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Примітка 1. Інформація про банк 
 

Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” було 
засноване в Україні 17 грудня 2003 року як Закрите акціонерне товариство „Український 
банк реконструкції та розвитку” та зареєстроване Національним банком України (НБУ) 
19 березня 2004 року. 01 жовтня 2007 року Банк було перетворено на Відкрите 
акціонерне товариства „Український банк реконструкції та розвитку”. Внаслідок змін у 
Законі України „Про акціонерні товариства” 28 серпня 2009 року було змінено назву на 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку”. Банк є 
правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства 
„Український банк реконструкції та розвитку” та Закритого акціонерного товариства 
„Український банк реконструкції та розвитку”. 

 
Місцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, 4. 
 
АТ (публ.) “Український банк реконструкції та розвитку” здійснює свою діяльність 

в рамках банківської ліцензії № 216, яка видана Національним банком України 15.11.2011 
року та генеральну ліцензію Національного банку України № 216 від 15.11.2011 року на 
право здійснення валютних операцій. Згідно з банківською ліцензією Банк має право 
надавати банківські послуги, визначені частиною третьою статті 47 Закону України “Про 
банки і банківську діяльність”.  

Крім того Банк має Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними 
паперами: дилерської діяльності. 

Основна діяльність Банку включає комерційну діяльність, надання кредитів, 
розрахунково-касове обслуговування клієнтів, а також інші види банківської діяльності.  

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Свідоцтво №169 від 19 
листопада 2012 року.   

 
Згідно із Статутом стратегічна мета АТ (публ.) “Український банк реконструкції та 

розвитку” полягає в участі в економічному і соціальному розвитку України шляхом 
сприяння розвитку інвестиційної діяльності в Україні, здійснення комплексного 
обслуговування юридичних і фізичних осіб незалежно від їх державної належності та 
форм власності, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, банківських технологій і 
техніки, удосконалення кредитно-фінансових та зовнішньоекономічних відносин. 

Головні стратегічні пріоритети Банку знаходяться у сфері середньострокового та 
довгострокового кредитування інвестиційних та інноваційних проектів, а також надання 
усього комплексу послуг юридичним особам відповідно до світових стандартів та 
реальних потреб клієнтів. 

 
АТ (публ.) “Український банк реконструкції та розвитку” є універсальною банківською 
установою, яка може надавати увесь спектр банківських послуг згідно з діючим 
законодавством України та у відповідності до наявних банківської і генеральної ліцензій 
Національного банку України та ліцензій Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.  
 

 У звітному 2015 році АТ (публ.) “Український банк реконструкції та розвитку” 
здійснював такі операції:  

− відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів;  
− розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках;  
− залучення коштів на умовах субординованого боргу;  
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− розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний 
ризик;  

− здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;  
− купівля/продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України 

від власного імені та за дорученням клієнтів. 
 

У 2015 році Банк здійснював свою діяльність на території однієї області 
(регіонально). 

 
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року акціонерами банку були: 

 
 2015 рік 2014 рік 
Держава Україна в особі Фонду державного майна 
України 

99,99% 0,00% 

Держава Україна в особі Міністерства фінансів 
України 

0,00% 99,99% 

Інші 0,01% 0,01% 
Всього 100,00% 100,00% 

 
Частка керівництва в акціях Банку відсутня. 
 

Цю фінансову звітність подано в тисячах гривень, якщо не зазначено інше. 
 
Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Правлінням Банку 28 березня 

2016 року. 
 

Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого банк здійснює свою діяльність 
 
 Минулий 2015 рік, як і попередній, для банківської системи України був дуже 
складним. Незважаючи на те, що банківська система у цілому зміцнила свої позиції, 
наростила загальний рівень ліквідності і деяким банкам навіть вдалося показати хороші 
результати, економічна ситуація в Україні все ще залишається напруженою. Відбулося 
погіршення важливих індикаторів стану банківської системи, включаючи зростання 
частки проблемної заборгованості, скорочення обсягів кредитування та падіння довіри з 
боку вкладників. Тому не варто очікувати, що 2016 рік буде простішим, ніж 
попередній. Особливо з урахуванням збереження політичної кризи та військового 
протистояння  на сході країни. 
  
 В 2015 році з ринку пішла практично третина банків, і завершився процес 
очищення найбільших банків, на частку яких припадає 90% активів системи. Загалом за 
останні два роки Національний банк України визнав неплатоспроможними 63 банки, які 
були передані в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та, за 
зобов’язаннями яких фонд виплатив вкладникам понад 60 млрд. грн. відшкодування. 
 
 Протягом звітного року були проведені діагностичні обстеження банків, які 
виявили «больові точки» і змінили ландшафт банківського сектора, але при цьому 
фінансовий ринок отримав потужний імпульс до розвитку. Серед нових тенденцій 
банківського бізнесу можна виділити оновлення підходів до регулювання ринку, 
посилення конкуренції з використанням нових технологій і зміну способу життя клієнтів, 
які у більшості перейшли зі споживчої на ощадну модель поведінки. І знову ж таки, 
реформування банківського ринку обернулося колосальною недовірою до українських 
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банків з боку населення та потенційних інвесторів, і вирішення цієї проблеми може 
тривати не один рік. 
 
 За оцінками асоціації українських банків, частка вкладів населення в загальній 
структурі зобов`язань українських банків знизилася до 32% з 40% на початку 2014 року. 
Одночасно погіршення стану українських підприємств після нової хвилі девальвації 
гривні і зубожіння населення негативно позначилося на платоспроможності 
позичальників, і в результаті частка простроченої заборгованості в кредитному портфелі 
платоспроможних банків з початку 2015 року зросла у 1,5 разу – з 13,5% до 21,2% – 
перевищивши 200 млрд. грн.  
  
 Зараз банківська система України відчуває надмірний рівень гривневої ліквідності 
– 119,1 млрд. грн., що дозволяє без проблем обслуговувати платежі та депозити клієнтів у 
національній валюті. Але, якщо говорити про готовність банків до відновлення 
кредитування, особливо реального сектора економіки, то для цього ліквідності 
недостатньо. До того ж високі ставки за кредитами є не підйомними для бізнесу.  
  
 Доходи працюючих банків в 2015 році порівняно з 2014 роком зросли на 19,4% - 
до 199,193 млрд. грн., витрати - на 34,4%, до 265,793 млрд. грн. Причиною зростання 
збитків в цілому по системі залишається необхідність доформування резервів під активи 
у зоні АТО та під знецінені через девальвацію кредити. Крім того, з 1 грудня 2015 року 
банки перейшли на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, у зв`язку з чим 
провели коригування процентних доходів, що стало основним чинником формування 
збитків банківської системи в грудні на рівні 9,3 млрд. грн. У підсумку сумарні збитки 
працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, станом на 1 січня 2016 
року становили 66,6 млрд. грн. Таким чином, за підсумками 2015 року банківська система 
України оновила рекордний річний показник збитків, який у 2014 році був на рівні 52,966 
млрд. грн. 
 
 З огляду на підвищення ризиків кредитування клієнтів, протягом звітного року 
Банк дотримувався безризикової політики розміщення коштів, розміщуючи тимчасово 
вільні кошти в облігації внутрішньої державної позики та надаючи кредити тільки 
державним банкам. Банк не надавав кредитів клієнтам. Окрім вище вказаних проблем, які 
мали вплив на фінансовий стан та результати діяльності усіх банків, проблемою АТ 
(публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» протягом звітного року була 
підтримка значення регулятивного капіталу на нормативному рівні. Тому для поліпшення 
показника регулятивного капіталу Банком у квітні 2015 року були залучені кошти на 
умовах субординованого боргу у сумі 28 млн. грн., які теж були спрямовані в облігації 
внутрішньої державної позики. 

Політика щодо дивідендів регламентується Статутом Банку. Банк виплачує 
дивіденди виключно грошовими коштами на акції, звіт про результати розміщення яких 
зареєстровано у порядку, встановленому чинним законодавством України. За акціями 
одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за 
простими акціями Банку здійснюється Банком з чистого прибутку звітного року та/або 
нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку у 
строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів 
рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів 
рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у 
строк, визначений Загальними зборами акціонерів. 

 Основними джерелами фінансування Банку у звітному році були власні кошти та 
кошти залучені на умовах субординованого боргу.  
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 Банк не має ресурсів не визнаних у звіті про фінансовий стан відповідно до МСФЗ.  
 
  У звітному році згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України №271 
від 12.05.2015 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році» 
Міністерство фінансів України, яке володіло пакетом акцій Банку у розмірі 99,9945% 
статутного капіталу, передало свій пакет акцій Банку Фонду державного майна України 
для подальшого продажу на торгах.  

 
Примітка 3. Основи подання фінансової звітності 
 
Ця фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності  
 
Ця фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості з 

коригуванням на початкове визнання фінансових інструментів за справедливою 
вартістю та переоцінку фінансових інструментів для подальшого продажу та 
похідних фінансових інструментів, за винятком зазначеного в основних положеннях 
облікової політики нижче.   
 

Банк застосовував наступні МСФЗ, на яких ґрунтуються основні принципи 
бухгалтерського обліку: 

- МСФЗ (IAS) 1 „Представлення фінансової звітності”; 
- МСФЗ (IAS) 8 „Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки”; 
- МСФЗ (IAS) 10 „Події після звітного періоду” 
- МСФЗ (IAS) 12 „Податки на прибуток”; 
- МСФЗ (IFRS) 13 „Оцінка справедливої вартості”; 
- МСФЗ (IAS) 16 „Основні засоби”; 
- МСФЗ (IAS) 19 „Винагороди працівникам”; 
- МСФЗ (IAS) 21 „Вплив валютних курсів”; 
- МСФЗ (IAS) 33 „Прибуток на акцію”; 
- МСФЗ (IAS) 36 „Знецінення активів” 
- МСФЗ (IAS) 37 „Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи”; 
- МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка»; 
- МСФЗ (IAS) 40 „Інвестиційна нерухомість”; 
- МСФЗ (IFRS) 5 „Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність”; 
- МСФЗ (IFRS) 7 „Фінансові інструменти: розкриття інформації”; 
- МСФЗ (IFRS) 8 „Операційні сегменти”. 

 
Функціональною валютою, в якій ведеться бухгалтерський облік Банку є 

гривня. Операції у валютах інших, ніж функціональна валюта Банку, вважаються 
операціями з іноземною валютою.  

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), за винятком 
даних в розрахунку прибутку на 1 просту акцію та якщо не зазначено інше.  

 
Примітка 4. Принципи облікової політики 
 
4.1. Консолідована фінансова звітність. 

 
Консолідована фінансова звітність відсутня в зв’язку з відсутністю консолідованої 

групи – як окремої економічної одиниці, яка є сукупністю юридичних осіб, уключаючи 
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головну банківську установу (материнський банк з урахуванням філій, представництв, 
відділень на території України і за кордоном), учасників групи (асоційовані й дочірні 
компанії) та суб'єктів господарювання спеціального призначення. 

 
4.2. Основи оцінки складання фінансової звітності 
 
Облікова політика банку базується на основних принципах бухгалтерського обліку 

згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Міжнародного Стандарту 
Фінансової Звітності №7, Міжнародних Стандартів Фінансового Обліку №№ 16, 32, 39 та 
вимог нормативно-правових актів Національного банку України, а саме:  

повне висвітлення – усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках 
бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю 
інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати на 
рішення, що приймаються згідно з нею;  

превалювання сутності над формою – операції обліковуються та розкриваються у 
фінансовій звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх 
економічною формою; 

автономність – активи та зобов’язання Банку мають бути відокремлені від активів і 
зобов’язань власників Банку та інших банків (підприємств) у зв’язку з цим особисте 
майно та зобов’язання власників не мають відображатися у фінансовій звітності Банку. 
Активи – ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як 
очікується призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Зобов’язання – 
заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 
очікується призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;   

обачність означає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, 
відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, зобов’язання та/або витрати 
не занижуватимуться;  

безперервність – оцінка активів Банку із припущення, що його діяльність буде 
продовжуватись у майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, 
то це відображається у фінансових звітах;  

нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення фінансового 
результату звітного періоду, доходи звітного періоду порівнюються з витратами, що були 
здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від 
дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи – це збільшення економічних 
вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності 
активів або зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком 
його збільшення, пов’язаного з внесками акціонерів. Витрати – це зменшення 
економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів 
або зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між 
акціонерами. Власний капітал – це залишкова частина в активах банку після вирахування 
всіх зобов’язань;   

послідовність – постійне (із року в рік) застосування банком обраної облікової 
політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними 
стандартами та національними положеннями (стандартами бухгалтерського обліку, і 
потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах; 

історична (фактична) собівартість – активи і пасиви обліковуються пріоритетно за 
вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в іноземній валюті, за 
винятком немонетарних статей, переоцінюються у разі зміни офіційного курсу. 

Банк веде та складає фінансову звітність у валюті України - гривні. Операції в 
іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у 
валюті України з перерахуванням їх за офіційним валютним курсом Національного банку 
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України на дату здійснення або складання звітності. Операції відображаються в обліку в 
тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від дати руху коштів за 
ними. 

Активи і зобов’язання оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку з 
достатньою мірою обережності, щоб не переносити існуючі фінансові ризики, що 
потенційно загрожують фінансовому становищу Банку на наступні звітні періоди. 

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і 
зобов’язання Банку оприбутковуються та обліковуються за: 

вартістю їх придбання чи виникнення – за історичною або первісною вартістю: 
активи – за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; 
зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті 
для погашення зобов’язань у процесі звичайної діяльності Банку; 

справедливою вартістю – ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена 
за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату операції; 
приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом 
переоцінки, оцінки на предмет зменшення корисності та наявних кредитних ризиків; 

амортизованою собівартістю – вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, 
фінансове зобов’язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму 
погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації 
будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з 
використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання 
внаслідок зменшення корисності. 

Вартість активів змінюється внаслідок коливання ринкових цін, курсів іноземних 
валют, фізичного та морального зносу, інших об’єктивних факторів. Переоцінка окремих 
статей активів проводиться до їх справедливої (ринкової) вартості у порядку, 
встановленому чинним законодавством та внутрішніми документами Банку. 

Критерії визнання та подальшої оцінки, що застосовуються до кожної категорії 
активів і зобов’язань та статей доходів і витрат наведені в п.п.4.6-4.29 примітки 4 
„Принципи облікової політики”. 

В банку відсутні статті звітності, щодо яких облікова політика не застосовувалася 
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Всі активи та зобов’язання 
оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді. 

 
4.3. Первісне визнання фінансових інструментів 

 
Банк визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки 

коли суб’єкт господарювання стає стороною контрактних положень щодо інструмента. 
Під час первісного визнання банк оцінює надані (отримані) кредити за 

справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію. 
До витрат на операцію, що безпосередньо пов’язані з визнанням фінансового 

інструменту, банк включає в суму дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом. 
Для оцінки фінансового інструмента після первісного визнання, фінансові активи та 

зобов’язання  класифікуються  банком за чотирма категоріями: 
 фінансові активи або зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку – це фінансовий актив або фінансове 
зобов’язання, які задовольняють будь-яку з таких умов: 
- класифікуються як утримувані для продажу. Фінансовий актив або фінансове 

зобов’язання класифікуються як утримувані для продажу, якщо придбані або 
створені в основному з метою продажу або перепродажу в близькому 
майбутньому; є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, 
якими управляють разом та щодо яких існують свідчення останньої фактичної 
схеми отримання короткострокового прибутку; або є похідним інструментом (за 
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винятком похідного інструмента, який є призначеним інструментом та 
інструментом ефективного хеджування); 

- після первісного визнання він призначається Банком як оцінений за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.  

 інвестиції, утримувані до погашення – це непохідні фінансові активи з фіксованими 
платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком 
погашенням, що їх суб’єкт господарювання має реальний намір та здатність 
утримувати до погашення, інші, ніж: 
- ті, що їх Банк після первісного визнання як оцінені за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку; 
- ті, що їх банк визначає як утримувані для продажу; 
- ті, що відповідають визначенню позик та дебіторської заборгованості; 

 позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими 
платежами або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на 
активному ринку, за винятком тих: 
- що їх Банк має намір продати негайно або в найближчий час, що їх слід 

класифікувати  як утримувані для продажу, а також тих, що їх Банк визначає за 
справедливою вартістю з відображення переоцінки як прибутку або збитку; 

- що їх Банк після первісного визнання визначає як доступні для продажу; 
- щодо яких утримувач може не відшкодувати значною частиною всю суму 

початкової інвестиції, з інших причин, ніж зменшення кредиту, які слід 
класифікувати, як доступні для продажу.        

 фінансові активи, доступні для продажу – це похідні фінансові активи, визначені як 
доступні для продажу і не класифіковані як: 
- позики та дебіторська заборгованість; 
- утримувані до строку погашення інвестиції; 
- фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображення переоцінки як 

прибутку або збитку. 
 

4.4. Знецінення фінансових активів 
 
З метою перевірки на знецінення, банк здійснює аналіз доказів, що свідчать про 

зменшення корисності на кожну дату балансу (щомісячно) за будь-яким фінансовим 
активом, який є: 

- наданим кредитом/розміщеним депозитом; 
- коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках; 
- цінними паперами; 
- дебіторською заборгованістю. 
Збитки від знецінення фінансових інструментів, що обліковуються за 

амортизованою вартістю, визнаються у складі прибутку чи збитку по мірі їх виникнення 
у результаті однієї або декількох подій (збиткових подій), що відбулися після 
початкового визнання фінансового активу і чинять вплив на суму або строки оціночних 
грошових потоків, які пов’язані з фінансовим активом, якщо ці збитки можна достовірно 
оцінити.  

Резерви за активами є спеціальними (оціночними) резервами, які зменшують 
балансову вартість активів і необхідність формування яких спричинена зменшенням 
корисності. 

Банк оцінює ризик невиконання контрагентом зобов’язань та формує резерв у 
повному обсязі незалежно від розміру його доходів за станом на перше число кожного 
місяця, наступного за звітним. 

Банк формує резерви за кредитами, наданими фізичним та юридичним особам (у 
тому числі банкам). 
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Банк не формує резерву за коштами, що перераховані Національному банку 
України. 

 У фінансовій звітності резерви за активними операціями відображаються 
наступним чином: 

- в Звіті про фінансовий стан банку – в складі балансової вартості відповідних 
активів; 

- в Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід – в складі витрат на 
формування резервів під знецінення кредитів, коштів в інших банках та інших 
фінансових активів. 

Безнадійна заборгованість відшкодовується (списується) Банком за рахунок 
створеного страхового резерву. Рішення про відшкодування (списання) за рахунок 
створеного резерву безнадійної заборгованості за основним боргом та нарахованими 
процентами/комісіями приймається Правлінням банку за поданням Кредитного комітету. 
Списання безнадійної заборгованості за кредитами та нарахованими за ними процентами 
не є підставою для припинення вимог Банку до позичальника. Банк у період відповідно до 
законодавства України продовжує роботу щодо відшкодування списаної за рахунок 
резерву безнадійної заборгованості. 
 

4.5. Припинення визнання фінансових інструментів 
 
Банк припиняє визнання фінансового активу або групи фінансових активів (далі - 

фінансовий актив), якщо: 
а) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені умовами 

договору, закінчується; 
б) передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення визнання. 
Банк передає фінансовий актив, якщо виконується одна з таких умов: 
банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які 

передбачені договором; 
банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового активу, які 

передбачені договором про передавання, але бере на себе зобов'язання сплатити грошові 
потоки одному чи кільком одержувачам за договором, що відповідає таким умовам: 

а) банк не має зобов'язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу отримання 
еквівалентних сум від первісного активу; 

б) умови договору забороняють банку продавати або передавати в заставу первісний 
фінансовий актив, крім його передавання кінцевим одержувачам як забезпечення 
зобов'язання сплатити грошові потоки; 

в) банк має зобов'язання передати будь-які грошові потоки, які він інкасує за 
дорученням кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, банк не має права 
повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій коштами або 
еквівалентами коштів (як визначено в МСФЗ 7 "Звіти про рух грошових коштів") 
протягом короткого строку погашення від дати інкасації до дати необхідного 
переведення їх кінцевим одержувачам. Проценти за такими інвестиціями передаються 
кінцевим одержувачам. 

Банк оцінює межі, у яких він зберігає всі ризики та винагороди від володіння 
активом під час передавання фінансового активу, з урахуванням такого: 

а) якщо банк передає в основному всі ризики та винагороди від володіння 
фінансовим активом, то він має припинити визнання фінансового активу і визнати права і 
зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або 
зобов'язання; 

б) якщо банк зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння 
фінансовим активом, то він продовжує визнавати фінансовий актив; 



Річний звіт за 2015 рік 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” 

 
 

16 

в) якщо банк не передає, не зберігає в основному всі ризики та винагороди від 
володіння фінансовим активом, то він визначає, чи зберігається контроль за фінансовим 
активом. 

Банк не здійснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якій цей актив 
передається, має реальну змогу його продати непов'язаній третій стороні, може здійснити 
цей продаж в односторонньому порядку без необхідності встановлювати додаткові 
обмеження щодо такого передавання. 

Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то банк припиняє визнання 
такого активу і визнає права і зобов'язання, створені або збережені під час передавання, 
окремо як актив або зобов'язання. У разі збереження контролю за фінансовим активом 
банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої участі в 
ньому. 

Банк визнає різницю між балансовою вартістю фінансового активу та сумою 
отриманої компенсації як інші операційні доходи або витрати в разі припинення визнання 
такого активу. 

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

4.6. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти – це активи, які можна конвертувати за готівку за 

першою вимогою яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та 
їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі банку, залишки на рахунках в 
Національному банку України (крім обов’язкових резервів та грошових коштів щодо 
яких є встановлені законодавстом обмеження щодо розпорядження) та всі не знецінені 
розміщені кошти на міжбанківському ринку з первісним строком погашення не більше 
трьох місяців.  
 

4.7. Обов’язкові резерви на рахунках Національного банку України 
 
Протягом звітного 2015 та 2014 років Банк не формував та не утримував на окремих 

рахунках у Національному банку України обов’язкових резервів. 
 
4.8. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 
 

Протягом звітного 2015 та 2014 років Банк не формував та не утримував фінансових 
активів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

 
4.9. Кошти в інших банках 
 
До коштів в іних банках належать фінансові активи, які передбачають надання 

грошових коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання 
коштів у тимчасове користування за певних умов з метою придбання або створення 
дебіторської заборгованості, яка не пов’язана з похідними фінансовими інструментами, 
не котирується на відкритому ринку та має бути погашена на встановлену чи визначену 
дату.  

Надані кредити, розміщені вклади первісно оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та 
інші платежі, пов’язані з ініціюванням фінансового інструменту.  

Банк відображає витрати на операцію та інші платежі, пов’язані з ініціюванням 
фінансового інструменту на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом. 
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Після первісного визнання Банк оцінює надані кредити, розміщені вклади 
(депозити) за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотка. 

 
Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за 

кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премію) із застосуванням 
ефективної ставки відсотка.  

При цьому нарахування відсотків проводиться в обліку по номінальній (договірній) 
ставці відсотка, а ефективна ставка відсотка використовується для розподілу доходів 
шляхом коригування процентних доходів по кредитним операціям на різницю між сумою 
визнаних за ефективною ставкою відсотка процентних доходів та нарахованих за 
номінальною процентною ставкою доходів (витрат). Відображення різниці здійснюється 
на рахунках неамортизованого дисконту та премії у кореспонденції з рахунками обліку 
процентних доходів (витрат). 

Банк відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між 
справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю 
договору в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо ефективна ставка 
відсотка за цим інструментом є вищою або нижчою, ніж ринкова. 

Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є ціна 
операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів). Банк визначає 
справедливу вартість фінансового інструменту, застосовуючи відповідний метод 
оцінювання, якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, зокрема: 

посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту; 
аналіз дисконтованих грошових потоків; 
інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості 

фінансових інструментів. 
 
4.10. Кредити та заборгованість клієнтів 
 
До кредитів та заборгованості клієнтів належать фінансові активи, які передбачають 

надання грошових коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про 
надання коштів у тимчасове користування за певних умов з метою придбання або 
створення дебіторської заборгованості, яка не пов’язана з похідними фінансовими 
інструментами, не котирується на відкритому ринку та має бути погашена на встановлену 
чи визначену дату. При цьому Банк не має наміру здійснювати торгові операції з цією 
дебіторською заборгованістю. 

 
Надані/отримані кредити, розміщені/залучені вклади первісно оцінюються і 

відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, уключаючи 
витрати на операцію та інші платежі, пов’язані з ініціюванням фінансового інструменту.  

Банк відображає витрати на операцію та інші платежі, пов’язані з ініціюванням 
фінансового інструменту на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим інструментом. 

Після первісного визнання Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені 
(залучені) вклади (депозити) за амортизованою собівартістю з використанням ефективної 
ставки відсотка. 

 
Реструктуризація заборгованості – зміна істотних умов за первісним договором, до 

якого унесено зміни шляхом укладання додаткового договору з позичальником зв’язку з 
фінансовими труднощами позичальника та необхідністю створення сприятливих умов 
для виконання ним зобов’язань за кредитом. 

Для прийняття рішення про проведення реструктуризації за ініціативою 
позичальника, Банк здійснює оцінку його фінансового стану з врахуванням відомостей, 
що підтверджують неможливість виконання позичальником умов первинного договору.  
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Реструктуризація не передбачає прощення боргу за кредитом, звільнення боржника 
від сплати нарахованих до моменту здійснення реструктуризації відсотків.  

 
Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за 

кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премію) із застосуванням 
ефективної ставки відсотка.  

При цьому нарахування відсотків проводиться в обліку по номінальній (договірній) 
ставці відсотка, а ефективна ставка відсотка використовується для розподілу доходів 
шляхом коригування процентних доходів по кредитним операціям на різницю між сумою 
визнаних за ефективною ставкою відсотка процентних доходів та нарахованих за 
номінальною процентною ставкою доходів (витрат). Відображення різниці здійснюється 
на рахунках неамортизованого дисконту та премії у кореспонденції з рахунками обліку 
процентних доходів (витрат). 

Банк відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між 
справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю 
договору в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо ефективна ставка 
відсотка за цим інструментом є вищою або нижчою, ніж ринкова. 

