальне
управління

5 835 883

1 431 990

3 415 783

490 734

-

11 174 390

5, 27
7, 27

5 084 607
742 580

367 183
1 054 013

3 425 681
44 026

1 032 375
92

-

9 909 846
1 840 711

10, 27
27

8 696

10 794

(54 735)
811

(613 127)
71 394

-

(667 862)
91 695

Доходи від інших сегментів

4 795 798

4 749 653

224 503

1 801 118

(11 571 072)

-

Процентні доходи

4 795 798

4 749 653

224 503

1 801 118

(11 571 072)

-

10 631 681

6 181 643

3 640 286

2 291 852

(11 571 072)

11 174 390

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

Всього доходів сегментів
Процентні витрати

5, 27

(6 852 155)

(3 369 189)

(4 271 854)

(4 197 874)

11 571 072

(7 120 000)

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

6, 27

(66 499)

(15 318)

(940 224)

-

-

(1 022 041)

6

66 085

(49 204)

(392)

(207 126)

-

(190 637)

27
8

-

-

532

-

-

532

(274 083)
(632 896)

3 255
(297 141)
(2 260 415)

(54 390)
(4 189)
(112 035)

1 295 825
(199 198)

-

1 244 690
(575 413)
(3 204 544)

2 872 133

193 631

(1 742 266)

(1 016 521)

-

306 977

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

7, 27
9, 27

Активи та зобов'язання звітних сегментів станом на 30 червня 2017 року
Найменування статті
Корпоративний
бізнес

Найменування звітних сегментів
Роздрібний
Казначейство
бізнес

Всього
Загальне
управління

Активи сегментів

68 568 415

6 439 005

120 319 216

24 958 424

220 285 060

Зобов'язання сегментів

75 073 431

75 021 005

1 986 765

42 318 331

194 399 532

(97 063)

(273 744)

(20 214)

(39 901)

(430 922)

478 772
892 595

478 772
892 595

Інші сегментні статті:
Амортизаційні відрахування за основними засобами та нематеріальними активами
Переоцінка, що відображена протягом періоду у проміжному скороченому
консолідованому звіті про зміни у власному капіталі
Капітальні інвестиції
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Доходи, витрати та результати звітних сегментів за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2016 року
Найменування статті

Примітки

Найменування звітних сегментів
Роздрібний
Казначейство
бізнес

Корпоративний
бізнес
Доходи від зовнішніх клієнтів

Вилучення

Всього

Загальне
управління

6 134 926

1 165 080

3 489 176

1 223 821

-

12 013 003

5, 27
7, 27

5 695 744
488 751

342 484
810 914

3 354 423
34 663

651 852
473

-

10 044 503
1 334 801

10, 27
27

(49 569)

11 682

99 659
431

536 006
35 490

-

635 665
(1 966)

Доходи від інших сегментів

4 543 114

4 222 345

297 714

3 080 218

(12 143 391)

-

Процентні доходи

4 543 114

4 222 345

297 714

3 080 218

(12 143 391)

-

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/(витрати)

Всього доходів сегментів

10 678 040

5 387 425

3 786 890

4 304 039

(12 143 391)

12 013 003

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

5, 27

(5 782 886)

(3 118 622)

(4 626 176)

(5 381 703)

12 143 391

(6 765 996)

6, 27

(1 752 514)

27 036

(409 492)

-

-

(2 134 970)

948 271

(3 919)

(6 261)

121 333

-

1 059 424

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

27
8
7, 27
9, 27

(133 799)
(497 539)

1 992
(212 979)
(1 632 018)

1 804
123 835
(2 800)
(108 004)

(1 277 587)
(73)
(181 016)

-

1 804
(1 151 760)
(349 651)
(2 418 577)

3 459 573

448 915

(1 240 204)

(2 415 007)

-

253 277

Прибуток/(збиток)

6

Активи та зобов'язання звітних сегментів станом на 31 грудня 2016 року
Найменування статті
Корпоративний
бізнес

Найменування звітних сегментів
Роздрібний
Казначейство
бізнес

Всього
Загальне
управління

Активи сегментів

68 829 611

5 559 226

99 858 688

36 391 308

210 638 833

Зобов'язання сегментів

79 479 752

69 314 527

2 103 968

43 981 811

194 880 058

(154 229)

(420 230)

(35 723)

(65 220)

(675 402)

-

-

-

2 003 684
1 885 845

2 003 684
1 885 845

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

51

34. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після 30 червня 2017 року не було подій, що вимагали б розкриття або внесення змін до проміжної
скороченої консолідованої фінансової звітності.
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