Справедливою вартістю фінансового інструменту під час первісного визнання є ціна 
операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів). Банк визначає 
справедливу вартість фінансового інструменту, застосовуючи відповідний метод 
оцінювання, якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, зокрема: 

посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту; 
аналіз дисконтованих грошових потоків; 
інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості 

фінансових інструментів. 
Для визначення справедливої вартості кредитів та вкладів (депозитів) 

найпоширенішим методом оцінювання є дисконтування грошових потоків. 
Банк здійснює розподіл суми отриманих/сплачених комісій, що є невід'ємною 

частиною доходу/витрат за фінансовим інструментом, за траншами кредитної лінії, на 
пропорційній основі з урахуванням умов договору про кредитну лінію. За кредитами 
овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх 
погашення, такі комісії амортизуються на процентні доходи (витрати) прямолінійним 
методом протягом дії договору. 

Банк у разі ненадання кредиту відображає суму отриманих (сплачених) комісій 
відповідно до договору на рахунках комісійних доходів (витрат), якщо строк наданого 
зобов'язання з кредитування закінчується. 
 

4.11. Фінансові активи, утримувані для продажу 
 
Фінансові активи, утримувані для продажу - боргові цінні папери, акції та інші 

фінансові інвестиції, що призначені для продажу і не класифікуються як фінансові 
інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки або фінансові інвестиції в портфелі Банку до погашення, а саме: 

боргові цінні папери, які Банк не має наміру та/або змоги тримати до дати їх 
погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до 
погашення; 

боргові цінні папери, які Банк готовий продати у зв'язку зі зміною ринкових 
процентних ставок або ризиків, потреб ліквідності, наявності й дохідності 
альтернативних інвестицій, джерел та умов фінансування або зміною валютного ризику; 

акції та інші фінансові інвестиції, за якими неможливо достовірно визначити 
справедливу вартість. 
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Під час первісного визнання фінансові активи, утримувані для продажу,  Банк 
відображає за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції. Банк 
відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток під час первісного визнання за 
рахунками класу 6 або 7 відповідно на суму різниці між справедливою вартістю 
фінансових інвестицій (крім інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) та сумою 
договору (без урахування витрат на операції) в кореспонденції з рахунками дисконту 
(премії). Банк відображає як прибуток або збиток від операції з акціонерами у складі 
додаткового капіталу за балансовим рахунком класу 5 до часу вибуття фінансового 
інструменту або включає частинами до нерозподіленого прибутку (збитку) протягом 
періоду його утримання. 

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові інвестиції, утримувані 
для продажу, оцінюються за їх справедливою вартістю з визнанням результату в сладі 
іншого сукупного доходу. 

Банк визнає за борговими цінними паперами процентний дохід [нарахування 
купона, амортизацію дисконту (премії)] за ефективною ставкою відсотка протягом 
періоду від дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, погашення), 
перекласифікації. Нарахування процентного доходу Банк здійснює не рідше одного разу 
на місяць, та обов'язково на дату переоцінки, перекласифікації, продажу. 
 

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

 
Протягом 2015 -2014 років Банком не укладались договори продажу (купівлі) 

цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу (продажу). 
 
4.13. Фінансові інвестиції, утримувані до погашення 

 
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення – це боргові цінні папери, щодо яких 

є намір і змога утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного 
доходу. В цьому портфелі обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими 
платежами або з платежами, що можна визначити, але з фіксованим строком погашення.  

Боргові цінні папери, що утримуються банком в портфелі до погашення, 
відображаються на звітну дату балансу за амортизованою собівартістю із застосуванням 
методу ефективної ставки відсотка.  

На кожну звітну дату балансу цінні папери, що обліковуються за амортизованою 
собівартістю банк в портфелі до погашення, підлягають коригуванню на зменшення 
корисності.  

Банк визнає процентні доходи за борговими цінними паперами в сумі, що є 
добутком амортизованої собівартості та первісної ефективної ставки відсотка 
відповідного цінного папера, у тому числі і за цінними паперами, за якими визнавалося 
зменшення  корисності. 

Зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення 
відображається в бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму 
перевищення балансової вартості цінних паперів над сумою очікуваного відшкодування. 
У разі зменшення корисності цінних паперів банк формує резерви. 
 

4.14. Інвестиції в асоційовані компанії 
 
Протягом 2015-2014 років Банк не здійснював інвестицій в асоційовані компанії. 
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4.15. Інвестиційна нерухомість 
 

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля або частина будівлі, або їх 
поєднання), утримувана (власником або лізингоодержувачем за договором про 
фінансовий лізинг [оренду]) з метою отримання лізингових (орендних) платежів або 
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. 

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її 
в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї 
нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням. 

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

Ліквідаційна вартість такого об'єкта нерухомості дорівнює нулю, первісна вартість 
амортизується протягом строку його корисного використання. 

 
4.16. Гудвіл 

 
В зв’язку з тим, що протягом звітного періоду банк не здійснював операцій з 

об’єднання бізнесу, гудвіл протягом 2014-015 років не визнавався. 
 
4.17. Основні засоби 

 
Придбані (створені) основні засоби/ малоцінні необоротні матеріальні активи та 

нематеріальні активи зараховуються на баланс Банку за первісною вартістю, яка включає 
усі витрати, що пов’язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням 
їх в експлуатацію.  

У подальшому основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 

При нарахуванні амортизації використовується прямолінійний метод. 
Амортизаційні відрахування визначаються як адміністративні та інші витрати в звіті про 
прибутки та збитки.   

Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає 
від 3-х до 75-и років, у тому числі: 

- будівлі 75 років; 
- машини та обладнання – 3-7 років; 
- інструменти, прилади та інвентар – 3-4 роки; 
- інформаційні системи та інші машини для автоматичної обробки 

інформації – 5 років. 
Протягом звітного року строки корисного використання основних засобів 

переглядались, але не змінювались.  
В 2015 році Банком не залучались незалежні оцінювачі в зв’язку з тим, що  

переоцінка основних засобів не проводилась. 
Банк здійснює аналіз наявності ознак зменшення корисності основних засобів та 

нематеріальних активів щороку станом на 01 грудня поточного року в рамках проведення 
річної інвентаризації активів та зобов’язань. 

Банк визнає зменшення корисності, якщо є свідчення можливої втрати економічної 
вигоди  

Корисність необоротних активів зменшується, якщо їх балансова вартість 
перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування. 

Протягом 2014-2015 року зменшення корисності за основними засобами не 
визнавалось. 
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4.18. Нематеріальні активи 
 

Придбані нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка 
складається із фактичних витрат на придбання (виготовлення) і приведення у стан, при 
якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети.  

У подальшому нематеріальні активи відображаються за собівартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення 
корисності. 

При нарахуванні амортизації на нематеріальні активи банком використовується 
прямолінійний метод, який полягає в тому, що економічна вигода від нематеріальних 
активів використовується повністю впродовж всього строку їх служби.  

Терміни корисного використання нематеріальних активів в звітному 2015 році 
переглядались, але не змінювались. 

Переоцінку первісної вартості нематеріальних активів у звітному році не Банк 
проводив.  

Банк здійснює аналіз наявності ознак зменшення корисності нематеріальних активів 
щороку станом на 01 грудня поточного року в рамках проведення річної інвентаризації 
активів та зобов’язань. 

Банк визнає зменшення корисності, якщо є свідчення можливої втрати економічної 
вигоди.  

Корисність нематеріальних активів зменшується, якщо їх балансова вартість 
перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування. Протягом 2014-2015 року 
зменшення корисності за нематеріальними активами не визнавалось. 

 
4.19. Оперативний лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавсцем та/або 

лізингоодержувачем 
 

Оперативний лізинг (оренда) – господарська операція, що передбачає передачу 
орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх 
повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних засобів їх власнику 
після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди.  

Облік основних засобів, переданих в оперативний лізинг, Банк на продовжує 
здійснювати за балансовими рахунками, за якими ці активи, обліковувались в балансі 
банку до надання в оперативний лізинг.  

Банк протягом строку договору оренди нараховую амортизацію за активами, 
переданими в оперативний лізинг (оренду) відповідно до облікової політики. 

Нарахування лізингових платежів Банк здійснює відповідно до угоди оперативного 
лізингу в строки сплати лізингового платежу, передбачені цією угодою, та в останній 
робочий день місяця (якщо оплата послуг, наданих у поточному місяці, здійснюється у 
наступному місяці). 

 
4.20. Фінансовий лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем та/або 

лізингоодержувачем 
 
Протягом 2014-2015 року операцій з фінансового лізингу, за якими Банк виступав 

лізинговдацем та/або лізингоодержувачем, Банк не здійснював. 
 

4.21. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 
 
Протягом 2014-2015 року Банк не здійснював операцій з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, або активами групи вибуття. 
 



Річний звіт за 2015 рік 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” 

 
 

22 

4.22. Амортизація 
 

Амортизації підлягає вартість усіх необоротних (матеріальних та нематеріальних) активів 
(крім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій) на систематичній основі 
протягом строку їх корисної експлуатації, який встановлюється банком під час їх 
первісного визнання. 

 Амортизація не нараховується, якщо балансова вартість необоротних активів 
дорівнює їх ліквідаційній вартості. 

Амортизаційні відрахування визначаються як адміністративні та інші витрати в звіті 
про прибутки та збитки.   

Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) 
банки нараховує із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації 
визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання 
об'єкта основних засобів. 

Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає 
від 3-х до 75-и років, у тому числі: 

- будівлі 75 років; 
- машини та обладнання – 3-7 років; 
- інструменти, прилади та інвентар – 3-4 роки; 
- інформаційні системи та інші машини для автоматичної обробки 

інформації – 5 років. 
Протягом звітного року строки корисного використання основних засобів 

переглядались, але не змінювались.  
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 

нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 процентів його 
вартості. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням 
прямолінійного методу, який полягає в тому, що економічна вигода від нематеріальних 
активів використовується повністю впродовж всього строку їх служби.  

Терміни корисного використання нематеріальних активів в звітному 2015 році 
переглядались, але не змінювались. 

У разі зміни методу нарахування амортизації або встановлення нового строку 
корисного використання ці зміни застосовується, починаючи з місяця, наступного за тим, 
у якому вони відбулися. 

Нарахування амортизації здійснюється щомісяця. Місячна сума амортизації 
визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12. 
 

4.23. Припинена діяльність  
 

Компонент Банку, у відповідності до положень МСФЗ (IFRS) 5 „Непоточні активи, 
утримувані для продажу, та припинена діяльність”, який було ліквідовано або який 
класифікується як утримуваний для продажу та являє собою окремий напрямок бізнесу 
або географічний регіон діяльності, або є частиною координованого плану ліквідації 
окремого основного напрямку бізнесу, протягом 2014-2015 років в Банку відсутній. 

 
4.24. Похідні фінансові інструменти 
 
Операції з похідними інструментами, що призначені для обліку хеджування, у банку 

відсутні. 
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4.25. Залучені кошти 
 
До залучених коштів Банку відносяться кошти клієнтів. 
Залучені кошти під час первісного визнання оцінюються за їхньою справедливою 

вартістю за вирахуванням понесених по угоді витрат. Після первісного визнання залучені 
кошти оцінюються по амортизованій собівартості з використанням методу ефективної 
ставки відсотка. 

За користування грошовими коштами, що обліковуються на рахунку клієнта, банк 
сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено 
договором банківського рахунку або законом.  

Залучені банком кошти за вкладом (депозитом) підлягають обов’язковому 
резервуванню в розмірі встановлених нормативів обов’язкового резервування для банків 
України згідно чинного законодавства. 

Протягом 2014-2015 років Банк не здійснював випуск боргових цінних паперів. 
 

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

 
Протягом звітного 2015 року та попереднього 2014 року банк не мав фінансових 

зобов’язань, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
 
4.27. Боргові цінні папери, емітовані банком 
 
В звітному періоді Банк не здійснював емісію боргових цінних паперів. 
 
4.28. Резерви за зобов’язаннями 
 
Резерви визнаються у фінансовій звітності Банку, коли Банк має теперішнє 

юридичне або конструктивне зобов’язання у результаті минулих подій і коли існує 
імовірність того, що для погашення такого зобов’язання буде потрібний відтік ресурсів, 
які передбачаються економічні вигоди, а суму цього зобов’язання можна розрахувати з 
достатнім рівнем точності. 

До зобов’язань, за якими Банк визнає резерви відносять наступні зобов’язання: 
- зобов’язання кредитного характеру; 
- потенційні податкові зобов’язання; 
- зобов’язання по виплатам працівникам, у тому числі зобов’язання по оплаті 

невикористаних відпусток; 
- інші. 
Резерви за наданими фінансовими зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання в 

майбутньому, що визнається в балансі банку як зобов’язання та свідчить про можливі 
страти внаслідок вибуття ресурсів, пов’язаного із виконанням таких фінансових 
зобов’язань. 

Банк бере на себе зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, у тому числі 
зобов’язання з надання кредитів, які визнаються , як правило, в сумі отриманих комісій та 
відображаються у фінансовій звітності по справедливій вартості. Ця сума амортизується 
лінійним методом протягом існування зобов’язання, крім зобов’язань надати кредити, 
якщо існує імовірність того, що Банк укладе конкретну кредитну угоду і не очікує 
реалізувати відповідний кредит протягом короткого часу після цього надання. Така 
комісія за надання кредиту відноситься на майбутні періоди та включається до складу 
балансової вартості кредиту при початковому визнанні. Станом на кінець кожного 
звітного періоду зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, оцінюються за найбільшою з 
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двох сум: неамортизованого залишку відповідної суми при початковому визнанні або 
оціночних витрат, необхідних для погашення зобов’язання на кінець періоду. 

Резерви, що формуються банком для забезпечення витрат на оплату невикористаних 
відпусток відображаються у складі „Інших зобов’язань” Звіту про фінансовий стан” та у 
складі „Адміністративних та інших операційних витрат” Звіту про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід. 

 
4.29. Субординований борг 
 
Субординований борг – довгострокові залучені кошти, які відповідно до договору 

повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів, та 
включаються до складу капіталу за умови отримання дозволу Національного банку 
України. 

Субординований борг первісно обліковується за справедливою вартістю. Банк 
відображає під час первісного визнання прибуток або збиток на суму різниці між 
справедливою вартістю фінансового зобов’язання та вартістю договору в кореспонденції 
з рахунками дисконту/премії, якщо ефективна ставка відсотка за цим інструментом є 
вищою або нижчою, ніж ринкова. Після первісного визнання кошти, залучені на умовах 
субординованого боргу обліковуються за амортизованою вартістю. 

Нарахування витрат за субординованим боргом здійснюється Банком щомісячно із 
застосування ефективної ставки відсотка. Виплата процентів здійснюється відповідно до 
умов Договору та з урахуванням особливостей, визначених в Договорі щодо виплати 
процентів за умови наявності певних параметрів діяльності Банку. Нараховані, але 
невиплачені проценти, не капіталізуються, але враховуються Банком при визначенні 
балансової вартості субординованого боргу. 

 
4.30. Податок на прибуток 

 
Податок на прибуток за рік складається з поточного та відстроченого податків.  
Поточне оподаткування розраховується на основі сум, які очікуються до оплати 

податковим органам по відношенню оподаткованого прибутку чи збитку за поточний 
період, які розраховані у відповідності до вимог Податкового кодексу України та із 
застосуванням ставки податку на прибуток, що діє на звітну дату. Оподатковані прибутки  
формуються на основі даних податкової декларації та відображаються як дебіторська 
заборгованість / зобов’язання щодо поточного податку на прибуток в балансі банку. 

Податок на прибуток визнається в Звіті про прибутки та збитки, за виключенням тих 
випадків, коли він відноситься до статей, відображених безпосередньо у власному 
капіталі. 

Відстрочений податок розраховується з використанням методу балансових 
зобов’язань за всіма тимчасовими різницями між балансовими сумами активів та 
зобов’язань, які використовуються для цілей фінансової звітності, та сумами, які 
використовуються для цілей оподаткування.  

Для визначення відстроченого податку на прибуток використовується ставка 
податку яка діятиме в період реалізації відстроченого податкового активу або 
зобов’язання. Відстрочені податкові активи / зобов’язання визнаються в статті 
відстрочені податкові активи / зобов’язання звіту про фінансовий стан Банку. Витрати з 
відстроченого податкового активу або зобов’язання відображаються в Звіті про прибутки 
та збитки в складі витрат з податку на прибуток, за виключення відстрочених податкових 
активів чи зобов’язань, що виникають за операціями, які відображаються як зміни 
капіталу. 
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4.31. Статутний капітал та емісійний дохід 
 

Статутний капітал – це сплачена грошовими внесками учасників вартість акцій 
Банку в розмірі, визначеному статутом. Статутний капітал відображається по первісній 
(номінальній) вартості. Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій, 
показуються в складі капіталу як зменшення суми надходжень. 

 
Перевищення справедливої вартості (ціни розміщення) внесених в рахунок оплати 

акцій грошових коштів, над номінальною вартістю обліковується в складі капіталу як 
емісійний дохід. 
 

4.32. Власні акції, викуплені в акціонерів 
 

Протягом звітного 2015 року операції з викупу власних акції в акціонерів Банком не 
проводились. 
 

4.33. Доходи та витрати 
 

Доходи/витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності 
Банку якщо виконуються такі умови: 

- щодо активів та зобов’язань – є реальна заборгованість (процентні 
доходи/витрати); 

- щодо наданих (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно 
оцінений та при цьому є договір про надання (отримання) послуг або документи, 
що підтверджують повне (часткове) надання їх (комісійні доходи/витрати, 
результат торговельних операцій, адміністративні витрати). 

Нарахування таких доходів та витрат здійснюється щомісяця незалежно від терміну 
розрахунків, зазначених в угоді.  

Доходи і витрати, що виникають у результаті здійснення операцій, визначаються 
договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами 
чинного законодавства України. 

Доходи і витрати визнаються з кожним видом діяльності (операційна, інвестиційна, 
фінансова) Банку. Критерії визнання доходів і витрат застосовуються окремо до кожної 
операції Банку. Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку 
окремо. 

У результаті використання активів Банку іншими сторонами доходи визнаються у 
вигляді процентів, роялті, дивідендів: 

- проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та 
розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування 
відповідними активами або сум заборгованості Банку; 

- роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом 
відповідного договору; 

- дивіденди визнаються в разі встановлення прав на отримання платежу. 
Умовою визнання процентів і роялті є ймовірність отримання Банком економічної 

вигоди, а дивідендів - достовірно оцінений дохід. 
За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки 

визнаються за наявності таких умов: 
- покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на активи; 
- Банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами; 
- сума доходу може бути достовірно визначена; 
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних 

вигод банку; 
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- витрати, пов’язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних 

періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості 
(наприклад, амортизація) між відповідними звітними періодами. 

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 
відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. 

Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комісії за здійснений 
обмін валют, надання (отримання) консультацій тощо) можуть визнаватися без 
відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані 
(сплачені) під час або після фактичного надання (отримання) послуги протягом звітного 
місяця. 

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після 
завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і 
відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) 
здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання  (отримання) 
послуги. 

Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом визнаються за фактом 
надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором 
результату. 

Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, 
визнаються витратами. 

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 
- сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено 

відповідним договором; 
- сума надходжень за договором комісії, агентськими угодами та аналогічним 

договором на користь комітента, принципала тощо; 
- сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарів тощо; 
- надходження, що належать іншим особам; 
- надходження від первинного розміщення цінних паперів; 
- сума податку на додану вартість, інших податків і обов’язкових платежів, що 

підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів. 
Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати: 
- платежі за договорами комісій, агентськими угодами та іншими аналогічними 

договорами на користь комітента, принципала тощо; 
- попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг; 
- погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо; 
- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до 

чинного законодавства України. 
Банк отримує доходи та здійснює витрати в процесі операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. Вказана класифікація доходів і витрат застосовується при веденні 
обліку та при складанні фінансової звітності („Звіт про фінансові результати”). 

До операційних доходів / витрат належать: 
1. Процентні доходи/ витрати - операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) 

Банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані Банку 
(залучені Банком), суми яких обчислюються пропорційно часу і сумі активу або 
зобов'язання .  

2. Комісійні доходи/ витрати (комісії) - операційні доходи і витрати за наданими 
(отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або 
зобов'язання чи є фіксованою; в окремих випадках суми їх можуть обчислюватися 
пропорційно часу і сумі зобов'язання.  

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи 
обліку пов’язаного з ними фінансового інструменту поділяються на: 



Річний звіт за 2015 рік 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” 

 
 

27 

- комісії, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту; 
- комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг визнаються 

доходами (витратами); 
- комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються 

як дохід (витрати) після завершення певної операції.  
3. Прибутки/ збитки від торговельних операцій - результат (прибуток чи збиток) від 

операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів, у т.ч. за операціями з 
цінними паперами, за операціями з іноземною валютою.  

4. Витрати на формування спеціальних резервів Банку - це витрати на покриття 
можливих збитків від зменшення корисності активів Банку та списання безнадійних 
активів.  

5. Доходи від повернення раніше списаних активів – кошти, що надійшли для 
погашення заборгованості, яка була визнана Банком безнадійною. 

7. Інші операційні доходи/ витрати - доходи і витрати від операцій, що не пов'язані з 
інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені 
групи операційних доходів і витрат, зокрема:  

- доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди);  
- витрати за послуги аудиту;  
- витрати на інкасацію;  
- неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, 

інше. 
8. Податок на прибуток - витрати Банку, пов'язані із сплатою податку відповідно до 

чинного законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів. 

9. Загальні адміністративні витрати - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням 
діяльності Банку. До них належать витрати на утримання персоналу (заробітна плата, 
витрати на соціальне забезпечення, обов'язкові нарахування, страхування, додаткові 
виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати на утримання 
та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші 
експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні 
послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); 
сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток та інші 
витрати, спрямовані на обслуговування та управління Банком. 

10. Доходи (витрати) від інвестиційної діяльності – за результатами інвестиційної 
діяльності Банк визнає доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та 
нематеріальних активів. 

11. Доходи/витрати від фінансової діяльності – пов’язані з цінними паперами 
власного боргу, коштами, що отримані на умовах субординованого боргу, виплаченими 
протягом звітного періоду дивідендами. 

Амортизація дисконту (премії) здійснюється не рідше одного разу на місяць з 
відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат).  

Якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, то Банк може не 
відображати їх за рахунками нарахованих доходів і витрат.  

За умови визнання доходів і витрат у межах звітного періоду без відображення їх за 
рахунками нарахованих доходів (витрат) банк повинен застосовувати відповідний 
внутрішній контроль за нарахованими та отриманими доходами. 

Статті доходів і витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за 
винятком статей, пов'язаних із хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є 
юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями 
(стандартами) з бухгалтерського обліку. 

На нетто-основі відображаються доходи і витрати, що виникають у результаті: 
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- реалізації та переоцінки балансової вартості цінних паперів, придбаних для 
здійснення торгових операцій; 

- реалізації цінних паперів у портфелі Банку на продаж; 
- операцій в іноземній валюті. 
Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, 

обліковуються як доходи/витрати майбутніх періодів. Банк щомісяця визнає суму доходів 
і витрат, що належать до звітного періоду.  

 
Процентні доходи і витрати визнаються за рахунками доходів та витрат із 

застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Нарахування процентів за 
фінансовими інструментами здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка 
передбачена умовами договору (випуску) і відображається за рахунками нарахованих 
доходів і витрат. 

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється 
одночасно з нарахуванням процентів. 

Будь-які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою 
відсотка процентних доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною 
ставкою доходів (витрат) за фінансовими інструментами, придбаними (наданими, 
отриманими) за номінальною вартістю (без дисконту або премії) відображаються за 
рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з 
обліку процентних доходів (витрат). 

Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з 
урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються 
всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід'ємною частиною 
доходу (витрат) фінансового інструменту. Якщо неможливо достовірно оцінити потоки 
грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, то 
використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, 
протягом строку дії договору.  

Якщо в майбутньому реальні значення та строки потоків грошових коштів будуть 
відрізнятися від запланованих і таке відхилення не пов'язане зі зменшенням або 
відновленням корисності, то на дату балансу необхідно скоригувати балансову вартість 
фінансового інструменту. У цьому разі визначається різниця між балансовою вартістю 
фінансового інструменту та вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, 
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто ефективною ставкою 
відсотка, розрахованою під час первісного визнання). Ця різниця відображається за 
рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з 
обліку процентних доходів (витрат). 

 
4.34. Переоцінка іноземної валюти 

 
Операції в іноземній валюті первісно оцінюються і відображаються в 

бухгалтерському обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті 
за встановленим Національним банком України офіційним (обліковим) курсом гривні до 
іноземних валют на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, 
власного капіталу, доходів і витрат). 

Первісно операція в іноземній валюті обліковується в грошовій одиниці України – 
гривні – шляхом застосування до суми в іноземній валюті поточного валютного курсу на 
дату здійснення операції. 

На кожну наступну після визнання дату балансу: 
- усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку 

за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют на дату балансу; 
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- немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за собівартістю, 
відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом гривні до 
іноземних валют на дату визнання (дату здійснення операції); 

- немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за справедливою 
вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом 
гривні до іноземних валют на дату визначення їх справедливої вартості. 

 
Активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у 

гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності або 
на дату їх визнання. 

Згідно з „МСФО (IAS) 21 „Вплив змін валютних курсів”, немонетарні статті, 
зарахування яких до балансу пов’язане з операціями в іноземній валюті, відображаються 
у фінансовій звітності в гривнях за офіційним валютним курсом на дату здійснення 
операції. 

 
Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті 

відображаються за рахунками доходів та витрат у національній валюті за офіційними 
курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання. Доходи і витрати майбутніх 
періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями переоцінюються 
у валюту звітності під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до 
часу їх визнання (відображення за рахунками доходів і витрат у відповідному звітному 
періоді). Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними 
статтями відображаються у звітності за офіційними курсами гривні до іноземних валют 
на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційних курсів гривні 
до іноземних валют до часу їх визнання за відповідними рахунками доходів і витрат 
класів. 

Банк використовував такі обмінні курси для підготовки фінансової звітності, які 
діяли на кінець відповідних періодів: 

 
Валюта 31 грудня 2015 31 грудня 2014 

100 доларів США 2 400,0667 1 576,8556 
100 євро 2 622,3129 1 923,2908 
10 російських рублів 3,2931 3,0304 

 
4.35. Взаємозалік статей активів і зобов'язань  

 
Фінансові активи і фінансові зобов’язання згортаються тільки в тих випадках, коли 

існує юридично забезпечене право на згортання визначених сум, а також коли Банк має 
намір погасити зобов’язання на нетто-основі або продати актив й одночасно погасити 
зобов’язання. 

Протягом 2014 – 2015 років АТ (публ.) „Український банк реконструкції та 
розвитку” не проводив взаємозалік між статями активів та зобов’язань. 

 
4.36. Облік впливу інфляції 
 
На звітну дату відсутні статті балансу, на які міг би вплинути рівень інфляції. 
 
4.37. Виплати працівникам 
 
Виплати працівникам включають поточні виплати. Поточні виплати працівникам 

включають: заробітну плату за окладами, інші нарахування з оплати праці; виплати за 
невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); 



Річний звіт за 2015 рік 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” 

 
 

30 

премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців 
по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо. 

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного 
періоду, визнається поточним зобов'язанням.  

Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються 
зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді. Виплати за 
невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у тому 
періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті.  

 
4.38. Інформація за операційними сегментами 
 
Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу, який надає продукти або 

послуги (операційний сегмент) або займається наданням продукції або послуг в 
окремому економічному регіоні (географічний сегмент) та, результати діяльності або 
активи якого становлять не менше десяти процентів від усіх сегментів або, на думку 
керівництва Банку, мають важливе значення для Банку. Сегменту притаманні ризики та 
прибутковість, що відрізняються його від інших сегментів діяльності. 
  
 Операційний сегмент є компонентом: 

а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та 
нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язані з операціями з іншими 
компонентами того самого бізнесу); 

б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником для 
прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання 
результатів його діяльності;  

в)  про який доступна дискретна фінансова інформація. 
 
 Згідно з вимогами МСФЗ 8 „Операційні сегменти” інформацію належить 
розкривати як у відношенні бізнес-сегментів, так і у відношенні географічних сегментів. 
           Формування звітних сегментів здійснюється Банком на основі виділених напрямків 
операційної діяльності (послуги банкам, послуги корпоративним клієнтам та фізичним 
особам, банківська діяльність з цінними паперами) та шляхом об’єднання кількох 
подібних сегментів одного виду в окремий звітний сегмент. Подібними визнаються 
сегменти,  які мають протягом кількох звітних періодів подібні значення прибутку та 
відповідають більшості критеріїв визначення операційного сегмента.   
 Операційний банківський сегмент,  визнається звітним,  якщо більша частина його 
доходу створюється від надання послуг зовнішнім клієнтам і одночасно показники його 
діяльності відповідають одному з таких критеріїв: 

− дохід даного сегмента становить не менше 10% сукупного доходу; 
− фінансовий результат даного сегмента становить не менше 10% сумарного 

фінансового  результату; 
− балансова вартість активів даного сегмента становить не менше 10% сукупної 

балансової вартості активів усіх сегментів певного виду. 
 

 Зовнішній дохід всіх визначених звітних сегментів має становити не менше ніж 
75% загального  доходу  Банку.  Якщо  сукупний  дохід  визнаних  звітних  сегментів  
менше такого  рівня,  то здійснюється виділення додаткових сегментів з метою 
досягнення зазначеного рівня доходу, навіть якщо такі додаткові сегменти не 
відповідатимуть вищезазначеним критеріям (10% поріг). 
 Якщо показники визначеного сегмента не відповідають вищезазначеним 
критеріям, то: 



Річний звіт за 2015 рік 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” 

 
 

31 

− сегмент може бути визнаний звітним сегментом, якщо він має важливе значення 
для Банку в цілому та інформація про нього є суттєвою; 

− необхідно провести подальше об’єднання двох або кількох подібних сегментів; 
− показники неподібних сегментів включаються до складу нерозподілених статей, 

з використанням яких узгоджуватимуться відповідні показники діяльності 
звітних сегментів і банку в цілому. 

 
 Доходом звітного сегменту є дохід, який безпосередньо відноситься до сегмента, 
та відповідна частина доходу Банку, що може бути віднесена до сегмента від зовнішньої 
діяльності. 
 Витратами звітного сегмента є витрати, пов’язані з основною діяльністю сегмента, 
що безпосередньо відносяться до нього, та відповідна частина витрат, що можуть бути 
обґрунтовано віднесені до сегмента, уключаючи витрати від зовнішньої діяльності. 
Витрати за сегментом не включають витрати на сплату податку на прибуток. 
 
 Активами звітного сегмента визнаються активи, які використовуються для 
виконання звичайної діяльності і безпосередньо стосуються цього сегмента. Активи 
сегмента не включають активи з податку на прибуток.  Активи сегмента визнаються після 
вирахування відповідних резервів, які регулюють оцінку об’єкта в балансі Банку. 
 
 Зобов’язання сегмента –  це зобов’язання,  що виникають від звичайної діяльності 
сегмента і безпосередньо відносяться до сегмента,  або можуть бути віднесені до 
сегмента шляхом пропорційного розподілу.  Якщо результат сегмента включає витрати 
на відсотки,  то зобов’язання сегмента включають відповідні зобов’язання, на які 
нараховуються відсотки. Зобов’язання сегмента не включають зобов’язань за податком 
на прибуток. 

                             
 АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» веде свою діяльність у 
таких операційних сегментах: 

 Послуги банкам - відкриття кореспондентських рахунків в інших банках, 
операції з розміщення (залучення) коштів, операції з купівлі-продажу 
безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 
України, операції з купівлі - продажу готівкової національної валюти тощо. 

 Послуги клієнтам (юридичним та фізичним особам) - здійснення 
розрахунково-касових операцій по поточних рахунках юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, прийом депозитів (вкладів), надання 
овердрафтів, кредитів та інших послуг з кредитування, проведення 
операцій з безготівковою іноземною валютою за дорученням клієнтів тощо. 

 Операції з цінними паперами – операції з купівлі-продажу казначейських 
цінних паперів (облігацій внутрішньої державної позики), депозитарні 
послуги, послуги за власними цінними паперами тощо. 

 Інші сегменти та операції. 
 
Основний критерій, за яким Банком визначено звітні операційні сегменти, це 

однорідність: 
− притаманних сегменту ризиків; 
− прибутковості; 
− цільових груп; 
− технологічного процесу. 

Основою для розподілу доходів та витрат за сегментами є принцип ліквідності та 
строковості первинних банківських операцій, при якому грошовий капітал Банку 
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використовується для функціонування дострокових активів, а найбільш волатильні 
пасиви спрямовуються у більш ліквідні активи. 

Крім того, при розподілі непрямих витрат використовувався метод, при якому 
витрати відносились на звітні сегменти у пропорціях рівних внескам кожного звітного 
сегменту у сумарний результат всіх звітних сегментів після віднесення  прямих доходів 
та витрат. 
          Міжсегментні операції здійснюються на безоплатній основі. 
 

Протягом звітного 2015 року виділення, об’єднання сегментів, зміни облікової 
політики щодо сегментів не проводилося.  
 Детальна інформація за операційними сегментами представлена в примітці 38. 
 

4.39. Операції з пов’язаними особами: 
 
У ході своєї звичайної діяльності Банк здійснює операції із різними контрагентами. 

Сторони вважаються пов’язаними у випадку, коли одна сторона має можливість 
контролювати іншу сторону або здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті 
управлінських рішень. Протягом звітного 2015 року та попереднього 2014 року Банк не 
здійснював операцій із пов’язаними сторонами. 
 
Операції із суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами влади 
 

Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 років Банк був на 99,9945% у власності 
Держави, під контролем Фонду державного майна України на звітну дату та під 
контролем міністерства фінансів України на попередню звітну дату. 
 

Суб’єкти господарювання, зв’язані із 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. 

Протягом звітного та попереднього звітного року Банк здійснював наступні операції 
з суб’єктами господарювання, пов’язаними із органами влади: операції з Облігаціями 
внутрішньої державної позики, залучення коштів на умовах субординованого боргу, 
розміщення коштів на коррспонденстькому рахунку та рахунках в інших банках. 

 
4.40. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках, виправлення суттєвих 

помилок та подання їх фінансових звітах 
 

В звітному 2015 році Банк не здійснював змін в обліковій політиці щодо 
здійснюваних операцій. Зазначені зміни стосувались операцій, подій та умов, що раніше 
не відбувались або були незначними. При цьому основні зміни приведення облікової 
політики у відповідність до вимог Національного банку України щодо порядку 
відображення в обліку операцій з акціонерами банку. В звітному періоду і впореденьому 
звітному періоді відсутні операції на які мали б вплив зазначені зміни. 

Протягом 2015 року відбулися зміни в облікових оцінках щодо визначення окремих 
коефіцієнтів ризику при визначенні класу позичальників. Наслідки таких змін застосовані 
банком перспективно, є незначними (врховуючи незначний кредитний портфель банку) 
та повністю відображені у фінансовій звітності за 2015 рік. 

Упродовж 2015 року Банк не виправляв суттєвих помилок, що мали вплив на 
фінансову звітність попередніх звітних періодів. 

Фактів повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах та фактів 
повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів не було. 

 
 



Річний звіт за 2015 рік 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” 

 
 

33 

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

 
Невизначеність оцінок. У процесі застосування облікової політики керівництво 

Банку використовувало свої судження та здійснювало оцінки при визначенні сум, 
відображених у фінансовій звітності, користуючись основними принципами МСФЗ. У 
випадку неможливості застосування якого-небудь стандарту або інтерпретації по 
конкретній угоді, керівництво Банку застосовувало професійні судження, які дозволяли 
Банку представити актуальну та достовірну інформацію. При використанні професійних 
суджень, Банк керувався вимогами пункту 10 та 11 МСФО 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки», вимогами інших стандартів або інтерпретацій, що 
стосуються аналогічних або пов'язаних з ними питань. Найбільш суттєве використання 
суджень та оцінок включає таке: 

Справедлива вартість фінансових інструментів. Якщо справедливу вартість 
фінансових  активів та зобов’язань, відображених у Звіті про фінансовий стан, неможливо 
визначити на основі цін на активному ринку, вона визнається з використанням різних 
методик оцінки, що включають застосування математичних моделей. Вихідні дані для 
цих моделей визначаються на основі  моделі оцінки, що використовує спостережні дані, 
за можливості, але коли це неможливо, при визначенні справедливої вартості необхідні 
певні судження. 

Збитки від знецінення по кредитах та дебіторської заборгованості (фінансові 
активи, які є простроченими або корисність яких зменшилась). Банк, керуючись 
вимогами МСФЗ 7, аналізує стан кредитного портфеля на знецінення на постійній основі. 
При визначенні необхідності визнання збитку від знецінення, Банк використовує 
судження про існування даних, що свідчать про зменшення передбачуваних потоків 
майбутніх коштів по кредитному портфелю, перше ніж зменшення може бути визначене 
по окремому кредиту в цьому портфелі. Таке свідчення може включати дані про те, що 
відбулася зміна в кредитоспроможності позичальника Банку, національних або місцевих 
економічних умовах активів, що впливають на зниження вартості Банку. Банк 
використовує оцінки, засновані на історичному досвіді збитків по активах з 
характеристиками кредитного ризику та об'єктивним свідченням знецінення, для 
аналогічних активів, що утримуються в портфелі при плануванні майбутніх потоків 
коштів. Методологія та допущення, використовувані для оцінки сум і строків руху 
грошових коштів, аналізуються на регулярній основі для скорочення відмінностей між 
оцінками збитку та фактичним збитком по знеціненню.  

Оподаткування. Керівництво вважає, що Банк дотримувався усіх положень 
чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненості в тім, що податкові органи 
не інтерпретують дотримання Банком положень чинного податкового законодавства в 
інший спосіб, і що як наслідок Банку не будуть нараховані штрафи та пені. Керівництво 
оцінює суму потенційних податків і штрафів шляхом оцінки ймовірності сплати таких 
податків і штрафів і застосування чинних норм податкового законодавства. Фактична 
сплата додатково нарахованих податків залежить від здатності податкових органів 
поставити під сумнів існуючі положення і інтерпретації застосованого податкового 
законодавства, а також змін до податкового законодавства. Якщо інтерпретації 
податкових органів відрізняються від інтерпретацій керівництва Банка, Банку можуть 
бути нараховані додаткові податки і штрафи.     

Первісне визнання операцій із суб’єктами господарювання, пов’язаними з 
органами влади. У ході своєї діяльності Банк проводив операції із суб’єктами 
господарювання, пов’язаними з органами влади. Відповідно до МСФО 39 фінансові 
інструменти повинні спочатку відображатися по справедливій вартості. При відсутності 
активного ринку по таких операціях для того, щоб визначити, чи здійснювалися операції 
по ринкових або неринковим процентним ставкам, керівництвом Банку 
використовувалися професійні судження. Підставами для судження було ціноутворення 
на аналогічні види операцій з незв'язаними сторонами, аналіз ефективної ставки відсотка, 
відкрита інформація щодо можливих ринкових ставок. 

Принцип безперервно діючої організації. Ця фінансова звітність підготовлена на 
основі принципу безперервно діючої організації. Використовуючи це судження, в Банку 
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враховувалися існуючі наміри, прибутковість операцій, діючі в наявності фінансові 
ресурси та вплив поточної економічної ситуації на діяльність Банку. 

 
Примітка 5. Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності  
 
Нові стандарти, зміни та тлумачення, які не є обов’язковими для застосування (але 

дозволені для дострокового застосування) у звітності за 2015 рік, і не були застосовані 
Банком. 

 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (обов’язковий для застосування з 01 січня 2018 року) – 

цей стандарт запроваджує нові вимоги щодо класифікації та оцінки фінансових активів та 
фінансових зобов’язань та їх повторного визнання. МСФЗ 9 вимагає, щоб всі фінансові активи, 
що знаходяться в рамках МСБО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та оцінка», в подальшому 
оцінювались за амортизованою вартістю або справедливою вартістю. Конкретно, боргові 
інвестиції, які утримуються в рамках бізнес-моделі з метою отримання договірних потоків 
грошових коштів, і ті, які мають договірні потоки грошових коштів, які є тільки виплатами 
основної суми та відсотків за нею, загалом оцінюються за амортизованою собівартістю на кінець 
наступних звітних періодів. Найбільш істотний вплив МСФЗ 9 стосовно класифікації та оцінки 
фінансових зобов’язань стосується обліку змін у справедливій вартості фінансового зобов’язання 
(віднесеного до категорії оцінювання за справедливою вартістю через прибуток або збиток) через 
зміни у кредитному ризику цього зобов’язання. Конкретно, за МСФЗ 9, для фінансових 
зобов’язань, які віднесені до категорії оцінювання за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, сума зміни в кредитному ризику цього зобов’язання визнається у складі іншого сукупного 
доходу, окрім випадків коли визнання ефекту від змін кредитного ризику фінансового 
зобов’язання в іншому сукупному доході створив би або збільшив би неузгодженість у 
відображенні прибутку чи збитку у бухгалтерському обліку. Зміни у справедливій вартості 
віднесеного до кредитного ризику фінансового зобов’язання у подальшому не класифікуються до 
прибутку чи збитку. Зараз, відповідно до вимог МСБО 39, вся сума зміни у справедливій вартості 
фінансового зобов’язання, віднесеного за справедливою вартістю до прибутку чи збитку, 
визнається у прибутку чи збитку. Умови відмови визнання (списання з балансу) перенесені з 
МСБО 39 майже без змін.  

МСФЗ 9 запроваджує нову модель визнання збитків від знецінення фінансових активів – 
модель очікуваних кредитних збитків. Вона передбачає підхід, що складається з трьох етапів, 
який ґрунтується на зміні кредитної якості фінансових активів з моменту їх первісного визнання. 
Підприємства повинні будуть враховувати миттєві збитки, що дорівнюють очікуваним збиткам за 
12 місяців, при первісному визнанні фінансових активів, які не є знеціненими кредитними 
активами (або очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії для торгової дебіторської 
заборгованості без істотного компоненту фінансування). У випадках, коли мало місце значне 
збільшення кредитного ризику, знецінення оцінюється з використанням очікуваних кредитних 
ризиків за весь строк дії кредиту, а не очікуваних кредитних збитків за 12 місяців.  

МСФЗ 9 також переглядає питання хеджування для забезпечення тісного зв’язку обліку з 
управлінням ризиками. 

Наразі керівництво аналізує вплив МСФЗ 9 на фінансову звітність Банку.  
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» (обов’язковий для застосування з 

01 січня 2018 року). Цей стандарт запроваджує ключовий принцип визнання виручки за 
ціною угоди в момент, коли товари або послуги передаються покупцю. Стандарт 
передбачає єдину модель, що має застосовуватися до договорів з покупцями, та два 
підходи до визнання виручки за цими договорами: визнання у певний момент часу та 
визнання протягом певного часу. Самостійні партії товарів або послуг повинні 
визнаватися окремо, а всі знижки та ретроспективні знижки з договірної ціни, як правило, 
повинні розподілятися на окремі елементи. Якщо розмір відшкодування змінюється, слід 
визнавати його тільки в тому розмірі, який не піддається суттєвому ризику зменшення 
суми визнаної накопичувальним підсумком виручки. Витрати, пов’язані із забезпеченням 
договорів з покупцями, повинні капіталізуватися та амортизуватися на строк, протягом 
якого відбувається використання вигод від договору.  



Річний звіт за 2015 рік 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” 

 
 

35 

Керівництво вважає, що суттєвого впливу МСФЗ 15 на фінансову звітність Банку не 
відбудеться. 

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» (обов’язковий для 
застосування з 01 січня 2016 року) – це проміжний стандарт з обліку деяких залишків, що 
виникають в рамках діяльності, що здійснюється по регульованим тарифам. Застосування 
проміжного стандарту планується до того часу, поки не буде закінчений довгостроковий 
проект «Діяльність з регульованими тарифами». МСФЗ 14 розповсюджується тільки на 
підприємства, які застосовують МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності» в зв’язку з тим, що вперше складають звітність за МСФЗ, а також 
визнають залишки, що виникають в результаті діяльності з тарифним регулюванням у 
відповідності до облікової політики, що складена за національними стандартами 
бухгалтерського обліку.   

Підприємствам, що підпадають під дію МСФЗ 14, дозволяється продовжувати 
застосовувати облікову політику, складену у відповідності до національних стандартів 
бухгалтерського обліку, у відношенні визнання, оцінки, знецінення та припинення 
визнання залишків по рахунку відстрочених тарифних різниць. Проміжний стандарт не 
містить подальшого керівництва щодо визнання, оцінки, знецінення та припинення 
визнання. Облікова політика, складена у відповідності до національних стандартів 
бухгалтерського обліку, застосовується тільки у відношенні тих залишків, які іншим 
чином не регулюються якими-небудь МСФО. Спочатку треба застосувати інші МСФО, і 
тільки після цього будь-який отриманий залишок повинен обліковуватися згідно МСФЗ 
14.  

Керівництво вважає, що суттєвого впливу МСФЗ 14 на фінансову звітність Банку не 
відбудеться. 

Поправки до МСФЗ 11 «Облік придбання часток участі в спільних операціях» 
(обов’язкові для застосування для років, що починаються з 01 січня 2016 року). Поправки 
передбачають вимоги до інвестора застосовувати принципи обліку об’єднання бізнесу 
при придбанні частки участі в спільних операціях, які представляють собою «бізнес» 
(згідно визначення IFRS 3 «Об’єднання бізнесу»). Зокрема, інвестору буде необхідно: 

• оцінити ідентифіковані активи та зобов’язання за справедливою вартістю; 

• віднести витрати, пов’язані з придбанням, в прибутки або збитки; 

• визнати відстрочений податок; 

• визнати різницю у складі гудвілу. 
Всі інші принципи обліку об’єднання бізнесу застосовуються у випадку, якщо не 

суперечать МСФЗ 11 «Спільна діяльність». 

Поправки застосовуються до придбання як первісної, так і додаткової частки участі 
в спільних операціях. І якщо купівля учасником спільної операції додаткової частки 
участі в тих самих спільних операціях призводить до збереження спільного контролю, то 
вже наявна у власності частка участі не переоцінюється. Зміни будуть застосовуватися до 
купівлі частки участі у вже існуючих спільних операціях, що являють собою бізнес, або 
тільки у випадку створення спільних операцій та вкладу в них існуючого бізнесу. При 
цьому зміни не стосуються ситуації, коли створення спільних операцій співпадає із 
створенням бізнесу. Виключаються також операції між інвестором та спільними 
операціями під спільним контролем. 

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправок до МСФЗ 11 на фінансову 
звітність Банку не відбудеться. 
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Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи» 
(обов’язкові для застосування для років, що починаються з 01 січня 2016 року). Рада з 
МСБО відмітила необґрунтованість застосування методу амортизації, що базується на 
виручці від використання активу, для основних засобів та нематеріальних активів. При 
цьому поправки розглядають можливість використовувати цей метод для нематеріальних 
активів у виключних випадках: коли існує пряма залежність виручки від споживання 
організацією майбутніх економічних вигід від нематеріального активу.  

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправок до МСБО 16 та МСБО 38 на 
фінансову звітність Банку не відбудеться. 

Поправка до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність»  (обов’язкова для 
застосування для років, що починаються з 01 січня 2016 року) відновила можливість 
використання методу дольової участі для обліку інвестицій в дочірні, спільні та 
асоційовані компанії в окремій фінансовій звітності підприємства. Підприємства мають 
право у своїй окремій фінансовій звітності обліковувати інвестиції в дочірні, асоційовані 
або спільні підприємства, використовуючи один з таких методів:  

• за собівартістю; 

• у відповідності до МСФЗ 9; 

• з використанням методу дольової участі, як це описано в МСБО 28 
«Інвестиції в асоційовані підприємства».  

Також добавлене роз’яснення до визначення окремої фінансової звітності – це 
звітність, що випускається додатково до: 

• консолідованої фінансової звітності підприємства, що має дочірні компанії;  

• фінансової звітності, підготовленої підприємством без дочірніх компаній, 
але таким, що має інвестиції в асоційовані та спільні компанії, які відображаються 
в обліку за МСФЗ 28. 

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправки до МСБО 27 на фінансову 
звітність Банку не відбудеться. 

Поправка до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»  (обов’язкова для 
застосування для років, що починаються з 01 січня 2016 року). Зміни стосуються 
суттєвості та об’єднання даних, подання проміжних підсумків, структури фінансової 
звітності та розкриття інформації про облікову політику.  

Поправки, що роз’яснюють питання подання інформації, підкреслюють той факт, 
що ті, хто складає звітність, можуть самостійно обирати формат та спосіб подання 
фінансової інформації в залежності від конкретних обставин підприємства та потреб 
користувачів фінансової звітності. Ті, хто складають звітність, мають підходити до її 
підготовки з урахуванням цих роз’яснень та наявності можливості підвищення чіткості 
викладення або покращення розкриття інформації. 

Порядок приміток до фінансової звітності повинен забезпечувати правильне 
співвідношення між чіткістю викладення та співставністю фінансової звітності, а зміни – 
вноситися в результаті конкретних змін фактів та обставин. 

Основні питання, що розглядаються: 

• суттєвість. Підприємство не повинно об’єднувати або розукрупнювати дані, якщо 
це ускладнить отримання чіткої та корисної інформації. Наприклад, об’єднувати 
статті з різними характеристиками або розкривати забагато несуттєвих деталей. 
Якщо керівництво вважає яку-небудь статтю суттєвою, то слід оцінити, яка саме 
інформація повинна бути розкрита у відповідності до вимог відповідного 
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стандарту, чи вимагається розкриття додаткової інформації, необхідної для 
розуміння впливу на фінансовий стан або результати; 

• розукрупнення даних та проміжні підсумки. Поправки роз’яснюють необхідність 
такого розукрупнення у випадках, коли воно пов’язане з розумінням фінансового 
стану чи фінансових результатів підприємства. Зміни стосуються додаткових 
проміжних підсумків у звіті про фінансовий стан чи звіті про прибутки і збитки 
та інший сукупний дохід; 

• примітки. Керівництво повинне визначати порядок приміток до фінансової 
звітності, враховуючи необхідність зрозумілого викладення та співставності 
фінансової звітності. Визначеного порядку подання приміток до фінансової 
звітності немає. Керівництво  може скоригувати подання інформації у 
відповідності до ситуації на підприємстві; 

• розкриття інформації про облікову політику. Поправки роз’яснюють, як 
визначати основні принципи облікової політики; 

• інший сукупний дохід від інвестицій, що обліковуються за методом дольової 
участі. Поправки вимагають частку іншого сукупного доходу від інвестицій, що 
обліковуються за методом дольової участі, включати у відповідну групу в 
залежності від того, чи будуть такі статті рекласифіковуватися до прибутку або 
збитку. Потім кожна група має бути представлена як єдина стаття у звіті про 
інший сукупний дохід. 

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправки до МСБО 1 на фінансову 
звітність Банку не відбудеться. 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідовані фінансові звіти» та МСФЗ 28 «Інвестиції в 
асоційовані підприємства» (обов’язкові для застосування для років, що починаються з 1 
січня 2016 року) в частині, що стосуються інвестиційних підприємств. Поправки до 
МСФЗ 10 звільняють інвестиційні підприємства від консолідації дочірніх підприємств. 
Поправки пояснюють, що виключення з вимог щодо підготовки консолідованої 
фінансової звітності також надається так званим проміжним материнським 
підприємствам, які є дочірніми для інвестиційних компаній (проте проміжному 
материнському підприємству необхідно відповідати й іншим вимогам МСФЗ 10, щоб 
мати право на виключення з  вимог про консолідацію). Разом з тим інвестиційна компанія 
повинна включати в консолідацію дочірні підприємства, які не є інвестиційними 
організаціями і чиї основні функції полягають в наданні послуг для підтримання 
інвестиційної діяльності інвестиційної компанії. Проте, якщо дочірнє підприємство саме 
є інвестиційною компанією, то материнська інвестиційна компанія зобов’язана оцінювати 
свої інвестиції в таку дочірню компанію по справедливій вартості через прибуток або 
збиток.  

Керівництво вважає, що суттєвого впливу поправок до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 на 
фінансову звітність Банку не відбудеться. 

Удосконалення МСФЗ (обов’язкові для застосування для років, що починаються з 1 
січня 2016 року): 

 
• МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». 

Поправка роз’яснює, що випадки, коли актив (або група вибуття) переноситься з 
категорії «утримувані для продажу» до категорії «призначені для розподілу» або 
навпаки, не вважається зміною плану продажу або розподілу і не повинні 
відображатися в обліку як така зміна. Актив або групу вибуття  необов’язково 
відновлювати у фінансовій звітності таким чином, якби вони ніколи не відносилися 
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до «утримуваних для продажу» або «призначеним для розподілу» тільки тому, що 
змінився спосіб їх вибуття. Поправка також роз’яснює, що вказівки щодо зміни в 
плані продажу повинні застосовуватися до активу або групи вибуття, що припинили 
бути призначеними для розподілу, але не перенесені до категорії «утримувані для 
продажу»; 

• МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації». Містить дві поправки: 
- договори на надання послуг. Якщо компанія передає фінансовий актив третій 

стороні на умовах, які не дозволяють їй припинити визнання цього активу, то у 
відповідності до МСФЗ 7 компанія повинна розкрити інформацію про характер 
угоди, ступінь участі, що продовжується, в активі та ризиках, до яких в 
результаті передачі схильне підприємство. Поправка допомагає керівництву 
визначити, чи означають умови угоди по обслуговуванню переданого 
фінансового активу наявність участі, що продовжується; 

- проміжна фінансова звітність. Розкриття додаткової інформації у відповідності 
до поправок до МСФЗ 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів 
та фінансових зобов’язань» необов’язково вимагається для всіх проміжних 
періодів, за виключенням тих, що вимагаються у відповідності до МСБО 34 
«Проміжна фінансова звітність». 

• МСБО 19 «Виплати працівникам». Поправка роз’яснює, що при визначенні ставки 
дисконтування для зобов’язань по виплатам по закінченню трудової діяльності 
важлива валюта, в якій виражені зобов’язання, а не країна, в якій такі зобов’язання 
виникли. Оцінка наявності достатньо розвиненого ринку високоякісних 
корпоративних облігацій аналізується для корпоративних облігацій, виражених у 
цій  валюті, а не в певній країні. І якщо достатньо розвиненого ринку високоякісних 
корпоративних облігацій в цій валюті не існує, слід розглядати державні облігації у 
відповідній валюті; 

• МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». Поправка роз’яснює, що мається на увазі 
під «інформацією, розкритою в інших формах проміжної фінансової звітності». 
Мова йде про наявність перехресного посилання на місцезнаходження цієї 
інформації. 

Керівництво вважає, що суттєвого впливу зазначених вище удосконалень МСФЗ на 
фінансову звітність Банку не відбудеться. 

ПРИМІТКА 6. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

                                                                                                      (тис.грн.) 

 Найменування статті 2015 рік 2014 рік  

1 2 3 4 
1 Готівкові кошти  452  1 463 
2 Кореспондентські рахунки, депозити та кредити 

овернайт у банках: 565 5 

2.1. України 565 5 
2.2. інших країн 0 0 
3 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 1 017 1 468 
  

ПРИМІТКА 7. КОШТИ В ІНШИХ БАНКАХ 
Таблиця 7.1. Кошти в інших банках 

                                                                                                   (тис.грн.) 
Рядок Найменування статті 2015 рік 2014 рік 

1 2 3  4 
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1 Депозити в інших банках: 0 0 
1.1. короткострокові депозити 0 0 
1.2. довгострокові депозити 0 0 
2 Договори купівлі і зворотного продажу 

(зворотного репо), укладені з іншими банками 
0 0 

3 Кредити, надані іншим банкам: 0 18 000 
3.1. Короткострокові 0 18 000 
3.2. Довгострокові 0 0 
4 Резерв під знецінення коштів в інших банках 0 (1 268) 
5 Усього коштів у банках за мінусом резервів 0 16 732 

 
Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Депозити 
Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Непрострочені і незнецінені : 0 0 0 0 

1.1. у 20 найбільших банках 0 0 0 0 
1.2. в інших банках України 0 0 0 0 
1.3. у великих банках країн ОЕСР 0 0 0 0 
1.4. у інших банках країн ОЕСР 0 0 0 0 
1.5. в інших банках 0 0 0 0 

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені і незнецінені кошти в інших банках за наявності 
рейтингів : 

1.1. з рейтингом ААА 0 0 0 0 
1.2. з рейтингом від АА- до АА+ 0 0 0 0 
1.3. з рейтингом від А- до А+ 0 0 0 0 
1.4. з рейтингом нижче А- 0 0 0 0 
1.5. ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0 

2 Знецінені кошти, які оцінені на 
індивідуальній основі: 

0 0 0 0 

2.1. із затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 
2.2. із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 
2.3. із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 0 
2.4. із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
0 0 0 0 

2.5. із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів 

0 0 0 0 

3 Кошти в інших банках до вирахування 
резервів 

0 0 0 0 

4 Резерв під знецінення коштів в інших 
банках 

0 0  0 0 

5 Усього коштів в інших банках за 
мінусом резервів 

0 0  0 0 

 
Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Депозити 
Договори 
купівлі і 

зворотного 
продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Непрострочені і незнецінені : 0 0 18 000 18 000 

1.1. у 20 найбільших банках 0 0 18 000 18 000 
1.2. в інших банках України 0 0 0 0 
1.3. у великих банках країн ОЕСР 0 0 0 0 
1.4. у інших банках країн ОЕСР 0 0 0 0 
1.5. в інших банках 0 0 0 0 

Або альтернативне розкриття інформації про непрострочені і незнецінені кошти в інших банках за наявності 
рейтингів : 

1.1. з рейтингом ААА 0 0 0 0 
1.2. з рейтингом від АА- до АА+ 0 0 0 0 
1.3. з рейтингом від А- до А+ 0 0 0 0 
1.4. з рейтингом нижче А- 0 0 0 0 
1.5. ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0 
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2 Знецінені кошти, які оцінені на 
індивідуальній основі: 

0 0 0 0 

2.1. із затримкою платежу до 31 дня 0 0 0 0 
2.2. із затримкою платежу від 32 до 92 днів 0 0 0 0 
2.3. із затримкою платежу від 93 до 183 днів 0 0 0 0 
2.4. із затримкою платежу від 184 до 365 

(366) днів 
0 0 0 0 

2.5. із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів 

0 0 0 0 

3 Кошти в інших банках до вирахування 
резервів 

0 0 18 000 18 000 

4 Резерв під знецінення коштів в інших 
банках 

0 0  (1 268)  (1 268)  

5 Усього коштів в інших банках за 
мінусом резервів 

0 0  16 732 16 732 

 
Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках  

(тис.грн.) 

Рядок 
Рух резервів 2015 2014 

Кошти в 
інших 
банках 

Договори 
зворотного 

репо 

Кошти в 
інших банках 

Договори 
зворотного 

репо 
1 2 3 4 5 6 
1 Резерв під знецінення за станом на 1 

січня  
(1 268) 0 (403) 0 

2 (Збільшення)/зменшення резерву під 
знецінення протягом року  

1 268 0 (865) 0 

3 Списання безнадійної заборгованості за 
рахунок резерву 

0 0 0 0 

4 Переведення до активів групи вибуття 0 0 0 0 

5 Вибуття дочірніх компаній 0 0 0 0 

6 Вплив перерахунку у валюту подання 
звітності 

0 0 0 0 

7 Резерв під знецінення за станом на 
кінець дня 31 грудня  

0 0 (1 268) 0 

ПРИМІТКА 8. КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ  
 
Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів  

                                                                                                  (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2015 рік 2014 рік 

1 2 3 4 
1  Кредити, що надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
0 0 

2  Кредити, що надані юридичним особам  398  16 049  
3  Кредити, що надані за операціями репо  0 0 
4  Кредити, що надані фізичним особам - 

підприємцям  
0 0 

5  Іпотечні кредити фізичних осіб  0 0 
6  Кредити, що надані фізичним особам на поточні 

потреби 
0 0 

7  Інші кредити, що надані фізичним особам  0 0 
8  Резерв під знецінення кредитів  (4) (14 575) 
9  Усього кредитів за мінусом резервів  394 1 474 

Цінні папери, які є забезпеченням кредитів, та заборгованості клієнтів за операціями репо, за станом 
на кінець дня 31 грудня 2015 року відсутні. Нарховані та неотримані доходи станом на кінець дня 
31.12.2015 року відсутні. 
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Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2015 рік 
(тис.грн.) 

Ря
до

к 
 

 Рух резервів 

Кредити, 
що надані 
органам 

державної 
влади та 

місцевого 
самоврядув

ання 

Кредити, 
що надані 
юридичн

им 
особам 

Кредити, 
що надані 

за 
операція
ми репо 

Кредити, 
що надані 
фізичним 
особам - 
підприєм

цям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, 
що надані 
фізичним 
особам на 
поточні 
потреби 

Інші 
кредити, 

що надані 
фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Залишок за 

станом на 1 
січня 2015 

0 (14 575) 0 0 0 0 0 (14 575) 

2 (Збільшення)
/ зменшення 
резерву під 
знецінення 
протягом 
року  

0 (1) 
 
 
 
 
 

 0 0 0 0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

(1) 
 
 
 
 
 
 

3 Списання 
безнадійної 
заборгованос
ті за рахунок 
резерву  

0 14 572 0 0 0 0 0 14 592 

4 Переведення 
до активів 
групи 
вибуття  

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Вибуття 
дочірніх 
компаній  

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Вплив 
перерахунку 
у валюту 
подання 
звітноості 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Залишок за 
станом на 
кінець дня 31 
грудня 2015 

0 (4) 0 0 0 0 0 (4) 

 
Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Ря
до

к 
 

 Рух резервів 

Кредити, 
що надані 
органам 

державної 
влади та 

місцевого 
самоврядув

ання 

Кредити, 
що надані 
юридичн

им 
особам 

Кредити, 
що надані 

за 
операція
ми репо 

Кредити, 
що надані 
фізичним 
особам - 
підприєм

цям 

Іпотечні 
кредити 

фізичних 
осіб 

Кредити, 
що надані 
фізичним 
особам на 
поточні 
потреби 

Інші 
кредити, 

що надані 
фізичним 

особам 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Залишок за 

станом на 1 
січня 2014 

0 (14) 0 0 0 0 0 (14) 

2 (Збільшення)
/ зменшення 
резерву під 
знецінення 
протягом 
року  

0 (14 562) 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

(14 562) 
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3 Списання 
безнадійної 
заборгованос
ті за рахунок 
резерву  

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Переведення 
до активів 
групи 
вибуття  

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Вибуття 
дочірніх 
компаній  

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Вплив 
перерахунку 
у валюту 
подання 
звітноості 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Залишок за 
станом на 
кінець дня 31 
грудня 2014 

0 (14 575) 0 0 0 0 0 (14 575) 

Протягом звітного 2014 року відбулось повернення раніше списаної за рахунок спеціального резерву 
суми безнадійної заборгованості в сумі 217 тис.грн., з них безнадійна заборгованість юридичних осіб – 43 
тис.грн., фізичних осіб - 174 тис.грн. 
 
Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності  

(тис.грн.) 

Ря
до

к 

Вид економічної діяльності 
2015 рік 2014 рік 

сума % сума % 

1 2 3 4 5 6 
1  Державне управління  0 0 0 0 
2  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та 

води 
0 0 0 0 

3  Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг 

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

5  Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство та рибне господарство 

0 0 0 0 

6 Кредити, що надані фізичним особам  0 0 0 0 

7  Інші* 398 100,00% 16 049 100,00% 
10 Усього:  398 100,00% 16 049 100,00% 
*До кредитів, які належать до інших видів економічної діяльності (рядок 7), Банк за 2015 рік відніс 
кредити, що надані суб*єктам господарської діяльності, основний вид економічної діяності яких є охорона 
здоров’я та надання соціальної допомоги. 
 
Таблиця 8.5 Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Ря
до

к Найменування 
статті 

Кредити
, що 

надані 
органам 
державн
ої влади 

та 
місцево

го 
самовря
дування 

Кредити, 
що надані 
юридич-
ним осо-

бам 

Кре-
дити, 
що 

нада
ні за 
опе-
раці-
ями 
репо 

Кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам - 
підпри-
ємцям 

Іпоте-
чні кре-

дити 
фізич-

них 
осіб 

Кре-
дити, 

що на-
дані 

фізич-
ним 

особам 
на по-
точні 

потреби 

Інші 
кредити, 

що 
надані 
фізич-

ним 
особам 

Усього 

1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  
1  Незабезпечені 

кредити 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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2  Кредити, що 
забезпечені: 

0 398 0 0 0 0 0 398 

2.1  грошовими 
коштами 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2  цінними 
паперами 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3  нерухомим 
майном 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.
1  

у т.ч. 
житлового 
призначення 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4  гарантіями і 
поручительства 
по 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5  іншими 
активами* 

0 398 0 0 0 0 0 398 

3  Усього 
кредитів та 
заборгованост
і клієнтів без 
резервів 

0 398 0 0 0 0 0 398 

* Під «іншими активами» розуміється застава виробничого (медичного) обладнання. 
При формуванні резервів за кредитними операціями Банку з клієнтами, забезпечення приймалось до 

розрахунку за спарведливою вартістю. 
 
Таблиця 8.6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Ря
до

к Найменування 
статті 

Кредити, 
що на-

дані ор-
ганам 

держав-
ної 

влади та 
місце-
вого 

самов-
ряду-
вання 

Кредити, 
що надані 
юридич-

ним 
особам 

Кре-
дити, 
що 

нада
ні за 
опе-
раці-
ями 
репо 

Кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам - 
підпри-
ємцям 

Іпоте-
чні 
кре-
дити 

фізич-
них 
осіб 

Кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам 

на пото-
чні пот-

реби 

Інші 
кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам 

Усього 

1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Незабезпечені 
кредити 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2  Кредити, що 
забезпечені: 

0 16 049 0 0 0 0 0 16 049 

2.1  грошовими 
коштами 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2  цінними 
паперами 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3  нерухомим 
майном 

0 14 572 0 0 0 0 0 14 572 

2.3.
1  

у т.ч. 
житлового 
призначення 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4  гарантіями і 
поручительства 
по 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5  іншими 
активами 

0 1 477 0 0 0 0 0 1 477 

3  Усього 
кредитів та 
заборгованост
і клієнтів без 
резервів 

0 16 049 0 0 0 0 0 16 049 

* Під «іншими активами» розуміється застава виробничого (медичного) обладнання. 
При складанні таблиці 10.5."Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2014 рік", за 

кредитами, які забезпечені декількома видами застави, основним видом забезпечення вважалась застава 
нерухомого майна. При формуванні резервів за кредитними операціями Банку з клієнтами, забезпечення 
приймалось до розрахунку за спарведливою вартістю. 
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Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2015 рік 

(тис.грн.) 
Ря

до
к Найменування 

статті 

Кредити, 
що на-

дані ор-
ганам 

держав-
ної 

влади та 
місце-
вого 

самов-
ряду-
вання 

Кредити, 
що надані 
юридич-
ним осо-

бам 

Кре-
дити, 
що 
на-
дані 
за 

опе-
раці-
ями 
репо 

Кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам - 
підпри-
ємцям 

Іпоте-
чні 
кре-
дити 

фізич-
них 
осіб 

Кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам 

на пото-
чні пот-

реби 

Інші 
кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам 

Усього 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1 Непрострочені 

та незнецінені:  
0 398 0 0 0 0 0 398 

1.1  великі 
позичальники з 
кредитною 
історією 
більше 2 років  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2  нові великі 
позичальники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  кредити 
середнім 
компаніям  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4  кредити малим 
компаніям  

0 398 0 0 0 0 0 398 

1.5  інші 
кредити фізичн
им особам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Прострочені, 
але 
незнецінені:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1  Із затримкою 
платежу до 31 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2  Із затримкою 
платежу від 32 
до 92 днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3  Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4  Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5  Із затримкою 
платежу 
більше ніж 366 
(367) днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Знецінені 
кредити, які 
оцінені на 
індивідуальні
й основі:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1  Із затримкою 
платежу до 31 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2  Із затримкою 
платежу від 32 
до 92 днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3  Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4  Із затримкою 
платежу від 
184 до 365 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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(366) днів  

3.5  Із затримкою 
платежу 
більше ніж 366 
(367) днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Загальна сума 
кредитів до 
відрахування 
резервів 

0 398 0 0 0 0 0 398 

5 Резерв під 
знецінення за 
кредитами  

0 (4) 0 0 0 0 0 (4) 

6 Усього 
кредитів за 
мінусом 
резервів 

0 394 0 0 0 0 0 394 

 
Таблиця 8.8. Аналіз кредитної якості кредитів за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Ря
до

к Найменування 
статті 

Кредити, 
що на-

дані ор-
ганам 

держав-
ної 

влади та 
місце-
вого 

самов-
ряду-
вання 

Кредити, 
що надані 
юридич-
ним осо-

бам 

Кре-
дити, 
що 
на-
дані 
за 

опе-
раці-
ями 
репо 

Кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам - 
підпри-
ємцям 

Іпоте-
чні 
кре-
дити 

фізич-
них 
осіб 

Кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам 

на пото-
чні пот-

реби 

Інші 
кредити, 
що на-
дані фі-
зичним 
особам 

Усього 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1 Непрострочені 

та незнецінені:  
0 1 477 0 0 0 0 0 1 477 

1.1  великі 
позичальники з 
кредитною 
історією більше 
2 років  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2  нові великі 
позичальники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  кредити 
середнім 
компаніям  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4  кредити малим 
компаніям  

0 1 477 0 0 0 0 0 1 477 

1.5  інші 
кредити фізични
м особам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Прострочені, але 
незнецінені:  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1  Із затримкою 
платежу до 31 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2  Із затримкою 
платежу від 32 
до 92 днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3  Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4  Із затримкою 
платежу від 184 
до 365 (366) 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5  Із затримкою 
платежу більше 
ніж 366 (367) 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Знецінені 
кредити, які 
оцінені на 
індивідуальній 
основі:  

0 14 572 0 0 0 0 0 14 572 

3.1  Із затримкою 
платежу до 31 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2  Із затримкою 
платежу від 32 
до 92 днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3  Із затримкою 
платежу від 93 
до 183 днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4  Із затримкою 
платежу від 184 
до 365 (366) 
днів  

0 14 572 0 0 0 0 0 14 572 

3.5  Із затримкою 
платежу більше 
ніж 366 (367) 
днів  

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Загальна сума 
кредитів до 
відрахування 
резервів 

0 16 049 0 0 0 0 0 16 049 

5 Резерв під 
знецінення за 
кредитами  

0 (14 575) 0 0 0 0 0 (14 575) 

6 Усього 
кредитів за 
мінусом 
резервів 

0 1 474 0 0 0 0 0 1 474 

 
Таблиця 8.9. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2015 року 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Балансова 
вартість 

Вартість 
застави 

Вплив 
застави 

1 2 3 4 5 = 3 - 4 
1  Кредити, що надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
0 0 0 

2 Кредити, що надані юридичним особам  398 9 228 (8 830) 
3 Кредити, що надані за операціями репо  0 0 0 
4 Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям  0 0 0 
5 Іпотечні кредити фізичних осіб  0 0 0 
6 Кредити, що надані фізичним особам на поточні 

потреби 
0 0 0 

7 Інші кредити, що надані фізичним особам  0 0 0 
8 Усього кредитів 398 9 228 (8 830) 

 
Таблиця 8.10. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2014 року 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Балансова 
вартість 

Вартість 
застави 

Вплив 
застави 

1 2 3 4 5 = 3 - 4 
1  Кредити, що надані органам державної влади та 

місцевого самоврядування  
0 0 0 

2 Кредити, що надані юридичним особам  16 049 14 052 1 997 
3 Кредити, що надані за операціями репо  0 0 0 
4 Кредити, що надані фізичним особам - підприємцям  0 0 0 

5 Іпотечні кредити фізичних осіб  0 0 0 
6 Кредити, що надані фізичним особам на поточні 

потреби 
0 0 0 
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7 Інші кредити, що надані фізичним особам  0 0 0 
8 Усього кредитів 16 049 14 052 1 997 

 
ПРИМІТКА 9. ЦІННІ ПАПЕРИ В ПОРТФЕЛІ БАНКУНА ПРОДАЖ 
 
Таблиця 9.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж  

                                                                                                       (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2015 2014 

1 2 3 4 
1 Боргові цінні папери    

1.1 державні облігації 38 935 0 
1.2 облігації місцевих позик 0 0 
1.3 облігації підприємств 0 0 
1.4 векселі 0 0 
2 Акції підприємств та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком 
0 0 

2.1 справедлива вартість яких визначена за даними 
оприлюднених котирувань цінних паперів на 
фондових біржах 

0 0 

2.2 справедлива вартість яких визначена за 
розрахунковим методом 

0 0 

2.3 за собівартістю (справедливу вартість яких 
достовірно визначити неможливо) 

0 0 

3 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

0 0 

4 Усього цінних паперів у портфелі банку на 
продаж за мінусом резервів 

38 935 0 

 
Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на 
продаж за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Ря
до

к 

Найменування статті 

Державні 
облігації 

Облігації 
місцевих 

позик 

Облігації 
підприємст

в 

Векселі Усього 

1 2 6 7 8 9 10 
1 Боргові цінні папери непрострочені та 

незнецінені:  
38 935 0 0 0 38 935 

1.1  Державні підприємства та установи 38 935 0 0 0 38 935 
1.2  Органи місцевого самоврядування 0 0 0 0 0 
1.3  Великі підприємства 0 0 0 0 0 
1.4  Середні підприємства 0 0 0 0 0 
1.5  Малі підприємства 0 0 0 0 0 
Або альтернативне розкриття інформації про прострочені та не знецінені боргові цінні папери за наявності 
таких рейтингів цінних паперів: 
1.1  з рейтингом ААА 0 0 0 0 0 
1.2  з рейтингом від АА- до АА+ 0 0 0 0 0 
1.3  з рейтингом від А- до А+ 0 0 0 0 0 
1.4  з рейтингом нижче А- 0 0 0 0 0 
1.5  ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0 0 

2 Непогашені у визначений емітентом 
строк, але не знецінені боргові цінні 
папери: 

0 0 0 0 0 

2.1  Із затримкою платежу до 31 днів  0 0 0 0 0 
2.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 

днів  
0 0 0 0 0 

2.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 

2.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 
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2.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів  

0 0 0 0 0 

3 Боргові цінні папери, які оцінені на 
індивідуальній основі:  

0 0 0 0 0 

3.1  Із затримкою платежу до 31 днів  0 0 0 0 0 
3.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 

днів  
0 0 0 0 0 

3.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 

3.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 

3.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів  

0 0 0 0 0 

4 Резерв під знецінення цінних паперів 
у портфелі банку до погашення 

0 0 0 0 0 

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

38 935 0 0 0 38 935 

 
ПРИМІТКА 10. ЦІННІ ПАПЕРИ В ПОРТФЕЛІ БАНКУ ДО ПОГАШЕННЯ 
 
Таблиця 10.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення  

                                                                                                       (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 2015 2014 

1 2 3 4 
1 Державні облігації 11 752 21 161 
2 Облігації місцевих позик 0 0 
3 Облігації підприємств 0 0 
4 Векселі 0 0 
5 Депозитні сертифікати НБУ 11 093 0 
6 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
0 0 

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

22 845 21 161 

 
Таблиця 10.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до 
погашення за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Ря
до

к 

Найменування статті 

Державні 
облігації 

Депозитні 
сертифікат

и НБУ 

Облігації 
підприємс

тв 

Векселі Усього 

1 2 6 7 8 9 10 
1 Боргові цінні папери непрострочені та 

незнецінені:  
11 752 11 093 0 0 22 845 

1.1  Державні підприємства та установи 11 752 11 093 0 0 22 845 
1.2  Органи місцевого самоврядування 0 0 0 0 0 
1.3  Великі підприємства 0 0 0 0 0 
1.4  Середні підприємства 0 0 0 0 0 
1.5  Малі підприємства 0 0 0 0 0 
Або альтернативне розкриття інформації про прострочені та не знецінені боргові цінні папери за наявності 
таких рейтингів цінних паперів: 
1.1  з рейтингом ААА 0 0 0 0 0 
1.2  з рейтингом від АА- до АА+ 0 0 0 0 0 
1.3  з рейтингом від А- до А+ 0 0 0 0 0 
1.4  з рейтингом нижче А- 0 0 0 0 0 
1.5  ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0 0 

2 Непогашені у визначений емітентом 
строк, але не знецінені боргові цінні 
папери: 

0 0 0 0 0 

2.1  Із затримкою платежу до 31 днів  0 0 0 0 0 
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2.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 
днів  

0 0 0 0 0 

2.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 

2.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 

2.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів  

0 0 0 0 0 

3 Боргові цінні папери, які оцінені на 
індивідуальній основі:  

0 0 0 0 0 

3.1  Із затримкою платежу до 31 днів  0 0 0 0 0 
3.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 

днів  
0 0 0 0 0 

3.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 

3.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 

3.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів  

0 0 0 0 0 

4 Резерв під знецінення цінних паперів 
у портфелі банку до погашення 

0 0 0 0 0 

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

11 752 11 093 0 0 22 845 

 
Таблиця 10.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до 
погашення за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Ря
до

к 

Найменування статті 

Державні 
облігації 

Облігації 
місцевих 

позик 

Облігації 
підприємст

в 

Векселі Усього 

1 2 6 7 8 9 10 
1 Боргові цінні папери непрострочені та 

незнецінені:  
21 161 0 0 0 21 161 

1.1  Державні підприємства та установи 21 161 0 0 0 21 161 
1.2  Органи місцевого самоврядування 0 0 0 0 0 
1.3  Великі підприємства 0 0 0 0 0 
1.4  Середні підприємства 0 0 0 0 0 
1.5  Малі підприємства 0 0 0 0 0 
Або альтернативне розкриття інформації про прострочені та не знецінені боргові цінні папери за наявності 
таких рейтингів цінних паперів: 
1.1  з рейтингом ААА 0 0 0 0 0 
1.2  з рейтингом від АА- до АА+ 0 0 0 0 0 
1.3  з рейтингом від А- до А+ 0 0 0 0 0 
1.4  з рейтингом нижче А- 0 0 0 0 0 
1.5  ті, що не мають рейтингу 0 0 0 0 0 

2 Непогашені у визначений емітентом 
строк, але не знецінені боргові цінні 
папери: 

0 0 0 0 0 

2.1  Із затримкою платежу до 31 днів  0 0 0 0 0 
2.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 

днів  
0 0 0 0 0 

2.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 

2.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 

2.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів  

0 0 0 0 0 

3 Боргові цінні папери, які оцінені на 
індивідуальній основі:  

0 0 0 0 0 

3.1  Із затримкою платежу до 31 днів  0 0 0 0 0 
3.2  Із затримкою платежу від 32 до 92 

днів  
0 0 0 0 0 

3.3  Із затримкою платежу від 93 до 183 
днів  

0 0 0 0 0 
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3.4  Із затримкою платежу від 184 до 365 
(366) днів  

0 0 0 0 0 

3.5  Із затримкою платежу більше ніж 366 
(367) днів  

0 0 0 0 0 

4 Резерв під знецінення цінних паперів 
у портфелі банку до погашення 

0 0 0 0 0 

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

21 161 0 0 0 21 161 

За станом на кінець дня 31 грудня 2015 року Банк не мав в забезпеченні та не передавав у 
забезпечення без припинення їх визнання цінні папери, придбані за договорами репо, а також цінних 
паперів, які Банк не може продати чи переказати. 

 
ПРИМІТКА 11. ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ 
 
Таблиця 11.1. Інвестиційна нерухомість, оцінена за методом собівартості за 2015 рік: 

тис.грн. 

Рядок  Найменування статті  Земля Будівлі Частина 
будівлі 

Земля і 
будівля Усього 

1  2  3  4  5  6  7  
1  Залишок на початок року: 24 674 3 252 0 0 27 926 

1.1  Первісна вартість 24 674 3 387 0 0 28 061 
1.2  Знос 0 (135) 0 0 (135) 
1.3  Зменшення корисності 0 0 0 0 0 
2 Придбання 0 0 0 0 0 
3 Капітальні інвестиції на реконструкцію 0 0 0 0 0 
4 Амортизація 0 (45) 0 0 (45) 
5 Зменшення корисності 0 0 0 0 0 

6 
Переведення з категорії капітальних 
інвестицій до інвестиційної нерухомості 0 0 0 0 0 

7 Надходження шляхом об'єднання бізнесу 0 0 0 0 0 

8 

Переведення до необоротних активів, 
утримуваних для продажу, та активів групи 
вибуття 0 0 0 0 0 

9 Вибуття 0 0 0 0 0 

10 
Переведення до категорії будівель, займаних 
власником 0 0 0 0 0 

11 
Переведення з категорії будівель, що займані 
власником 0 0 0 0 0 

12 Інші зміни* 0 0 0 0 0 
13 Вплив перерахунку в валюту звітності 0 0 0 0 0 
14 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 24 674 3 207 0 0 27 881 

13.1  Первісна вартість  24 674 3 387 0 0 28 061 
13.2  Знос 0 (180) 0 0 (180) 
13.3  Зменшення корисності 0 0 0 0 0 

В складі інвестиційної нерухомості Банк визнає наступні об’єкти: 
- земельна ділянка, право власності на яку отримав на підставі реалізації прав заставодержателя та 

яка не була реалізована протягом року. Відповідно до чинного законодавства України земельні 
ділянки не підлягають амортизації; 

- комплекс, нежитлові будівлі, право власності на які Банк отримав на підставі реалізації прав 
заставодержателя в попередніх звітних періодах. До момнету визнання в складі інвестиційної 
нерухомості даний об’єкт обліковувався в складі довгострокових активів, утримуваних для 
продажу, але за умови, що він не був реалізований протягом строку, відведеного на його 
реалізацію, було прийнято рішення класифікувати даний об’єкт в складі інвестиційної нерухомості 
за методом собівартості з одночасним визнанням накопиченої амортизації. Комплекс нежитлових 
будівель підлягає амортизації по прямолінійному методу згідно визначеного цьому об`єкту строка 
корисного використання - 75 років.  

За умови фінансової кризи операції з аналогічними об’єктами нерухомості майже не проводяться, що 
обумовлює неможливість достовірного визначення справедливої вартості даних об`єктів 
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нерухомості. Тому вищезазначені об`єкти інвестиційної нерухомості обліковуються в складі 
інвестиційної нерухомості за методом собівартості.  
 

Таблиця 11.2. Інвестиційна нерухомість, оцінена за методом собівартості за 2014 рік: 
тис.грн. 

Рядок  Найменування статті  Земля Будівлі Частина 
будівлі 

Земля і 
будівля Усього 

1  2  3  4  5  6  7  
1  Залишок на початок року: 24 674 0 0 0 24 674 

1.1  Первісна вартість 24 674 0 0 0 24 674 
1.2  Знос 0 0 0 0 0 
1.3  Зменшення корисності 0 0 0 0 0 
2 Придбання 0 0 0 0 0 
3 Капітальні інвестиції на реконструкцію 0 0 0 0 0 
4 Амортизація 0 (135) 0 0 (135) 
5 Зменшення корисності 0 0 0 0 0 

6 
Переведення з категорії капітальних 
інвестицій до інвестиційної нерухомості 0 0 0 0 0 

7 Надходження шляхом об'єднання бізнесу 0 0 0 0 0 

8 

Переведення до необоротних активів, 
утримуваних для продажу, та активів групи 
вибуття 0 3 387 0 0 3 387 

9 Вибуття 0 0 0 0 0 

10 
Переведення до категорії будівель, займаних 
власником 0 0 0 0 0 

11 
Переведення з категорії будівель, що займані 
власником 0 0 0 0 0 

12 Інші зміни* 0 0 0 0 0 
13 Вплив перерахунку в валюту звітності 0 0 0 0 0 
14 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 24 674 3 252 0 0 27 926 

13.1  Первісна вартість  24 674 (3 387) 0 0 28 061 
13.2  Знос 0 (135) 0 0 (135) 
13.3  Зменшення корисності 0 0 0 0 0 

 
Таблиця 11.3. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний 
дохід 

                                                                                                                     (тис.грн.) 
Рядок  Суми доходів і витрат 2015 2014 

1  2  3 4 
1  Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 40 39 

2 
Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і 
обслуговування) від інвестиційної нерухомості, що генерує 
дохід від оренди 

0 0 

3 Інші прямі витрати, що не генерують дохід від оренди (61) (14) 

 
Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за невідмовною 

операційною орендою, якщо банк є орендодавцем,   відсутня. Це обумовлено тим, що в 
банку відсутні договора операційної оренди інвестиційної нерухомості на умовах 
невідмовності їх виконання.  

 
ПРИМІТКА 12. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
Таблиця 12.1. Основні засоби та нематеріальні активи  

(тис.грн.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11.
1 12 

1 Балансова 
вартість на 
початок 2014 
року: 

0 29 691 117 0 53 3 0 0 96 0 29 960 

1.1 Первісна 
(переоцінена) 
вартість 

0 30 504 925 0 213 7 135 0 418 0 32 202 

1.2 Знос на початок 
попереднього  року 

0 (813) (808) 0 (160) (4) (135) 0 (322) 0 (2 242) 

2 Надходження 0 0 0 0 0 0 4 0 80 0 84 
3 Капітальні 

інвестиції на 
добудову основних 
засобів та 
вдосконалення 
нематеріальних 
активів 

0 148 0 0 0 0 0 9 0 0 157 

4 Переведення до 
необоротних 
активів, 
утримуваних для 
продажу, та активів 
групи вибуття 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Амортизаційні 

відрахування 
0 (407) (48) 0 (40) (1) (4) 0 (26) 0 (526) 

7 Зменшення 
корисності  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Відновлення 
корисності  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Переоцінка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9.1 Переоцінка 

первісної вартості 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2 Переоцінка зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Інші зміни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.1 Первісна 
(переоцінена) 
вартість 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.2 Знос  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Балансова 

вартість на кінець 
2014 року (на 
01.01. 2015 року): 

0 29 432 69 0 13 2 0 9 150 0 29 675 

11.1 Первісна 
(переоцінена) 
вартість 

0 30 652 925 0 213 7 139 9 484 0 32 429 

11.2 Знос на кінець 2013 
року (на початок 
2014 року) 

0 (1 220) (856) 0 (200) (5) (139) 0 (334) 0 (2 754) 

12 Надходження 0 0 13 0 0 0 1 0 31 0 45 
13 Капітальні 

інвестиції на 
добудову основних 
засобів та 
вдосконалення 
нематеріальних 
активів 

0 122 0 0 0 0 0 (9) 0 0 113 

14 Переведення до 
необоротних 
активів, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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утримуваних для 
продажу, та активів 
групи вибуття 

15 Вибуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Амортизаційні 

відрахування 
0 (410) (37) 0 (13) 0 (1) 0 (38) 0 (499) 

17 Зменшення 
корисності  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Відновлення 
корисності 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Переоцінка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19.1 Переоцінка 

первісної вартості 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.2 Переоцінка зносу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Інші зміни 0 0 0 0 0 0 0 0 (4) 0 (4) 

20.1 Первісна 
(переоцінена 
вартість) 

0 0 0 0 0 0 0 0 (6) 0 (6) 

20.2 Знос 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
21 Балансова 

вартість на 31.12. 
2015 року 

0 29 144 45 0 0 2 0 0 139 0 29 330 

22.1 Первісна 
(переоцінена) 
вартість 

0 30 774 938 0 213 7 140 0 509 0 32 581 

22.2 Знос на кінець 2015 
року 

0 (1 630) (893) 0 (213) (5) (140) 0 (370) 0 (3 251) 

Станом на 31 грудня 2015 року в АТ (публ.) «Український банк реконструкції та 
розвитку»: 
- Вартість основних засобів та нематеріальних активів, стосовно яких є передбачені 

законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження, 
становить 1 113 тис.грн.; 

- Вартість оформлених у заставу основних засобів і нематеріальних активів не має; 
- Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 

(консервація, реконструкція тощо), не має; 
- Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж, не має; 
- Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, – 932 тис.грн; 
- Вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності, - не 

має; 
- Вартість створених нематеріальних активів - не має; 
- Збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які б виникали у результаті 

переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або 
сторнованих безпосередньо у власному капіталі, не відбувалось. 
 

ПРИМІТКА 13. ІНШІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
Таблиця 13.1 Інші фінансові активи  

(тис.грн.)  

Рядок Найменування статті Примітки 2015 рік 2014 рік 

1 2 3 4 5 
1 Дебіторська заборгованість за цінними паперами   0 0 

2 Дебіторська заборгованість за фінансовим 
лізингом (орендою) 

  0 0 

3 Дебіторська заборгованість за операціями з 
платіжними картками 

  0 0 

4 Дебіторська заборгованість за операціями з 
іноземною валютою 

  0 0 

5 Похідні фінансові активи в торговому портфелі 
банку 

 0 0 

6 Похідні фінансові активи, що призначені для 
обліку хеджування 

  0 0 

7 Грошові кошти з обмеженим правом 
використання 

  0 0 
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8 Інші фінансові активи   40 55 
9 Резерв під знецінення інших фінансових активів   (5) (20) 
10 Усього інших фінансових активів за мінусом 

резервів 
  35 35 

*В рядку 8 статті «Інші фінансові активи» відображені інші фінансові активи, а саме: 
- нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою) – 40 тис.грн.; 
 
Таблиця 13.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2015 
рік 

(тис. грн.) 

Ря-
док Рух резервів 

Дебітор-
ська 

забор-
гова-

ність за 
цінними 

папе-
рами 

Дебітор-
ська 

забор-
гова-

ність за 
фінан-
совим 
лізин-

гом 
(орен-
дою) 

Дебітор-
ська 
забо-
ргова-

ність за 
операці-

ями з 
платіж-
ними 

картками 

Дебіторська 
заборгова-

ність за 
операціями 
з іноземною 

валютою 

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом ко-
ристування 

Інші 
фінан-

сові 
ак-

тиви 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Залишок за станом на 

01.01.2015 року 
0 0 0 0 0 (20) (20) 

2 (Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом періоду 

0 0 0 0 0 (5) (5) 

3 Списання безнадійної 
заборгованості 

0 0 0 0 0 20 20 

4 Переведення до активів 
групи вибуття 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Вплив перерахунку у 
валюту подання звітності 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Вибуття дочірніх 
компаній 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Залишок за станом на 
31.12.2015 року 

0 0 0 0 0 (5) (5) 

 
Таблиця 13.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2014 
рік 

(тис. грн.) 

Ря-
док Рух резервів 

Дебітор-
ська 

забор-
гова-

ність за 
цінними 

папе-
рами 

Дебітор-
ська за-
боргова-
ність за 

фінансо-
вим лізи-

нгом 
(орендою) 

Дебітор-
ська за-
боргова-
ність за 
операці-

ями з 
платіж-
ними 
карт-
ками 

Дебітор-
ська 
забо-
ргова-

ність за 
операці-

ями з 
іно-

земною 
валютою 

Грошові 
кошти з 

обмеженим 
правом ко-
ристування 

Інші 
фінан-

сові 
ак-

тиви 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Залишок за станом на 

01.01.2014 року 
0 0 0 0 0 (24) (24) 

2 (Збільшення)/зменшення 
резерву під знецінення 
протягом періоду 

0 0 0 0 0 4 4 

3 Списання безнадійної 
заборгованості 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Переведення до активів 
групи вибуття 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Вплив перерахунку у 
валюту подання звітності 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Вибуття дочірніх 
компаній 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Залишок за станом на 0 0 0 0 0 (20) (20) 
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31.12.2014 року 
 
Таблиця 13.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Ря-
док 

Найменування 
статті 

Дебітор-
ська забо-
ргованість 

за 
цінними 

паперами 

Дебітор-
ська забо-
ргованість 
за фінан-
совим лі-
зингом 

(орендою) 

Дебітор-
ська забо-
ргованість 
за опера-
ціями з 
платіж-

ними кар-
тками 

Дебітор-
ська забо-
ргованість 
за опера-
ціями з 

іноземно
ю 

валютою 

Грошові 
кошти з 
обмеже-
ним пра-

вом 
корис-

тування 

Інші 
фінан-

сові 
активи 

Усьо
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Непрострочена 

та незнецінена 
заборгованість: 

0 0 0 0 0 31 31 

1.1 Великі клієнти з 
кредитною 
історією більше 2 
років 

0 0 0 0 0 31 31 

1.2 Нові великі 
клієнти 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Середні компанії  0 0 0 0 0 0 0 
1.4 Малі компанії 0 0 0 0 0 0 0 
2 Прострочена, 

але незнецінена: 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1 із затримкою 
платежу до 31 
дня 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 із затримкою 
платежу від 32 до 
92 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 із затримкою 
платежу від 93 до 
183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4 із затримкою 
платежу від 184 
до 365 (366) днів 

0 0 0 0 0 0 0 

2.5 із затримкою 
платежу більше 
ніж 366 (367) 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Заборгованість 
знецінена на 
індивідуальній 
основі: 

0 0 0 0 0 9 9 

3.1 із затримкою 
платежу до 31 
дня 

0 0 0 0 0 9 9 

3.2 із затримкою 
платежу від 32 до 
92 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3 із затримкою 
платежу від 93 до 
183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4 із затримкою 
платежу від 184 
до 365 (366) днів 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5 із затримкою 
платежу більше 
ніж 366 (367) 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Усього інших 
фінансових 
активів до 
вирахування 
резерву 

0 0 0 0 0 40 40 

5 Резерв під 
знецінення 
інших 

0 0 0 0 0 (5) (5) 
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фінансових 
активів 

6 Усього інших 
фінансових 
активів за 
мінусом резерву 

0 0 0 0 0 35 35 

 
Таблиця 13.5. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Ря-
док 

Найменування 
статті 

Дебітор-
ська забо-
ргованість 

за 
цінними 

паперами 

Дебітор-
ська забо-
ргованість 
за фінан-
совим лі-
зингом 

(орендою) 

Дебітор-
ська забо-
ргованість 
за опера-
ціями з 
платіж-

ними кар-
тками 

Дебітор-
ська забор-
гованість 

за 
операціями 

з інозем-
ною валю-

тою 

Грошові 
кошти з 
обмеже-
ним пра-

вом 
кори-

стування 

Інші 
фінан-

сові 
активи 

Усьо
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Непрострочена 

та незнецінена 
заборгованість: 

0 0 0 0 0 35 35 

1.1 Великі клієнти з 
кредитною 
історією більше 2 
років 

0 0 0 0 0 35 35 

1.2 Нові великі 
клієнти 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Середні компанії  0 0 0 0 0 0 0 
1.4 Малі компанії 0 0 0 0 0 0 0 
2 Прострочена, 

але незнецінена: 
0 0 0 0 0 0 0 

2.1 із затримкою 
платежу до 31 
дня 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 із затримкою 
платежу від 32 до 
92 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 із затримкою 
платежу від 93 до 
183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4 із затримкою 
платежу від 184 
до 365 (366) днів 

0 0 0 0 0 0 0 

2.5 із затримкою 
платежу більше 
ніж 366 (367) 
днів 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Заборгованість 
знецінена на 
індивідуальній 
основі: 

0 0 0 0 0 20 20 

3.1 із затримкою 
платежу до 31 
дня 

0 0 0 0 0 0 0 

3.2 із затримкою 
платежу від 32 до 
92 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3 із затримкою 
платежу від 93 до 
183 днів 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4 із затримкою 
платежу від 184 
до 365 (366) днів 

0 0 0 0 0 0 0 

3.5 із затримкою 
платежу більше 
ніж 366 (367) 
днів 

0 0 0 0 0 20 0 

4 Усього інших 
фінансових 
активів до 

0 0 0 0 0 55 55 
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вирахування 
резерву 

5 Резерв під 
знецінення 
інших 
фінансових 
активів 

0 0 0 0 0 (20) (20) 

6 Усього інших 
фінансових 
активів за 
мінусом резерву 

0 0 0 0 0 35 35 

 

ПРИМІТКА 14. ІНШІ АКТИВИ 
 
Таблиця 14.1. Інші активи  

(тис.грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки 2015 2014  

1 2 3 4 5 
1 Дебіторська заборгованість з придбання 

активів 
  2 11 

2 Передоплата за послуги   13 111 
3 Дорогоцінні метали   0 0 
4 Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 
  0 0 

5 Інші активи   1 938 1 399 
6 Резерв під інші активи   0 (92) 
7 Усього інших активів за мінусом резервів   1 953 1 429 

*Стаття інші складається з : 
1. Запаси матеріальних цінностей в підзвіті – 8 тис.грн. 
2. Витрати майбутніх періодів – 52 тис.грн. 
3. Дебіторська заборгованість за обов*язковими платежами, крім податку на прибуток – 765 тис.грн. 
4. Грошові кошти на кореспондентському рахунку в НБУ щодо яких є тимчасове обмеження в 

використанні – 1 113 тис.грн. 
 
Таблиця 14.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Дебіторська 
заборгованість з 

придбання 
активів 

Передоплата 
за послуги 

Інші 
активи Усього 

1  2  3  4  5  6  

1  
Залишок за станом на 1 січня 201 
р. 0  (92) 0  (92) 

2 (Збільшення)/ зменшення резерву 
під знецінення протягом періоду 

0 92 0 92 

3 Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок резерву  

0 0 0 0 

4 
Переведення до активів групи 
вибуття  

0 0 0 0 

5 
Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності 

0 0 0 0 

6 Вибуття дочірніх компаній  0 0 0 0 

7 
Залишок за станом на кінець дня 
31 грудня 2015 р. 

0 0 0 0 
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Таблиця 14.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Рух резервів  

Дебіторська 
заборгованість з 

придбання 
активів 

Передоплата 
за послуги 

Інші 
активи Усього 

1  2  3  4  5  6  

1  
Залишок за станом на 1 січня 2014 
р. 0  (6) 0 (6) 

2 (Збільшення)/ зменшення резерву 
під знецінення протягом періоду 

0 (86) 0 (86) 

3 Списання безнадійної 
заборгованості за рахунок резерву  

0 0 0 0 

4 
Переведення до активів групи 
вибуття  

0 0 0 0 

5 
Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності 

0 0 0 0 

6 Вибуття дочірніх компаній  0 0 0 0 

7 
Залишок за станом на кінець дня 
31 грудня 2014 р. 

0  (92) 0  (92) 

 
ПРИМІТКА 15. КОШТИ КЛІЄНТІВ 
Таблиця 15.1. Кошти клієнтів  

(тис.грн.) 
Рядок  Найменування статті  2015 2014 

1  2  3  4 
1  Державні та громадські організації:  0 0 

1.1  Поточні рахунки  0 0 
1.2  Строкові кошти  0 0 
2  Інші юридичні особи  242 208 

2.1  Поточні рахунки, в тому числі 242 208 

2.1.1  Поточні рахунки небанківських фінансових установ  
1 10 

2.2  Строкові кошти, в тому числі  0 0 

2.2.1  Строкові кошти небанківських фінансових установ  
0 0 

3  Фізичні особи:  0 0 
3.1  Поточні рахунки  0 0 
3.2  Строкові кошти  0 0 
4  Усього коштів клієнтів  242 208 
 

Таблиця 15.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності  
(тис.грн.) 

Рядок  Вид економічної діяльності  
2015 2014 

сума  %  сума  %  
1  2  3   4 5  6  
1  Державне управління  0 0 0 0 

2 Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 0 0 0 0 
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3 Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 
та надання послуг 2 0,83% 2 0,96% 

4 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 1 0,41% 1 0,48% 

5 Сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 197 81,40% 193 92,78% 

6 Фізичні особи** 0 0 0 0 
7 Інші**  42 17,36% 12 5,78% 
8 Усього коштів клієнтів  242 100 %  208 100 %  

* Стаття Інші складається з коштів:       
Грошового фінансового посередництва  28 тис. грн.     
Діяльність лікарняних закладів 12 тис. грн.     
Грошове фінансове посередництво 1 тис. грн.     
Інщі 1 тис. грн.     

ПРИМІТКА 16. РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ  
Таблиця 16.1. Зміни резервів за зобов'язаннями за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Рух резервів  Примітки  

Зобов'язання 
кредитного 
характеру  

Податкові 
ризики  Інші  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  
1  Залишок на 1 січня 2015 року    0 0  1 113 1 113 

2 Формування та/або збільшення 
резерву   0 0  201 201 

3 Збільшення резерву в результаті 
об'єднання бізнесу   0 0 0 0 

4 Комісії отримані за виданими 
гарантіями   0 0 0 0 

5 

Амортизація комісій, що 
отримані за виданими 
гарантіями, яка відображена у 
Звіті про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід   0 0 0 0 

6 Використання резерву   0 0 0 0 

7 Поновлення невикористаного 
резерву   0 0 0 0 

8 Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності   0 0 0 0 

9 Інший рух   0 0 0 0 

10 Залишок на кінець дня 31 
грудня 2015 року    0 0  1 314 1 314 

Таблиця 16.2. Зміни резервів за зобов'язаннями за 2014 рік 
(тис.грн.) 

Рядок  Рух резервів  Примітки  

Зобов'язання 
кредитного 
характеру  

Податкові 
ризики  Інші  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  
1  Залишок на 1 січня 2014 року    0 0  0 0  

2 Формування та/або збільшення 
резерву   0 0  1 113 1 113 

3 Збільшення резерву в результаті 
об'єднання бізнесу   0 0 0 0 

4 Комісії отримані за виданими 
гарантіями   0 0 0 0 
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5 

Амортизація комісій, що 
отримані за виданими 
гарантіями, яка відображена у 
Звіті про прибутки і збитки та 
інший сукупний дохід   0 0 0 0 

6 Використання резерву   0 0 0 0 

7 Поновлення невикористаного 
резерву   0 0 0 0 

8 Вплив перерахунку у валюту 
подання звітності   0 0 0 0 

9 Інший рух   0 0 0 0 

10 Залишок на кінець дня 31 
грудня 2014 року    0 0  1 113 1 113 

 
ПРИМІТКА 17. ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

(тис.грн.) 
Рядок  Найменування статті  Примітки  2015 2014 

1  2  3  4 5 

1  Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім 
податку на прибуток     6 8 

2  Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками 
банку     491 793 

3  Кредиторська заборгованість з придбання активів    0 0 

4  Доходи майбутніх періодів     0 0 
5  Інша заборгованість*     83 12 
6  Усього     580 813 

* Стаття Інші складається з нарахованих витрат по тепловій енергії в сумі 83 тис.грн.   
   

ПРИМІТКА 18. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ 
 

Балансова вартість зобов’язань за субординованим боргом станом на кінець дня 31 
грудня 2015 року становить 56 748 тис. грн., у тому числі:  

- субординований борг - 60 000 тис.грн.; 
- неамортизований дисконт – (12 250) тис.грн.; 
- неамортизована премія – 8 276 тис.грн.; 
- нараховані витрати - 722 тис.грн.  

Кошти залучені відповідно до наступних договорів: 
1. Додаткової угоди №1 від 28.04.2015 року про внесення змін щодо продовження 

строку залучення субординованого боргу до Договору про залучення коштів на умовах 
субординованого боргу №2 від 25.11.2009 року на суму 32 000 000,00 грн. на строк до 
28.04.2021 року з процентною ставкою 6%.  

Рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків було надано Дозвіл Банку на врахування коштів, залучених на умовах 
субординованого боргу до капіталу Банку від 25 листопада 2009 року. Рішенням Комісії 
Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, 
нагляду (оверсайта) платіжних систем 28.04.2015 року за №182 було надано рішення Про 
внесення змін до дозволу в частині продовження його дії у зв’язку з продовженням 
строку дії договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу. 

2. Угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу від 28.04.2015 
року на суму 28 000 000,00 грн. на строк до 28.04.2021 року з плаваючою процентною 
ставкою, яка вираховується як облікова ставка НБУ плюс 1,5%.  

Рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем 28.04.2015 року за №181 було 
надано рішення Дозвіл Банку на врахування коштів, залучених на умовах 
субординованого боргу до капіталу Банку. 

Капіталізація процентів за вищевказаними Договорами не здійснюється. 
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ПРИМІТКА 19. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЕМІСІЙНІ РІЗНИЦІ (ЕМІСІЙНИЙ 
ДОХІД)  

  (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Кількість 
акцій в 
обігу 
(тис. 
шт.)  

Прості 
акції  

Емісійний 
дохід  

Привілей
овані 
акції  

Власні 
акції 

(частки, 
паї), що 

викуплені в 
акціонерів 

(учасників)  

Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8 

1  Залишок на 1 січня 2014 
року  236 118 000 0 0 0 118 000 

2  Випуск нових акцій 0 0 0 0 0 0 

3  
Власні акції (частки, паї), 
що викуплені в акціонерів 
(учасників)  

0 0 0 0 0 0 

4  
Продаж раніше 
викуплених власних 
акцій  

0 0 0 0 0 0 

5  Анульовані раніше 
викуплені власні акції  0 0 0 0 0 0 

6 

Залишок на кінець дня 31 
грудня 2014 року 
(залишок на 1 січня 2015 
року)  

236 118 000 0 0 0 118 000 

7 
Внески за акціями (паями, 
частками) нового 
випуску  

0 0 0 0 0 0 

8 
Власні акції (частки, паї), 
що викуплені в акціонерів 
(учасників)  

0 0 0 0 0 0 

9 
Продаж раніше 
викуплених власних 
акцій  

0 0 0 0 0 0 

10 Анульовані раніше 
викуплені власні акції  0 0 0 0 0 0 

11 Залишок на кінець дня 31 
грудня 2015 року  236 118 000 0 0 0 118 000 

Кількість акцій, об'явлених до випуску протягом 2015 року, становила 0 шт. 
Кількість випущених та сплачених протягом 2015 року акцій становить 0 тис.шт. 
Кількість випущених та не сплачених протягом 2015 року акцій станоить 0 тис. шт. 
Кількість сплачених акцій, випуск яких на звітну дату незареєстрований НКЦПФР - 0 шт. 
Номінальна вартість однієї простої акції - 500 грн. 
В Банку відсутні права, привілеї та обмеження, властиві кожній групі акціонерного капіталу, 
включаючи обмеження з виплати дивідендів, повернення капіталу. 
 

ПРИМІТКА 20. РУХ РЕЗЕРВІВ ПЕРЕОЦІНКИ (компонентів іншого сукупного 
доходу) 
 

Рядок  Найменування статті  Примітки  2015 2014 
1  2  3  4 5 
1 Залишок на початок року  0 0 
2 Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж  374 0 

2.1 зміни переоцінки до справедливої вартості  374 0 
2.2 зменшення корисності  0 0 

2.3 доходи (витрати) у результаті продажу, перекласифіковані у 
звітному періоді на прибутки або збитки  0 0 

3 Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів  0 0 
3.1 Зміни переоцінки до справедливої вартості  0 0 
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3.2 Зменшення корисності  0 0 

3.3 Реалізований результат переоцінки, віднесений на 
нерозподілений прибуток  0 0 

4 Результат переоцінки за операціями з хеджування  0 0 
4.1 Зміни фонду хеджування грошових потоків  0 0 

4.2 доходи (витрати) у результаті продажу, перекласифіковані у 
звітному періоді на прибутки або збитки  0 0 

5  Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 
звітності    0 0 

5.1  Зміни курсових різниць    0 0 

5.2 
доходи (витрати) у результаті продажу, перекласифіковані у 
звітному періоді на прибутки або збитки в результаті вибуття 
закордонної одиниці 

   0 0 

6 Податок на прибуток, пов*язаний із:  0 0 
6.1 Зміною резерву переоцінки цінних паперів на продаж  0 0 

6.2 Зміною резерву переоцінки основних засобів та 
нематеріальних активів  0 0 

6.3 Зміною резерву операцій з хеджування  0 0 

7 Усього зміни щодо резервів переоцінки (інший сукупний 
дохід) за вирахуванням податку на прибуток  374 0 

9 Залишок на кінець періоду  374 0  
 
ПРИМІТКА 21. АНАЛІЗ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА СТРОКАМИ ЇХ 
ПОГАШЕННЯ 

(тис.грн.) 

Ряд
ок  Найменування статті  

Пр
имі
тки

  

2015 2014 
мінше 
ніж 12 
місяців 

більше 
ніж 12 
місяців 

усього 
мінше 
ніж 12 
місяців 

більше 
ніж 12 
місяців 

усього 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 
                      АКТИВИ 

1  Грошові кошти та їх 
еквіваленти  1 017 0 1 017 1 468 0 1 468 

2 
Кошти обов'язкових резервів у 
Національному банку    0 0 0 0 0 0 

3 Кошти в інших банках 7 0 0 0 16 732 0 16 732 

4 
Кредити та заборгованість 
клієнтів 8 394 0 394 1 474 0 1 474 

5 
Цінні папери в портфелі банку 
на продаж  38 935 0 38 935 0 0 0 

6 
Цінні папери в портфелі банку 
до погашення 9 11 093 11 752 22 845 21 161 0 21 161 

7 Інвестиційна нерухомість 10 0 27 881 27 881 0 27 926 27 926 

8 

Дебіторська заборгованість за 
поточним податком на 
прибуток 

  0 248 248 0 248 248 

9 Відстрочений податковий 
актив 26   0 0 0 0 0 0 

10 
Основні засоби та 
нематеріальні активи 11 0 29 330 29 330 0 29 675 29 675 

11 Інші фінансові активи 12 35 0 35 35 0 35 
12 Інші активи 13 1 953 0 1 953 1 429 0 1 429 
13 Усього активів    53 427 69 211 122 638 42 299 57 849 100 148 

                    ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                           
14 Кошти клієнтів 15 242 0 242 208 0 208 
15 Резерви за зобов'язаннями 16 1 314 0 1 314 1 113 0 1 113 
16 Інші фінансові зобов’язання  0 0 0 0 0 0 
16 Інші зобов'язання 18 580 0 580 813 0 813 
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17 Субординований борг 19 722 56 026 56 748 3 204 32 000 35 204 
18 Усього зобов'язань    2 858 56 026 58 884 5 338 32 000 37 338 

 
ПРИМІТКА 22. ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

(тис.грн.) 
Рядок  Найменування статті  2015 2014 

1  2  3  4  
   Процентні доходи:     

1  Кредити та заборгованість клієнтів  201 2 398 
2  Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж  5 076 0 
3  Цінні папери в портфелі банку до погашення  4 321 2 344 
4  Кошти в інших банках  1 048 3 590 
5  Кореспондентські рахунки в інших банках  2 5 
6 Інші  0 0 
7 Усього процентних доходів  10 648 8 337 

   Процентні витрати:     
8 Строкові кошти юридичних осіб  0 0 
9 Інші залучені кошти  (7 352) (1 280) 
10 Строкові кошти фізичних осіб  0 0 
11 Поточні рахунки  0 0 
12 Усього процентних витрат  (7 352) (1 280) 
13 Чистий процентний дохід/(витрати)  3 296 7 057 

ПРИМІТКА 23. КОМІСІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  2015 2014 
1  2  3  4  

   Комісійні доходи     
1  Розрахунково-касові операції 32 46 
2 Операції з цінними паперами  0 0 
3 Інші 0 46 
4 Усього комісійних доходів  32 92 
   Комісійні витрати        
5 Розрахунково-касові операції  (6)  (25) 
6 Операції з цінними паперами  0 0 
7 Інші* (4) 0 
8 Усього комісійних витрат  (10) (25) 
9 Чистий комісійний дохід/витрати  22  67  

* В рядку 7 Інші зазначена сума комісійних витрат  в сумі 4 тис.грн., яка складається зкомісійних витрат з обслуговування 
інформаційного обміну в системі «UAPay» 
 
ПРИМІТКА 24. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 

(тис.грн.) 
Рядок  Найменування статті  Приміт

ки  2015 2014 

1  2  3  4  5  
1 Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості    40 39 
2 Дохід від операційного лізингу (оренди)    310 303 
3 Дохід від суборенди   0 0 

4 Дохід від вибуття основних засобів та нематеріальних 
активів   0 0 

5 Інші    0 0 
6 Усього операційних доходів     350 342 
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ПРИМІТКА 25. АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 
(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  Примітки  2015 2014 
1  2  3  4  5  
1  Витрати на утримання персоналу      (6 222)  (6 813) 
2  Амортизація основних засобів    (508)  (635) 

3  Зменшення корисності основних засобів та 
нематеріальних активів   0 0 

4  Відновлення корисності основних засобів і 
нематеріальних активів   0 0 

5 Амортизація програмного забезпечення та інших 
нематеріальних активів   (37) (26) 

6 
Витрати на утримання основних засобів та 
нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 
експлуатаційні послуги  

  (1 401)  (1 004) 

7 Витрати на оперативний лізинг (оренду)   0 0 
8 Інші витрати, пов'язані з основними засобами     (4) 0 
9  Професійні послуги   (83) (48) 

10  Витрати на маркетинг та рекламу      (9)  (13) 
11 Витрати із страхування    0 0 

12  Сплата інших податків та зборів, крім податку на 
прибуток      (162)  (74) 

13  Інші      (115)  (163) 

14 Усього адміністративних та інших операційних витрат      (8 541)  (8 776) 

 
ПРИМІТКА 26. ВИТРАТИ НА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
Таблиця 26.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис.грн.) 
Рядок  Найменування статті  2015 2014 

1  2  3  4  
1  Поточний податок на прибуток  0 0 

2  Зміна відстроченого податку на прибуток, пов'язана з:  0 (1 240) 
2.1. виникненням чи списання тимчасових різниць 0 (1 240) 
2.2. збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування 0 0 

3 

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та 
вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і 
тлумачення  0 0 

4 Усього витрати податку на прибуток 0 (1 240) 

5 Усього витрати податку на прибуток за МСФЗ 0 (1 240) 
 

Таблиця 26.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового 
прибутку (збитку) 

(тис.грн.) 
Рядок  Найменування статті  2015 2014 

1  2  3  4  
1 Прибуток до оподаткування 570 (17 92) 

2 
Теоретичні податкові відрахування за відповідною 
ставкою оподаткування 103 (3 076) 

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 

3 

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою 
розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 
бухгалтерському обліку 135 (1 813) 
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4 

Витрати, які включаються до суми витрат з метою 
розрахунку податкового прибутку, але не визнаються 
в бухгалтерському обліку (3 900) 1 686 

5 

Доходи, які підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але не визнаються (не належать) до 
облікового прибутку (збитку) 1 839 0  

6 

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на 
прибуток, але не визнаються в бухгалтерському 
обліку 0 0 

7 
Поточні податкові відрахування, недостатньо 
(надлишково) сформовані у попередніх періодах 0 0 

8 
Невизнані податкові збитки, що перенесені на 
майбутні періоди 0 0 

9 
Використання раніше невизнаних податкових 
збитків 0 0 

10 Вплив зміни ставки оподаткування 0 0 

11 
Не відображені в звітності зміни в сумі чистого 
відстроченого податкового активу 0 0 

12 Інші коригування 0 0 
13 Сума податку на прибуток (збиток) (1 823) (2 949) 

 
Таблиця 26.3. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових 
активів та відстрочених податкових зобов'язань за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  

Перелік відстрочених 
податкових активів та 

відстрочених податкових 
зобов'язань 

Залишок 
на 1 
січня 
2015 
року 

Об'є
днан

ня 
комп
аній 

Переве
дення 

до 
необор
отних 

активів, 
утриму
ваних 

для 
продаж

у 

Визнані 
в 

прибут
ках/ 

збитках 

Визн
ані в 
іншо
му 

сукуп
ному 
доход

і 

Визн
ані у 
власн
ому 

капіт
алі 

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
2015 року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Податковий вплив 
тимчасових різниць, які 
зменшують (збільшують) 
суму оподаткування та 
перенесені податкові 
збіитки на майбутні періоди 0 0 0 0  0 0 0 

1.1. Основні засоби 0  0 0 0 0 0 0  

1.2. 
Резерви під знецінення 
активів 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Переоцінка активів 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 
Хеджування грошових 
потоків 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Асоційовані компанії 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. 
Нараховані доходи 
(витрати) 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. 
Перенесені податкові 
збитки на майбутні періоди 0 0 0 0     0 

1.8. Резерви під зобов'язання 0  0 0 0 0 0 0  

1.9. Інші 
                    

0 0 0 0 0 0 
                    

0 

2 

Чистий відстрочений 
податковий актив 
(зобов'язання) 0  0 0 0  0 0 0  
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3 
Відстрочений податковий 
актив 0 0 0 0   0 0 

4 
Ввідстрочене податкове 
зобов'язання 

                      
0 0 0 0 0 0 

                      
0 

Станом на 01.01.2016 року розрахункова сума відстроченого податкового активу становить 
2 461 745,94 грн., у тому числі: 

- відстрочений податковий актив за рахунок тимчасових податкових різниць – 748 876,92 грн.; 
- відстрочене податкове зобов’язання за рахунок тимчасових податкових різниць – (110 191,91) грн.; 
-  відстрочений податковий актив за рахунок податкових збитків, що переносяться на майбутні 

періоди – 1 823 090,94 грн. грн. 
В зв’язку з тим, що операційна діяльність Банку є збитковою та (з наявної на поточний момент 

інформації) протягом 2016 року не очікується додаткових надходжень для покриття збитків та збільшення 
операційних доходів, Банк не відображав розрахований ВПА у звітності за 2015 рік. 
 
Таблиця 26.4. Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових 
активів та відстрочених податкових зобов'язань за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  

Перелік відстрочених 
податкових активів та 

відстрочених податкових 
зобов'язань 

Залишок 
на 1 
січня 
2014 
року 

Об'є
днан

ня 
комп
аній 

Переве
дення 

до 
необор
отних 

активів, 
утриму
ваних 

для 
продаж

у 

Визнані 
в 

прибут
ках/ 

збитках 

Визн
ані в 
іншо
му 

сукуп
ному 
доход

і 

Визн
ані у 
власн
ому 

капіт
алі 

Залишок на 
кінець дня 
31 грудня 
2014 року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Податковий вплив 
тимчасових різниць, які 
зменшують (збільшують) 
суму оподаткування та 
перенесені податкові 
збіитки на майбутні періоди 0 0 0 0  0 0 0 

1.1. Основні засоби 11  0 0 (11) 0 0 0  

1.2. 
Резерви під знецінення 
активів 77 0 0 (77) 0 0 0 

1.3. Переоцінка активів 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 
Хеджування грошових 
потоків 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Асоційовані компанії 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. 
Нараховані доходи 
(витрати) 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. 
Перенесені податкові 
збитки на майбутні періоди 1 008 0 0  (1 008)     0 

1.8. Резерви під зобов'язання  144  0 0 (144) 0 0 0  

1.9. Інші 
                    

0 0 0 0 0 0 
                    

0 

2 

Чистий відстрочений 
податковий актив 
(зобов'язання) 1 240  0 0 (1240)  0 0 0  

3 
Визнаний відстрочений 
податковий актив 1 240 0 0 (1 240)   0 0 

4 
Визнане відстрочене 
податкове зобов'язання 

                      
0 0 0 0 0 0 

                      
0 
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ПРИМІТКА 27. ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА ОДНУ ПРОСТУ ТА 
ПРИВІЛЕЙОВАНУ АКЦІЮ 
 
Таблиця 27.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та 
привілейовану акцію 

(тис.грн.) 
Рядок  Найменування статті  Примітки  2015 2014 

1  2  3  4  5  

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

570 (18 332) 

2  Прибуток/(збиток), що належить власникам 
привілейованих акцій банку     

0 0 
3  Прибуток/(збиток) за рік     570  (18 332)  

4  Середньорічна кількість простих акцій в обігу 
(тис. шт.)   

236  236  

5  Середньорічна кількість привілейованих акцій 
в обігу (тис. шт.)   

0 0 

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

2,42  (77,68)  

7 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на 
одну привілейовану акцію     

0 0 
 

Таблиця 27.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та 
привілейованих акцій банку 

7 
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на 

одну привілейовану акцію     0 0 
Рядок  Найменування статті  Примітки  2015 2014 

1  2  3  4  5  

1 
Прибуток/(збиток) за рік, що належить 
власникам банку    570 (18 332) 

2 
Дивіденди за простими та привілейованими 
акціями  0 0 

3 Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік   570 (18 332) 

4 

Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, що 
належить власникам привілейованих акцій в 
залежності від умов акцій   0 0 

5 

Дивіденди за привілейованими акціями, за 
якими прийнято рішення щодо виплати 
протягом року  0 0 

6 
Прибуток/(збиток) за рік, що належить 
власникам привілейованих акцій   0 0 

7 

Нерозподілений прибуток/(збиток) за рік, що 
належить власникам простих акцій в 
залежності від умов акцій  570 (18 332) 

8 
Дивіденди за простими акціями, за якими 
прийнято рішення щодо виплати протягом року  0 0 

9 
Прибуток/(збиток) за рік, що належить 
акціонерам-власникам простих акцій банку   570 (18 332) 

 
ПРИМІТКА 28. ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ 
Таблиця 28.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найменування звітних сегментів  Інші 
сегменти 

та 
операції 

Вилу
чення

  
Усього  послуги 

іншим 
банкам 

послуги 
клієнтам 

операції з 
цінними 

паперами 
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1  2  3  4  5  6  7  8  

  
Доходи від зовнішніх 
клієнтів:       

1 Процентні доходи 1 050  201  9 397 0 0 10 648 
2 Комісійні доходи 1  31  0     0 0 32  
3 Інші операційні доходи 0      13 163 0 350 0 13 513  
  Дохід від інших сегментів: 0  0  0  0  0  0  
4 Процентні доходи 0  0  0  0  0  0  
5 Комісійні доходи 0  0  0  0  0  0  
6 Інші операційні доходи 0  0  0  0  0  0  
7 Усього доходів сегментів 1 051 13 395 9 397 350 0 24 193 
8 Процентні витрати (4 724) (2 628)  -     0 0 (7 352)  

9 

Відрахування до резерву 
під знецінення кредитів та 
коштів в інших банках 1 268  (1)  0  0  0  1 267 

10 

Відрахування до резерву 
під знецінення дебіторської 
заборгованості 0     0  0     87 0 87  

11 

Результат від переоцінки 
інших фінансових 
інструментів, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 0  0     0    0 0 0 

12 
Результат від операцій з 
іноземною валютою (8)    (9)  0     0 0 (17)  

13 

Результат від переоцінки 
операцій з іноземною 
валютою 0  (1)  0     0 0 (1) 

14 Комісійні витрати (6)  (4)  0    0 0 (10)  

15 
Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями 0  0  (201)  0 0 (201) 

16 
Адміністративні та інші 
операційні витрати** (9 240)  (4 875)  ( 3 219)  (63) 0 (17 397)  

17 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
прибуток/(збиток) (11 659) 5 878 5 977 373 0 570  

* Рядок 3 "Інші операційні доходи" за сегментом "Послуги клієнтам" включає визнання доходу на суму 
різниці між справедливою вартістю фінансового зобов*язання та вартістю договору у розмірі 13 163 
тис.грн.  За сегментом "Інші сегменти та операції" включає дохід від оперативного лізингу (оренди) в сумі 
350 тис.грн.  
** Рядок 16 "Адміністративні та інші операційні витрати" за сегментом "Послуги банкам" у тому числі 
включає визнання збитку на суму різниці між справедливою вартістю фінансового зобов*язання та 
вартістю договору у розмірі 8 855 тис.грн.   
 
Таблиця 28.2 Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2014 рік 

(тис.грн.)        

Рядок  Найменування статті  

Найменування звітних сегментів  Інші 
сегменти 

та 
операції 

Вилу
чення

  
Усього  послуги 

іншим 
банкам 

послуги 
клієнтам 

операції з 
цінними 

паперами 
1  2  3  4  5  6  7  8  

  
Доходи від зовнішніх 
клієнтів:       

1 Процентні доходи 3 595  2 398  2 344 0 0 8 337  
2 Комісійні доходи 4  42  0     46 0 92  
3 Інші операційні доходи* -     217 -     342 0 560  
  Дохід від інших сегментів: -     -     -     -     -     -     
4 Процентні доходи           -     
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5 Комісійні доходи           -     
6 Інші операційні доходи           -     
7 Усього доходів сегментів 3599  2 658  2 344  388  - 8 989  
8 Процентні витрати 0  (1 280)  -     0 0 (1 280)  

9 

Відрахування до резерву під 
знецінення кредитів та 
коштів в інших банках (865)  (14 557)  0  0  0  (15 422) 

10 

Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості -     0  -     (86) 0 (86)  

11 

Результат від переоцінки 
інших фінансових 
інструментів, що 
обліковуються за 
справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 0  -     -     0 0 0 

12 
Результат від операцій з 
іноземною валютою 25     25  -     0 0 50  

13 

Результат від переоцінки 
операцій з іноземною 
валютою 286  286  -     0 0 572  

14 Комісійні витрати (24)  (2)  -     0 0 (25)  

15 
Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями 0  0  0  19 0 19 

16 
Адміністративні та інші 
операційні витрати (4 017)  (3 067)  (3 730)  (333) 0 (11 147)  

17 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
прибуток/(збиток)** (996) (15 938) (1 386) (12) 0 (18 332)  

Рядок 3 "Інші операційні доходи" за сегментом "Інші сегменти та операції" включає дохід від оперативного 
лізингу (оренди) банківського приміщення в сумі 342 тис.грн.  
* Рядок 3 "Інші операційні доходи" за сегментом "Послуги клієнтам" кошти, що надійшли в рахунок 
погашення раніше списаної безнадійної заборгованості  в сумі 245 тис.грн. 
 
Таблиця 28.3. Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найменування звітних сегментів  Інші 
сегменти 

та 
операції 

Вилу
чення

  
Усього  послуги 

іншим 
банкам 

послуги 
клієнтам 

операції з 
цінними 

паперами 
1  2  3  4  5  6  7  8  
  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ                
1 Активи сегментів 791 620 61 780 0     0     63 190 

2 

Необоротні активи, 
утримувані для продажу 
(чи групи вибуття) 0     0 0     0 0 0 

3 Усього активів сегментів 791 620 61 780 0     0     63 190 

4 
Інвестиції в асоційовані 
компанії 0     0 0     0 0 0 

5 Нерозподілені активи* 49  1 735 437  16 0 2 237  
6 Усього активів 840  2 355  62 217  16  0     0         

  
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
СЕГМЕНТІВ           -     

7 Зобов'язання сегментів 16 309 40 682 0     0 0     56 990 
8 Зобов'язання груп вибуття 0     0 0     0 0 0              

9 
Усього зобов'язань 
сегментів 16 309 40 682 0     0 0     56 990 

10 
Нерозподілені 
зобов'язання**  13  1 274  113  494 0     1 893  

11 Усього зобов'язань  16 321  41 955 113  494 0     58 884 
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ІНШІ СЕГМЕНТНІ 
СТАТТІ           -     

12 Капітальні інвестиції 2 629  33 499  23 500 874 0 60 502  
13 Амортизація (143)  (1 822)  (1 278)   (48) 0 (3 291)  

14 
Інші негрошові доходи 
(витрати) 0 0 0 0 0 -     

15 

Зменшення корисності, що 
відображене протягом року 
у звіті про зміни у 
власному капіталі 0 0 0 0 0 -     

16 

Відновлення корисності, 
що відображене протягом 
року у Звіті про зміни у 
власному капіталі 0 0 0 0 0 -     

*Рядок 5 "Нерозподалені активи" включає:   
кошти на кореспондентському рахунку, на які накладено 
арешт 1 113 тис.грн. 
розрахунки за податками та обов’язковими платежами 1 013 тис.грн. 
витрати майбутніх періодів 52 тис.грн. 
інші нараховані доходи 40 тис.грн. 
дебіторська заборгованість за господарськими 
операціями 15 тис.грн. 
інші активи 4  тис.грн. 

 
*Рядок 10 "Нерозподалені зобов'язання" включає:   
резерви за потенційними зобов’язаннями банку 1 314  тис.грн. 
забезпечення оплати відпусток 490 тис.грн. 
інші нараховані витрати 83 тис.грн. 
розрахунки за податками та обов’язковими платежами 6 тис.грн. 

 
Таблиця 28.4 Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Найменування звітних сегментів  
Інші 

сегменти 
та 

операції 

Вилу
ченн

я  
Усього  послуги 

іншим 
банкам 

послуги 
клієнтам 

операції 
з 

цінними 
паперам

и 
1  2  3  4  5  6  7  8  
  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ           -     
1 Активи сегментів 17 824 2 208 21 160 35     -     41 226 

2 

Необоротні активи, 
утримувані для продажу 
(чи групи вибуття) 0     0 0     0 0 0 

3 Усього активів сегментів 17 824 2 208 21 160 35     -     41 226 

4 
Інвестиції в асоційовані 
компанії -     -     -     -     -     -     

5 Нерозподілені активи* 529  404  344  44 0 1 320  
6 Усього активів 18 353  2 611  21 504  79  -     42 547  

  
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
СЕГМЕНТІВ           -     

7 Зобов'язання сегментів 0 36 538 -     -     -     36 538 
8 Зобов'язання груп вибуття -     -     -     0 0 -     

9 
Усього зобов'язань 
сегментів 0 36 538  -     -     -     36 538 

10 
Нерозподілені 
зобов'язання**  320  245  209  27   800  

11 Усього зобов'язань  320  36 783 209  27   37 338 
  ІНШІ СЕГМЕНТНІ           -     
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СТАТТІ 
12 Капітальні інвестиції 24 162  18 447  15 741  2 004 0 60 354  
13 Амортизація (1 102)  (841)  (718)   (91) 0 (2 753)  

14 
Інші негрошові доходи 
(витрати) 0 0 0 0 0 -     

15 

Зменшення корисності, що 
відображене протягом року 
у звіті про зміни у 
власному капіталі 0 0 0 0 0 -     

16 

Відновлення корисності, 
що відображене протягом 
року у Звіті про зміни у 
власному капіталі 0 0 0 0 0 -     

*Рядок 5 "Нерозподалені активи" включає:   
витрати майбутніх періодів 98 тис.грн. 
інші активи 130  тис.грн. 
Розрахунки за податками та зборами 1 184  тис.грн. 

 
*Рядок 10 "Нерозподалені зобов'язання" включає:   
розрахунки за податками та обов*язковими платежами 8 тис.грн. 
забезпечення оплати відпусток 782  тис.грн. 
інші зобов*язання 10  тис.грн. 

 
Таблиця 28.5. Інформація про географічні регіони 

                                                                                                                               (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  
2015 2014 

 Україна  
інші 

країни Усього  Україна  
інші 

країни Усього 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Доходи від зовнішніх 
клієнтів  24 193 0 24 193 8 989 0 8 989 

2 Основні засоби 57 071 0 57 071 57 442 0 57 442 
 

ПРИМІТКА 29. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
 
Кредитний ризик 
 

Банк визначає кредитний ризик як наявний або потенційний ризик для надходжень 
та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе кредитні 
зобов’язання, виконати будь-які фінансові угоди з Банком або в інший спосіб виконати 
взяті на себе зобов’язання, у т. ч. ризик невиконання позичальником (контрагентом 
Банку) зобов’язань за активними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником 
нарахованих доходів і основного боргу за активними операціями проводитиметься з 
відхиленням від умов договору кредиту, іншого договору або взагалі не 
проводитиметься). 

Питання щодо прийняття/уникнення кредитних ризиків у межах своїх повноважень 
вирішують Спостережна рада Банку, Правління, Кредитний комітет, Кредитне 
управління та інші уповноважені підрозділи Банку. 

Основи управління кредитним ризиком Банку викладені у внутрішніх положеннях 
щодо кредитних операцій та "Положенні про управління основними банківськими 
ризиками", що в свою чергу передбачає: 

− регулярне проведення аналізу ринків вкладення кредитних ресурсів; 
− визначення основних інструментів/продуктів і категорій клієнтів, з якими працює 

Банк і які можуть забезпечити максимальну прибутковість кредитних операцій 
при визначеному   рівні кредитного ризику; 
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− оптимізацію управління кредитним портфелем банку з метою диверсифікації 
кредитного ризику і підтримки необхідного рівня ліквідності. 

  
 Основним принципом діяльності Банку при здійсненні кредитних операцій є 
забезпечення необхідного для оптимального функціонування Банку рівня доходів при 
мінімальному рівні ризику. Цей принцип досягається завдяки диверсифікації кредитного 
портфеля за фінансовими інструментами, продуктами, галузями та бізнес-лініями, 
узгодженості обсягів та структури кредитів з обсягами та структурою пасивів. 
 Оцінка кредитного ризику здійснюється як у розрізі одного позичальника, так і на 
рівні кредитного портфеля. При оцінці рівня кредитного ризику клієнта/банку- 
контрагента проводиться: 

− аналіз фінансового стану позичальника; 
− оцінка кредитоспроможності; 
− перевірка ділової репутації; 
− перевірка кредитної історії; 
− постійний моніторинг за діяльністю та фінансовою звітністю позичальника. 

 
 Методи зменшення кредитного ризику, які використовуються в Банку: 

− лімітування (ліміти індивідуального та портфельного кредитного ризику, ліміт 
повноважень); 

− розгляд кредитної заявки службами Банку, які забезпечують незалежну оцінку 
проекту (Кредитне управління, Управління по роботі з корпоративними клієнтами, 
Юридичне управління, Управління безпеки); 

− вибір адекватної структури кредитної угоди; 
− забезпечення кредиту належною заставою; 
− постійний аналіз фінансового стану позичальника і надходжень на поточні 

рахунки; 
− постійний моніторинг застави. 

 
 При здійсненні кредитних операцій Банк керується вимогами до обмеження 
кредитного ризику, встановленими Національним банком України та внутрішніми 
лімітами  кредитного ризику, які приймаються Технологічним Комітетом та 
затверджуються Головою Правління за пропозицією Управління ризик - менеджменту. 
Так, протягом звітного року у Банку діяли такі внутрішні обмеження та ліміти щодо 
кредитних ризиків: 
 
Обмеження на концентрацію кредитних ризиків за секторами економіки 
 
Концентрація кредитного портфеля на одну галузь народного господарства 
до процентних активів Не більше 50% 

Відношення суми кредитів розміщених у торгівлю до загального обсягу 
кредитного портфеля Не більше 30% 

Відношення суми кредитів розміщених у промисловість (виробництво) до 
загального обсягу кредитного портфеля Не більше 50% 

Відношення суми кредитів розміщених у паливно - енергетичний комплекс 
до загального обсягу кредитного портфеля Не більше 50% 

Відношення суми кредитів розміщених у будівництво до загального обсягу 
кредитного портфеля Не більше 10% 

Відношення суми кредитів розміщених у сферу обслуговування до 
загального обсягу кредитного портфеля Не більше 30% 

Відношення суми кредитів розміщених у туристичний бізнес до загального 
обсягу кредитного портфеля Не більше 10% 
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Відношення суми кредитів розміщених у зв'язок до загального обсягу 
кредитного портфеля Не більше 50% 

Відношення суми кредитів розміщених у сільське господарство до загального 
обсягу кредитного портфеля Не більше 15% 

Відношення суми кредитів розміщених у транспорт до загального обсягу 
кредитного портфеля Не більше 30% 

Відношення суми кредитів розміщених у засоби масової інформації до 
загального обсягу кредитного портфеля Не більше 5% 

Відношення суми кредитів розміщених в інвестиційні компанії (фонди) до 
загального обсягу кредитного портфеля Не більше 10% 

Відношення суми кредитів розміщених в кредитні організації до загального 
обсягу кредитного портфеля Не більше 75% 

Відношення суми кредитів на фінансування окремих державних програм і 
заходів за рахунок бюджетних коштів до загального обсягу кредитного 
портфеля 

Не більше 75% 

 
Обмеження на концентрацію ризиків за типами забезпечення 
 
Відношення суми кредитів під заставу державних цінних паперів до 
загального обсягу кредитного портфеля Не більше 40% 

Відношення суми кредитів під поруку третіх осіб до загального обсягу 
кредитного портфеля Не більше 30% 

Відношення суми кредитів під заставу товарно-матеріальних цінностей 
(на складі й в обороті) до загального обсягу кредитного портфеля Не більше 20% 

Відношення суми кредитів під гарантії комерційних банків, що мають 
ліміт у Банку на депозитні операції, а також під гарантії банків-
нерезидентів до загального обсягу кредитного портфеля 

Не більше 50% 

Відношення суми кредитів під заставу обладнання (крім цілісних 
майнових комплексів) до загального обсягу кредитного портфеля Не більше 50% 

Відношення суми кредитів під заставу нерухомості до загального 
обсягу кредитного портфеля Не більше 70% 

Відношення суми кредитів під заставу корпоративних цінних паперів 
до загального обсягу кредитного портфеля  Не більше 7% 

Відношення суми бланкових кредитів юридичним (крім кредитів 
іншим банкам) та фізичним особам до загального обсягу кредитного 
портфеля 

Не більше 1% 

 
Внутрішні економічні нормативи кредитного ризику 
 
Н7 - Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента Не більше 20% 

Н8 - Норматив великих  кредитних  ризиків  Не більше 500% 
Н9 - Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному інсайдеру Не більше 23% 

 
 Крім того, Банк приймає на себе кредитні ризики при проведенні міжбанківських 
операцій - бланкові кредити, операції форекс і т.д. З метою обмеження наявних 
кредитних ризиків Управління ризик-менеджменту виносить пропозиції на Комітет з 
управління ризиками, активами та пасивами для розгляду лімітів банкам-контрагентам на 
підставі комплексної оцінки фінансового стану банку і не фінансових чинників, які 
можуть вплинути на банк-контрагент в цілому. З подання Комітету з управління 
ризиками, активами та пасивами ліміти затверджуються Кредитним Комітетом Банку. 
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Ліміти на проведення міжбанківських операцій переглядаються щомісяця. При 
надходженні інформації про погіршення або можливе погіршення фінансового стану 
банку-контрагента Управління  ризик - менеджменту оперативно припиняє дію ліміту і 
інформує про це керівництво Банку. 
  
 Протягом звітного року Банк дотримувався як внутрішніх нормативів кредитного 
ризику, так і встановлених Національним банком України. 
 
Дотримання нормативів кредитного ризику протягом 2015 року 
 

Звітна дата 

Н7 - норматив 
максимального 

розміру 
кредитного 
ризику на 1 

контрагента,          
не більше 25%  

Н8 - норматив 
великих 

кредитних 
ризиків,                                                         

не більше 800%  

Н9 - норматив 
максимального 

розміру 
кредитного 
ризику на 1 
інсайдера,                                               

не більше 25%  
01.02.2015 22,03 39,88 0% 
01.03.2015 22,06 39,94 0% 
01.04.2015 23,99 43,45 0% 
01.05.2015 11,88 11,88 0% 
01.06.2015 0,76 0 0% 
01.07.2015 0,72 0 0% 
01.08.2015 0,73 0 0% 
01.09.2015 0,73 0 0% 
01.10.2015 0,73 0 0% 
01.11.2015 0,61 0 0% 
01.12.2015 0,49 0 0% 
01.01.2016 0,33 0 0% 

 
На початку звітного року рівень та вплив кредитного ризику, в основному, був 

зумовлений наявністю кредиту підприємству, розташованому у зоні АТО, що 
унеможливило не тільки обслуговування та погашення кредиту позичальником, але й 
вживання Банком дієвих заходів щодо забезпечення, яке теж знаходиться у зоні воєнних 
дій. У квітні даний кредит був списаний з балансу за рахунок сформованого раніше 
резерву. Обсяг кредитної заборгованості на дату списання з балансу складав 14 572 тис. 
грн., у тому числі - основна заборгованість 12 000 тис. грн. та нараховані відсотки за 
кредитом – 2 572 тис. грн.     
 
Ринковий ризик 
 

Ринковий ризик або ризик позиції – це наявний або потенційний ризик для  
надходжень та капіталу, який випливає з прийняття Банком позицій з цінних паперів, 
валют, товарів та похідних інструментів. Ринковий ризик виникає в результаті 
невизначеності фінансового результату в майбутньому у зв'язку з мінливістю чинників, 
що визначають цей результат - несприятлива зміна процентних ставок, коливання 
ринкової вартості фінансових інструментів, зміна курсів іноземних валют і т.п. 

Основна небезпека ринкового ризику, як і будь-якого фінансового ризику, полягає в 
тому, що він призводить до нестабільності грошових потоків у часі. Це, в остаточному 
рахунку, істотно впливає на основні показники діяльності Банку, та, передусім, на його 
фінансову стійкість. 
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Банк приймає на себе ризик за певну плату. Прибуток є винагородою за вдало                          
взятий на себе ризик. Тому аналіз структури ризику, його оцінка, управління та 
врахування є невід’ємною складовою політики та стратегії Банку. 

Ринковий ризик є багатокомпонентним і тісно пов’язаний з багатьма видами 
ризику, але, в основному,  із такими як процентний, фондовий (ціновий) та валютний. 

 
Сукупний розмір ринкового ризику визначається як сума усіх складових ринкового 

ризику: 
− розмір ризику за фінансовими інструментами, чутливими до змін процентних 

ставок (процентний ризик);  
− розмір ризику за відкритими позиціями банку у іноземних валютах та банківських 

металах (валютний ризик); 
− розмір ризику за фінансовими інструментами, чутливими до змін ринкових цін на 

фондові цінності (фондовий ризик).  
 

Кількісна оцінка ринкового ризику зводиться до визначення суми, яку Банк може 
втратити в результаті здійснення сукупності вищеназваних операцій. Такою оцінкою є 
межа втрат за певний період, яка виражена в грошових одиницях. 

З метою управління ринковим ризиком Банком застосовуються наступні 
інструменти:  

− встановлення лімітів на суму конкретної угоди щодо купівлі або продажу, якщо 
вона укладається на умовах, за яких результат її проведення залежить від 
коливання ринкових цін; 

− встановлення ліміту на загальний розмір валютної позиції; 
− ліміту на сукупний розмір інвестиційного портфеля; 
− встановлення лімітів вкладень в цінні папери та оцінка волатильності котирувань 

цінних паперів; 
− позаплановий перегляд лімітів у випадку різкої зміни кон’юнктури ринку або 

значного зниження ресурсної бази Банку; 
− формування резервів на покриття можливих збитків.  

 
Згідно з внутрішнім «Положенням про управління ринковими ризиками» загальний 

обсяг можливих втрат Банку внаслідок реалізації ринкових ризиків не повинен 
перевищувати 15% від регулятивного капіталу Банку. 
Валютний ризик 
 

Міра схильності Банку до валютного ризику визначається:  
− відкритою валютною позицією Банку за різними іноземними валютами (тобто 

ступенем неврівноваженості балансових та позабалансових статей);  
− динамікою валютних курсів, яка визначається станом ринку. 

 Основним методом управління валютною позицією в умовах нестійкості 
фінансового ринку є лімітування. При цьому під лімітом відкритої валютної позиції 
розуміється встановлене кількісне обмеження на співвідношення між відкритою 
валютною позицією і капіталом Банку. Ліміти обмежують обсяг ризику, пов'язаного зі 
зміною курсів валют, який Банк готовий нести. При розрахунку лімітів Банк керується 
принципом, за яким можливі ризики по операції повинні бути покриті власними 
коштами, які у випадку виникнення втрат, можуть бути спрямовані на їхнє погашення без 
збитку для інших операцій Банку. 
 

 Банк регламентує свою діяльність щодо управління валютною позицією 
відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 12.08.2005 № 290 
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(зі змінами та доповненнями) та окремих розпорядчих документів, якими 
установлюються діміти відкритої валютної позиції. Крім того, у звітному році Банком 
були встановлені такі внутрішні ліміти відкритої валютної позиції: 

− ліміт довгої відкритої валютної позиції Банку за всіма іноземними валютами 
повинна бути не більше 0,98% від регулятивного капіталу Банку; 

− ліміт короткої відкритої валютної позиції Банку за усіма іноземними валютами не 
може перевищувати 8% від регулятивного капіталу Банку. 

 Протягом звітного року Банк дотримувався як внутрішніх лімітів відкритої 
позиції, так і встановлених Національним банком України. 
 Крім того, валютний ризик також розглядається  Банком у тісному взаємозв'язку з 
такими ризиками, як:  

− кредитний ризик (при зміні валютного курсу можуть виникнути труднощі з 
погашенням кредитів, якщо номінал виражено в іноземній валюті);  

− ризик ліквідності (Банк повинен оцінювати свою ліквідність окремо в кожній 
валюті);  

− юридичний ризик (обов’язкове дотримання валютного законодавства України). 
 

Таблиця 29.1. Аналіз валютного ризику  
                                                                                                                                                        

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування 
валюти  

 на 31.12.2015  на 31.12.2014 

монетарні 
активи  

монетар
ні  

зобов'яз
ання  

похідні 
фінансо

ві 
інструм

енти  

чиста 
позиція  

монетар
ні 

активи  

монета
рні 

зобов'яз
ання  

похід
ні 

фінан
сові 

інстр
умен
ти  

чиста 
позиція  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1  Долари США  1 0 0 1 0 0 0 0 
2  Євро  6 0 0 6 5 0 0 5 

3  Фунти 
стерлінгів  0 0 0 0 0 0 0 0 

4  Інші  0 0 0 0 0 0 0 0 
5  Усього  7 0 0 7 5 0 0 5 

 
Таблиця 29.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті 

можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлені на 
звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

 
                                                                                                  (тис.грн.) 

Рядок  

Найменування статті  

 на 31.12.2015  на 31.12.2014 
вплив на 

прибуток/ 
(збиток)  

вплив на 
власний 
капітал  

вплив на 
прибуток/
(збиток)  

вплив на 
власний 
капітал  

1  2  3  4  5  6  
1  Зміцнення долара США на 5 %  0 0 0 0 
2  Послаблення долара США на 5 %  0 0 0 0 
3  Зміцнення євро на 5 %  0 0 0 0 
4  Послаблення євро на 5 %  0 0 0 0 
5  Зміцнення фунта стерлінгів на 5 %  0 0 0 0 
6  Послаблення фунта стерлінгів на 5 %  0 0 0 0 

7  
Зміцнення інших валют та 
банківських металів 

0 0 0 0 
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8  
Послаблення інших валют та 
банківських металів 

0 0 0 0 

 
Таблиця 29.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті 

можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних валют, що встановлений як 
середньозважений курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються 
фіксованими 

                                                                                                      (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

Середньозважений 
валютний курс 2015 

року  

Середньозважений 
валютний курс 2014 

року  
вплив на 

прибуток/ 
(збиток)  

вплив на 
власний 
капітал  

вплив на 
прибуток/
(збиток)  

вплив на 
власний 
капітал  

1  2  3  4  5  6  
1  Зміцнення долара США на 5 %  0 0 0 0 
2  Послаблення долара США на 5 %  0 0 0 0 
3  Зміцнення євро на 5 %  0 0 0 0 
4  Послаблення євро на 5 %  0 0 0 0 
5  Зміцнення фунта стерлінгів на 5 %  0 0 0 0 
6  Послаблення фунта стерлінгів на 5 %  0 0 0 0 

7  
Зміцнення інших валют та банківських 
металів 

0 0 0 0 

8  
Послаблення інших валют та 
банківських металів 

0 0 0 0 

 
Процентний ризик 
 
 Процентний ризик це наявний або потенційний ризик для надходжень або 
капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик 
впливає як на прибутковість Банку (в короткостроковій перспективі), так і на його 
економічну вартість (в довгостроковій перспективі). Процентний ризик може виникнути 
у таких випадках: 

− наявності розбіжностей у термінах повернення наданих та залучених коштів; 
− наявності розбіжностей у встановленні ставок за активними та пасивними  

операціями (фіксовані ставки проти змінних і навпаки); 
− неправильного прогнозування кривої дохідності Банку. 

 
 Оцінка процентного ризику проводиться за допомогою методу балансування 
портфелів активів та пасивів по сумах. Мета цього методу - структурування банківського 
портфелю, яке дозволяє максимізувати його гнучкість й рентабельність за рахунок 
виявлення чутливих до зміни процентних ставок активів та пасивів.  
 
 При визначенні відкритої позиції по процентному ризику активи та  пасиви і 
позабалансові зобов'язання Банку, які чутливі до зміни процентних ставок, 
розподіляються по відповідним періодам повернення/погашення (для інструментів з 
фіксованою процентною ставкою) або по термінам зміни процентної ставки (для 
інструментів із змінною процентною ставкою).  
 
 Управління процентним ризиком здійснюється за допомогою GAP- аналізу 
(аналізу розриву/дисбалансу), а також шляхом управління термінами, на які Банк залучає 
або розміщує кошти. Цей аналіз проводиться на підставі імітаційного розрахунку 
можливих втрат при різних напрямках змін процентних ставок. Це дозволяє розрахувати 
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процентний прибуток/збиток Банку або можливі втрати процентного прибутку, що дає 
змогу керівництву Банку досліджувати зміну показників процентного ризику за різних 
економічних умов. 

Таким чином, управління процентним ризиком здійснюється за допомогою 
наступних інструментів: 

− вимірювання, оцінка і порівняння динаміки процентних ставок у Банку і середніх 
ринкових, а також обсягів активів і пасивів, чуттєвих до зміни процентної ставки, 
GAP аналіз; 

− структурування активів і пасивів Банку відповідно до правил, 
встановлених для управління ризиком ліквідності; 

− аналіз розривів між активами і пасивами Банку по термінах повернення активів і 
погашення зобов'язань, чуттєвих до зміни процентної ставки та зменшення 
розривів. 

Крім того, для оперативного реагування на зміни умов ринку, Банком 
розраховуються такі показники, на які встановлені такі внутрішні нормативи: 

− доходність процентних активів за місяць (приведена до річної) не менше 15%; 
− вартість процентних зобов'язань за місяць (приведена до річної) не більше 14%; 
− чистий процентний спред не менше 3%; 
− чиста процентна маржа за місяць (приведена до річної) не менше 5%. 

 
Таблиця 29.4. Загальний аналіз процентного ризику 

− (тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

На 
вимогу і 
менше 1 

міс.  
Від 1 до 
6 міс.  

Від 6 до 
12 міс.  

Більше 
року  

Немоне
тарні  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
   2015 рік                    

1  Усього фінансових активів  4 068 35 930 11 280 11 334 0 62 612 
2  Усього фінансових зобов'язань  964 0 0 56 026 0 56 990 

3  
Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 31 грудня 
2015 року  3 104 35 930 11 280 (44 692)  0 5 622  

   2014 рік                    
4  Усього фінансових активів  7 552 24 251 10 823 0 0 42 626 
5  Усього фінансових зобов'язань  5 337 0 0 32 001 0 37 338 

6  
Чистий розрив за процентними 
ставками на кінець дня 31 грудня 
2014 року  2 215 24 251 10 823 (32 001)  0 5 289  

Станом на 31.12.2015 року Банк мав позитивні розриви між обсягами процентних активів та 
процентних зобов’язань за усіма періодами повернення активів та погашення зобов’язань, крім періоду 
"Більше року", в якому знаходяться терміни погашення коштів залучених на умовах субординованого 
боргу. Зниження чистої процентної маржі у цьому періоді може відбутись за умови підвищення процентних 
ставок як за пасивними, так і за активними операціями або за умови підвищення облікової ставки 
Національного банку України, оскільки за умовами договору  процентна ставка визначена на рівні 
облікової ставки плюс 1,5% річних. З іншим договором залучення коштів на умовах субординованого боргу 
було здійснене під мінімальну (зафіксовану ставку на увесь період залучення) ставку на рівні 6% річних, і 
це не наражає Банк на додатковий процентний ризик. У періодах з позитивними розривами зниження 
чистої процентної маржі може відбутись у разі зниження процентних ставок за активними,так і за 
пасивними операціями. При цьому може відбутись тільки зменшення чистого процентного доходу, не за 
одним терміном повернення/погашення активів/зобов’язань Банк не наражається на отримання збитку за 
чистим процентним доходом, тому рівень відсоткового ризику класифікується як прийнятний. 
 
Таблиця 29.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 
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− (%) 

Рядок  Найменування статті  

2015 2014 

гривня  
долари 
США  євро  інші  гривня  

долари 
США  євро  інші  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
   Активи                  

1  Кошти в інших банках  6,06% 0 0 0 16,79% 0 0 0 

2 
Кредити та 
заборгованість клієнтів  12,44% 0 0 0 17,90% 0 0 0 

3  

Боргові цінні папери у 
портфелі банку на 
продаж  16,83% 0 0 0 0 0 0 0 

 

Боргові цінні папери у 
портфелі банку до 
погашення  16,47% 0 0 0 13,18% 0 0 0 

   Зобов'язання                  
4 Кошти клієнтів:  0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1  Поточні рахунки  0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2  Строкові кошти  0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Інші залучені кошти  0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Субординований борг  12,36% 0 0 0 4,00% 0 0 0 

В таблиці 29.5 наведені дані за середньозваженими фіксованими процентними ставками, які базуються на 
щоденній та щомісячній звітності 
 
Інший ціновий ризик 

 
 Інший ціновий ризик  - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін ринкових 
цін (окрім тих, що виникають внаслідок відсоткового чи валютного ризику) або ризик, 
що виникає від фінансового інструменту внаслідок змін у цінах на інструменти власного 
капіталу.  
 
 Протягом 2015 року та станом за 31.12.2015 року Банк не мав фінансових 
інструментів, які б наражали Банк на інший ціновий ризик. 
 
Географічний ризик.  

Географічний ризик оцінюється за видами активів та зобов’язань за країнами, у 
яких зареєстровані контрагенти банку (Україна, ОЕСР та інші країни).  

Банк здійснює контроль за ризиком зміни законодавства і регуляторного 
середовища та оцінює його вплив на діяльність банку. Такий підхід дозволяє зменшити 
потенційні збитки від коливань інвестиційного клімату в Україні. 

Географічна концентрація активів та зобов’язань наведена у таблицях нижче. 
 

Таблиця 29.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань 
за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни Усього 
1 2 3 4 5 6 

  Активи         
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 017 0 0 1 017 
2 Кошти в інших банках 0 0 0 0 
3 Кредити та заборгованість клієнтів 394 0 0 394 

4 
Цінні папери в портфелі банку на 
продаж 38 935   38 935 
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4 
Цінні папери в портфелі банку до 
погашення 22 845 0 0 22 845 

5 Інші фінансові активи 35 0 0 35 
6 Усього фінансових активів 63 226 0 0 63 226 
  Зобов'язання         
7 Кошти клієнтів 242 0 0 242 
8 Інші фінансові зобов'язання  0 0 0 0 
9 Субординований борг 56 748 0 0 56 748 

10 Усього фінансових зобов'язань 56 990 0 0 56 990 

11 
Чиста балансова позиція за 
фінансовими інструментами 6 236 0 0 6 236 

12 Зобов'язання кредитного характеру 0 0 0 0 
 

Таблиця 29.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань 
за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни Усього 
1 2 3 4 5 6 

  Активи         
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 1 468 0 0 1 468 
2 Кошти в інших банках 18 000 0 0 18 000 
3 Кредити та заборгованість клієнтів 1 474 0 0 1 474 

4 
Цінні папери в портфелі банку до 
погашення 21 646 0 0 21 646 

5 Інші фінансові активи 35 0 0 35 
6 Усього фінансових активів 42 623 0 0 42 623 
  Зобов'язання         
7 Кошти клієнтів 208 0 0 208 
8 Інші фінансові зобов'язання  1 926 0 0 1 926 
9 Субординований борг 35 204 0 0 35 204 

10 Усього фінансових зобов'язань 37 338 0 0 37 338 

11 
Чиста балансова позиція за 
фінансовими інструментами 5 285 0 0 5 285 

12 Зобов'язання кредитного характеру 0 0 0 0 
 
Ризик ліквідності 
 
 В частині управління ризиком ліквідності Банком постійно визначаються потреби 
у поточній та строковій ліквідності, обсяги фінансування, необхідні Банку для 
проведення операцій. На щоденній та щомісячній основі здійснюється аналіз руху 
залишків та оборотів на рахунках, динаміки формування ресурсної бази та структури і 
напрямків розміщення тимчасово вільних коштів. 
 

Загальне управління ризиком ліквідності у Банку базується на таких основних 
принципах: 

- перевага пріоритету ліквідності перед прибутковістю;  
- зважений підхід до формування та підтримання на належному рівні ліквідних 

засобів Банку, уникнення як їх надлишку, так і дефіциту;  
- планування та прогнозування дій Банку у разі виникнення незбалансованої 

ліквідності, критичних і кризових ситуацій;  
- урахування взаємозв’язку ризику ліквідності з іншими ризиками діяльності Банку. 
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Зокрема управління ризиком ліквідності Банком здійснюється на основі 
планування/переднього прогнозування основних параметрів ліквідності та сценарного 
моделювання ризику. Для цього Банк: 

- у поточній діяльності враховує можливість виникнення нестачі ліквідності у разі 
кризи на фінансовому ринку або/та погіршення фінансового стану Банку та 
проводить стрес – тестування на періодичній основі; 

- проводить прогнозування нормативів ліквідності; 
- встановлює внутрішні ліміти ліквідності та щомісячно проводить аналіз їх 

дотримання; 
- у процесі управління балансом з метою мінімізації ризику ліквідності, враховує 

взаємозв’язок ризику ліквідності з іншими видами ризиків Банку, економічною та 
політичною ситуацією у поточній момент та в перспективі.  

         
Управління ризиком ліквідності здійснюється за допомогою таких інструментів: 

- забезпечення виконання нормативів ліквідності і нормативу обов'язкового резерву; 
- оцінка чистої ліквідної позиції; 
- диверсифікація джерел залучення; 
- вимірювання, оцінка і порівняння величин коефіцієнтів ліквідності балансу Банку; 
- аналіз розривів активів і пасивів Банку за термінами повернення активів і погашення 

зобов'язань; 
- лімітування величин коефіцієнтів ліквідності балансу, а також величин розривів 

активів і пасивів Банку за термінами повернення активів і погашення зобов'язань; 
- непрацюючі активи фінансуються іншими пасивами й основним капіталом; 
- обсяг робочих активів, що приносять дохід, повинний бути більше, ніж обсяг 

власного оборотного капіталу і термінових депозитів клієнтів. 
 

Управління ліквідністю Банку здійснюється у стандартному та антикризовому 
режимах. «Політика управління активами та пасивами» та «Положення про управління 
основними банківськими ризиками» регламентує управління ліквідністю у стандартному 
режимі, а управління ліквідністю в антикризовому режимі регламентується «Положенням 
про антикризове управління та порядок взаємодії підрозділів в умовах кризи ліквідності». 

 
Ліквідність є здатністю банку забезпечення своєчасного виконання своїх грошових 

зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення 
розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками 
та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші 
витрати). Тому Банк постійно управляє своєю ліквідністю, підтримуючи її на 
достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з 
урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, забезпечує потрібне 
співвідношення між власними та залученими коштами, формує оптимальну структуру 
активів. 
 

Для забезпечення виконання своїх поточних зобов'язань протягом одного 
операційного дня Банк завжди має не тільки мінімально необхідний обсяг 
високоліквідних активів, але й резервний запас коштів для виконання непередбачених 
платежів. Фактичні значення нормативу миттєвої ліквідності протягом усього року 
значно перевищували нормативні значення та на звітні дати були такими: 
 

На дату Нормативне 
значення 

Фактичне значення 
нормативу, % 

Запас виконання 
нормативу, % 

01.02.2015 20% 775,36% 755,36% 
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01.03.2015 20% 926,36% 906,36% 
01.04.2015 20% 773,78% 753,78% 
01.05.2015 20% 3505,87% 3485,87% 
01.06.2015 20% 1934,17% 1914,17% 
01.07.2015 20% 2349,68% 2329,68% 
01.08.2015 20% 1740,29% 1720,29% 
01.09.2015 20% 2538,60% 2518,60% 
01.10.2015 20% 635,50% 615,50% 
01.11.2015 20% 1293,54% 1273,54% 
01.12.2015 20% 1248,54% 1228,54% 
01.01.2016 20% 5417,26% 5397,26% 

 
Виконання поточних зобов'язань протягом одного календарного місяця 

забезпечується встановленням мінімально необхідного обсягу активів Банку для 
виконання обсягу зобов'язань такого терміну, але фактичні показники нормативу 
поточної ліквідності свідчать про те, що протягом звітного року Банк мав обсяг активів з 
кінцевим строком погашення до 31 дня, що значно перевищував мінімально необхідний: 
 

На дату Нормативне 
значення 

Фактичне значення 
нормативу, % 

Запас виконання 
нормативу, % 

01.02.2015 40% 16184,66% 16144,66% 
01.03.2015 40% 10906,09% 10866,09% 
01.04.2015 40% 13238,17% 13198,17% 
01.05.2015 40% 30825,62% 30785,62% 
01.06.2015 40% 29433,35% 29393,35% 
01.07.2015 40% 30520,12% 30480,12% 
01.08.2015 40% 28313,41% 28273,41% 
01.09.2015 40% 26956,94% 26916,94% 
01.10.2015 40% 8019,33% 7979,33% 
01.11.2015 40% 24859,43% 24819,43% 
01.12.2015 40% 25958,99% 25918,99% 
01.01.2016 40% 26149,57% 26109,57% 

 
Виконання поточних зобов'язань протягом одного року забезпечується 

встановленням мінімально необхідного обсягу активів Банку для виконання обсягу 
зобов'язань такого терміну, але фактичні показники нормативу короткострокової 
ліквідності свідчать про те, що протягом звітного року Банк мав обсяг активів з кінцевим 
строком погашення до 1 року, що теж значно перевищував мінімально необхідний: 
 

На дату Нормативне 
значення 

Фактичне значення 
нормативу, % 

Запас виконання 
нормативу, % 

01.02.2015 60% 19498,94% 19438,94% 
01.03.2015 60% 19090,97% 19030,97% 
01.04.2015 60% 18894,85% 18834,85% 
01.05.2015 60% 31256,70% 31196,70% 
01.06.2015 60% 29832,76% 29772,76% 
01.07.2015 60% 30858,00% 30798,00% 
01.08.2015 60% 28697,84% 28637,84% 
01.09.2015 60% 27326,95% 27266,95% 
01.10.2015 60% 8111,66% 8051,66% 
01.11.2015 60% 25092,86% 25032,86% 
01.12.2015 60% 25958,99% 25898,99% 
01.01.2016 60% 26297,20% 26237,20% 
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Рівень виконання економічних нормативів підтверджує високий рівень ліквідності 
Банку у 2015 році та здатність Банку своєчасно і у повному обсязі розраховуватись за 
своїми зобов’язаннями. 

 
Таблиця 29.8. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

На 
вимогу 

та 
менше 1 

міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 до 
12 міс.  

Від 12 
міс. до 5 

років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1 Кошти клієнтів:  242 0 0 0 0 242 

1.1  кошти фізичних осіб  0 0 0 0 0 0 
1.2  Інші  242 0 0 0 0 242 

2 Субординований борг  722 0 0 0 56 026 56 748 
3 Інші фінансові зобов'язання  0 0 0 0 0 0 

4 

Усього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов'язаннями  

964 0 0 0 56 026 56 990 

 
Таблиця 29.9. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

На 
вимогу 

та 
менше 1 

міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 до 
12 міс.  

Від 12 
міс. до 5 

років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1 Кошти клієнтів:  208 0 0 0 0 208 

1.1  кошти фізичних осіб  0 0 0 0 0 0 
1.2  Інші  208 0 0 0 0 208 

2 Субординований борг  3 204 0 0 32 000 0 35 204 
3 Інші фінансові зобов'язання  0 0 0 0 0 0 

4 

Усього потенційних 
майбутніх виплат за 
фінансовими 
зобов'язаннями  

3 412 0 0 32 001 0 35 413 

 
Таблиця 29.10. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на 
основі очікуваних строків погашення за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

На 
вимогу 

та 
менше 1 

міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 до 
12 міс.  

Від 12 
міс. до 5 

років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
   Активи                    

1  Грошові кошти та їх 
еквіваленти  1 017 0 0 0 0 1 017 

2  Кошти в інших банках  0 0 0 0 0 0 
3 Кредити та заборгованість 

клієнтів  40 235 119 0 0 394 

4 Цінні папери в портфелі 
банку на продаж  0 0 38 935 0 0 38 935 
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4  Цінні папери в портфелі 
банку до погашення  11 093 0 0 11 572 0 22 845 

5 Інші фінансові активи  35 0 0 0 0 35 
6  Усього фінансових 

активів  12 185 235 39 054 11 752 0 63 226 

   Зобов'язання                0 
7  Кошти клієнтів  242 0 0 0 0 242 
8  Інші фінансові зобов'язання  0 0 0 0 0 0 
9 Субординований борг  722 0 0 0 56 026 56 748 

10  
Усього фінансових 
зобов'язань  964 0 0 0 56 026 56 990 

11  
Чистий розрив ліквідності 
на кінець дня 31 грудня  

11 221 235 39 054  11 752 (56 026) 6 236 

12  

Сукупний розрив 
ліквідності на кінець дня 31 
грудня  

11 221 11 456 50 510 62 262 6 236 0 

 
Таблиця 29.11 Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на 
основі очікуваних строків погашення за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статті  

На 
вимогу 

та 
менше 1 

міс.  

Від 1 до 3 
міс.  

Від 3 до 
12 міс.  

Від 12 
міс. до 5 

років  

Понад 5 
років  Усього  

1  2  3  4  5  6  7  8  
   Активи                    

1  
Грошові кошти та їх 
еквіваленти  1 468 0 0 0 0 1 468 

2  Кошти в інших банках  6 000 12 000 0 0 0 18 000 

3 
Кредити та заборгованість 
клієнтів  50 696 728 0 0 1 474 

4 
Цінні папери в портфелі 
банку до погашення  

0 10 823 10 823 0 0 21 646 

5  Інші фінансові активи  35 0 0 0 0 35 
6  Усього фінансових активів  7 553 23 519 11 551 0 0 42 623 

   Зобов'язання                0 
7  Кошти клієнтів  208 0 0 0 0 208 
8 Інші фінансові зобов'язання  1 926 0 0 0 0 1 926 
9  Субординований борг  3 204 0 0 32 000 0 35 204 

10  
Усього фінансових 
зобов'язань  5 338 0 0 32 000 0 37 338 

11  
Чистий розрив ліквідності 
на кінець дня 31 грудня  

2 215 23 519 11 551  (32 000) 0 5 284 

12  

Сукупний розрив 
ліквідності на кінець дня 31 
грудня  

2 215 25 734 37 285 5 284 5 284  

 
Концентрація інших ризиків 
 

Суттєвими банківськими ризиками, на які ще наражається Банк у своїй діяльності, є:  
 
Стратегічний ризик 

Ризик виникнення збитків у результаті помилок (недоліків), допущених при 
прийнятті рішень, що визначають стратегію діяльності і розвитку Банку, і виражаються в 
неврахуванні або в недостатньому обліку можливих небезпек, що можуть загрожувати 
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діяльності Банку, неправильному чи недостатньо обґрунтованому визначенні 
перспективних напрямків діяльності, у яких Банк може досягти переваги перед 
конкурентами, у відсутності забезпечення чи забезпеченні в неповному обсязі необхідних 
ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, людських) і організаційних мір 
(управлінських рішень), що повинні забезпечити досягнення стратегічних цілей 
діяльності Банку. 

Управління стратегічним ризиком Банку здійснюється шляхом узгодження 
стратегічних цілей, бізнес-стратегій, ресурсів, а також якості реалізації цілей Банку.  

Стратегічний ризик вимірюється кількісним шляхом, а саме: 
- обчисленням відхилень планових показників від фактичних за підсумками 

роботи у фінансовому році на періоді не менш трьох років (стратегічне 
планування); 

- проведенням оцінки виконання Банком стратегічного плану (у тому числі 
бюджету) та аналізу відхилень; 

- проведенням оцінки та визначенням сильних та слабких сторін, загроз та 
можливостей Банку (SWOT аналіз). 

Для попередження стратегічного ризику Банк:  
- зміцнює престиж Банку на банківському ринку; 
- розробляє збалансовані стратегічні та тактичні цілі Банку; 
- збільшує обсяги довгострокової ресурсної бази; 
- розробляє нові банківські продукти та розвиває банківські технології; 
- проводить роботу щодо зменшення витрат при наданні послуг. 

Крім того в процесі управління даним видом ризику Банк використовує наступні 
інструменти мінімізації стратегічного ризику: 

- побудова комплексного процесу стратегічного планування;  
- доведення належним чином стратегічних цілей і задач до виконавців;  
- адекватне врахування фінансових показників Банку при складанні стратегічних 

планів;  
- наявність достатнього рівня капіталу для виконання стратегічних планів.  

 
Стратегічний план щорічно розглядається та у разі необхідності коригується 

відповідно до змін ринкових умов та потреб Банку щодо фінансових, операційно - 
технологічних та кадрових ресурсів. 
 

З метою здійснення якісного контролю за витратами Банку у рамках виконання 
бюджету у Банку створений Комітет по закупівлі товарів, робіт та послуг (Тендерний 
Комітет), основними функціями якого є - прийняття прозорих рішень щодо визначення 
постачальників та оптимальна мінімізація загальних витрат Банку. 

У зв’язку із тим, що наразі Банк знаходиться на стадії очікування зміни акціонера, 
прийняття стратегічних рішень та їх виконання для Банку дещо проблематично. 
 
Юридичний ризик  
 

Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, 
який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, підзаконних 
нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через 
можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил. Юридичний ризик 
- це ймовірність того, що судові процеси, несприятливі судові рішення або контракти, 
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проти яких не можна висунути претензії в суді, можуть перервати операції або погано 
вплинути на них чи на стан банку. 
 

Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та 
адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення 
репутації, погіршення позицій Банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і 
зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод.  

 
Банком постійно виконуються ряд заходів для запобігання та мінімізації 

юридичного ризику, а саме:  
− дотримання Законів України і нормативних документів Національного банку 

України;  
− моніторинг змін у законодавстві, які можуть вплинути на фінансовий стан Банку або 

спричинити зміну параметрів його діяльності; 
− проведення перевірки легітимності і прийнятності відносин з клієнтами та 

контрагентами, в тому числі перевірки відповідності усіх контрактів та угод 
чинному законодавству України;  

− відображення у  положеннях, інструкціях, порядках і технологічних картах кожного 
процесу та операції; 

− розробка умов типових договорів, що укладаються Банком та їхній своєчасний 
перегляд; 

− створення належних механізмів контролю (внутрішній та зовнішній аудит) для 
забезпечення дотримання норм законодавства та нормативно-правових актів, вимог 
внутрішньої нормативної бази та укладених угод. 

  
Внаслідок визнання Господарським судом міста Києва недійсними з моменту 

укладення договорів про участь у фінансуванні будівництва об’єкту нерухомості та 
договорів купівлі – продажу прав інвестора існує високий юридичний ризик списання 
коштів Банку на користь позивача з кореспондентського рахунку в Національному банку 
України. Станом за 31.12.2015 року обсяг юридичного ризику складав 1 224 тис. грн., у 
тому числі - 1 113 тис. грн. попередня оплата за договорами купівлі-продажу та 111,3 тис. 
грн. виконавчий збір у сумі 10% від суми стягнення. На даний час Господарським судом 
м. Києва розглядається позов Банку щодо оскарження відкриття виконавчого 
провадження і рішення по вказаній справі ще не прийнято. 
 
Операційний ризик 

За джерелом виникнення даний ризик можна розподілити на технічний і 
технологічний, а також ризик, що пов'язаний з впливом людського фактору. Технічні і 
технологічні ризики містять у собі ризик помилки при розробці комп'ютерних програм, 
збій у мережі чи каналах телекомунікацій, неадекватне чи відсутнє планування на 
випадок непередбачених обставин у ситуації збою систем телекомунікацій, ризик 
помилок у процедурах, технологіях (продуктах) та системах контролю. 

Для забезпечення оцінки та управління операційним ризиком у Банку здійснюється 
ряд заходів, а саме: 

- розробка стандартних операційних процедур та положень; 
- погодження процедурних питань  між  структурними підрозділами; 
- наявність та дотримання технологічних карт здійснення операцій; 
- реалізація операційних процедур в інформаційних системах; 
- ідентифікація клієнтів Банку; 
- аналіз операції перед її здійсненням; 
- верифікація, авторизація документів; 
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- застосування автоматизованих систем обробки інформації при виконанні 
операцій, що прискорює швидкість виконання та обробки, зменшує питому вагу 
"ручної" обробки інформації; 

- чіткий розподіл обов’язків та повноважень щодо здійснення операцій;  
- встановлення строків виконання робіт та контроль за їх виконанням; 
- вдосконалення системи контролю за операційними технологічними процесами; 
- впровадження сучасних інформаційних технологій передачі даних, захисту 

інформації; 
- розробка посадових інструкцій та ретельне виконання їх вимог кожним 

співробітником; 
- колегіальне прийняття рішень на підставі аналізу прогнозних розрахунків тих 

або інших видів операцій; 
- своєчасний та повний облік операцій з клієнтами або контрагентами, контроль за 

дотриманням облікової політики Банку та вимог нормативно-правових актів 
Національного банку України; 

- реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції Банку; 
- надання актуальної аналітичної інформації керівництву за допомогою  

автоматизованих засобів; 
- створення резервних копій ОДБ, застосування процесів дублювання та 

відновлення інформації. 
- підготовка та навчання персоналу; 
- стимулювання та мотивація персоналу у належному та сумлінному виконанні 

своїх службових обов’язків; 
- подвійний контроль та перевірка відповідності виконання виконавцями особливо 

важливих та відповідальних технологічних процедур та операцій. 
 

Управління операційними ризиками, а також інформаційними ризиками, які тісно 
пов’язані з операційними, здійснюється Управлінням інформаційної безпеки на підставі 
та відповідно до  вимог внутрішніх нормативних документів Банку, таких як:  

- Положення про організацію операційної діяльності  
- Положення про систему внутрішнього контролю  
- Положення про управління інформаційними ризиками  
- Методика управління ризиками інформаційної безпеки  
- Положення про функціонування інформаційних систем  
- Положення про програмне забезпечення 
- Положення про мережу) 
- Політика надання доступу до мережі Інтернет 
- Політика по контролю прав доступу до ресурсів системи автоматизації банку  
- Положення про правила зберігання, захисту, використання та розкриття 

банківської таємниці  
- Опис побудови системи відеоспостереження, охоронної та пожежної 

сигналізації, захисту приміщень з обмеженим доступом 
- Методичні рекомендації з питань реагування касових працівників у разі 

вчинення протиправних дій  
 
Крім того, у Банку розроблений та діє “Аварійний план робіт по реалізації 

альтернативних рішень при неможливості рішення планових задач”.  
 
ПРИМІТКА 30. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 
 
Банк здійснює політику управління капіталом, що базується на розумінні природи і 
характеру діяльності банку з визначенням ризиків, що властиві операціям банку та 
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визначенням їхнього впливу на достатність власного капіталу. Банк визнає, що основним 
призначенням капіталу є покриття різноманітних ризиків та забезпечення захисту 
вкладів, фінансової стійкості та стабільної діяльності. 
Таблиця 30.1. Структура регулятивного капіталу 

                                                                                                             (тис.грн.) 
Рядок  Найменування статті  2015 2014 

1  2  3  4  
  Основний капітал       

 1.1 Фактично сплачений зареєстрований статутний 
капітал 118 000 118 000 

 1.2 Внески за незареєстрованим статутним капіталом 0 0 
 1.3 Резервні фонди 3 987 3 987 
 1.4 Зменшення основного капіталу (59 317)  (52 937)  

 1.4.1 Нематеріальні активи за мінусом суми зносу (140)  (150)  
 1.4.2 Збитки минулих років (59 177)  (40 845)  
 1.4.3 Розрахунковий збиток поточного року 0  (18 332) 
 1.4 Усього основний капітал 62 670 69 050 

  Додатковий капітал     
 2.1 Резерви під стандартну заборгованість 4 4 
 2.2 Розрахунковий прибуток поточного року 570 0 
 2.3 Прибуток минулих років 0 0 
 2.4 Субординований борг, що враховується до капіталу 60 000 12 800 
 2.5 Усього додатковий капітал 60 574 12 804 

3 Усього регулятивний капітал  123 244 75 464 
 
Станом на звітну дату 01.01.2016 року регулятивний капітал Банку становив 123 

244 тис. грн., що на 47 780 тис. грн. більше у порівнянні з минулим роком. Збільшення 
відбулося за рахунок: 
− подовження терміну повернення коштів, що були залучені на умовах субординованого 

боргу раніше, і отримання дозволу на врахування у додатковому капіталу всієї суми 
боргу у розмірі 32 000 тис. грн. 

− залучення додаткових коштів на умовах субординованого боргу у сумі 28 000 тис. грн.  
− отримання прибутку у сумі 570 тис. грн. проти збитку у сумі 18 332 тис. грн. у 

передньому році. 
 
Фактичні значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу 

(при нормативному значення не менше 10%) протягом звітного року (у порівнянні з 
попереднім роком) не тільки дотримувались, але й мали значний запас дотримання: 

 

На дату Фактичне значення 
нормативу, % На дату Фактичне значення 

нормативу, % 

01.02.2014 94,74% 01.02.2015 98,29% 
01.03.2014 94,41% 01.03.2015 97,77% 

01.04.2014 98,57% 01.04.2015 97,58% 

01.05.2014 100,38% 01.05.2015 205,73% 

01.06.2014 100,55% 01.06.2015 205,23% 

01.07.2014 96,38% 01.07.2015 204,58% 

01.08.2014 99,91% 01.08.2015 204,59% 

01.09.2014 104,27% 01.09.2015 203,76% 

01.10.2014 104,24% 01.10.2015 203,29% 
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01.11.2014 105,64% 01.11.2015 204,30% 

01.12.2014 98,33% 01.12.2015 204,62% 
01.01.2015 98,31% 01.01.2016 205,95% 

 
ПРИМІТКА 31. ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БАНКУ 
а) розгляд справ у суді 
Станом на 31.12.2015 року Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. 
Потенційні зобов’язання, ризик вибуття грошових коштів за яким оцінено як високий, 
становлять 1 224 тис.грн. Резерв за такими зобов’язаннями сформовано в повному обсязі та 
становить 1 224 тис.грн. (примітка 16). 

б) потенційні податкові зобов’язання банку 
Станом на 31 грудня 2015 Банк не мав потенційних податкових зобов'язань. 

 
в) зобов’язання за капітальними інвестиціями 
На 31.12.2015 року Банк не мав зобов'язань щодо придбання основних засобів та 
нематеріальних активів. 
г) зобов’язання оперативного лізину (оренди) 
На 31.12.2015 року Банк зобов'язання оперативного лізингу відсутні. 
д) зобов’язання з кредитування 

 
За станом на 31 грудня 2015 року Банк не мав зобов'язань з кредитування. 
Станом на 31 грудня 2015 року Банк не мав часток в асоційованих компаніях, та не ніс  
солідарної відповідальності з іншими інвесторами по зобов'язанням асоційованих компаній. 
Станом на 31 грудня 2015 року Банк не мав активів, наданих в заставу, та активів в заставі  
щодо яких були передбачені обмеження, пов'язані з володінням, користуванням та  
розпорядженням ними.    

 
ПРИМІТКА 32. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
 

Справедлива вартість – ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за 
передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату операції. 

Надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час 
первісного визнання банк оцінює за справедливою вартістю з урахуванням витрат на 
операцію. Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання, як 
правило дорівнює фактичній ціні операції. 

Справедлива вартість найкраще підтверджується існуючими ринковими цінами. 
Справедливу вартість інструментів, щодо яких немає котирувань на активному ринку, 
Банк визначав за допомогою методик оцінки. Розрахункова справедлива вартість 
інструментів із плаваючою процентною ставкою, що не котируються на активному 
ринку, дорівнює їхній балансовій вартості. Справедлива вартість інструментів з 
фіксованою процентною ставкою, які не мають ринкових котирувань, була розрахована 
на основі оціночних майбутніх очікуваних грошових потоків, дисконтованих із 
застосуванням поточних процентних ставок для нових інструментів, що мають подібний 
кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що 
використовуються, залежать від валюти та строку погашення інструменту, а також від 
кредитного ризику контрагента. 
Таблиця 32.1. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що 
використовувалися для методів оцінки активів та зобов*язань за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті 

Справедлива вартість  за різними моделями 
оцінки Усього 

справедлива 
вартість 

Балансова 
вартість 

Ринкові 
котирування 

Модель 
оцінки, що 

Модель 
оцінки, що 
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(1-й рівень) використовує 
спостережні 

дані (2-й 
рівень) 

використовує 
показники, не 
підтверджені 
ринковими 
даними (3-й 

рівень) 
1 2 3 4 5 6 7 
 І ФІНАНСОВІ АКТИВИ           

1 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 1 017 0 0 1 017 1 017 

1.1 готівкові кошти 452 0 0 452 452 

1.2 

кошти в Національному 
банку України (крім 
обов*язкових резервів) 558 0 0 558 558 

1.3 

кореспондентські 
рахунки, депозити та 
кредити овернай у банках 7 0 0 7 7 

2 Кошти в інших банках: 0 0 0 0 0 

2.1. 
кредити, надані іншим 
банкам 0 0 0 0 0 

3 
Кредити та заборгованість 
клієнтів: 0 0 394 394 394 

3.2. 
кредити юридичним 
особам 0 0 394 394 394 

4 
Цінні папери в портфелі 
банку на продаж 38 935 0 0 38 935 38 935 

4.1 Державні облігації 38 935 0 0 38 935 38 935 
 

5 
Цінні папери в портфелі 
банку до погашення 22 845 0 0 22 845 22 845 

5.1 Державні облігації 22 845 0 0 22 845 22 845 
6 Інші фінансові активи: 0 0 35 35 35 

6.1. інші фінансові активи 0 0 35 35 35 
7 Інвестиційна нерухомість 0 27 881 0 27 881 27 881 

8 
Основні засоби та 
нематеріальні активи 0 29 330 0 29 330 29 330 

8.1 
будівлі, споруди та 
передавальні пристрої  0 29 191 0 29 191 29 191 

8.2 нематеріальні активи 0 139 0 139 139 
9 Усього активів 62 797 57 211 429 120 437 120 437 

ІІ  
ФІНАНСОВІ 
ЗОБОВ*ЯЗАННЯ      

10 Кошти клієнтів 0 0 242 242 242 
10.1 Інші юридичні особи 0 0 242 242 242 

11 
Інші фінансові 
зобов*язання 0 0 0 0 0 

11.1 
Інші фінансові 
зобов*язання 0 0 0 0 0 

12 Субординований борг 0 0 56 748 56 748 56 748 

13 
Усього фінансових 
зобов*язань 0 0 56 990 56 990 56 990 

 
Таблиця 32.2. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що 
використовувалися для методів оцінки активів та зобов*язань за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Назва статті 

Справедлива вартість  за різними моделями 
оцінки 

Усього 
справедлива 

вартість 
Балансова 
вартість Ринкові Модель Модель 
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котирування 
(1-й рівень) 

оцінки, що 
використовує 
спостережні 

дані (2-й 
рівень) 

оцінки, що 
використовує 
показники, не 
підтверджені 
ринковими 
даними (3-й 

рівень) 
1 2 3 4 5 6 7 
 І ФІНАНСОВІ АКТИВИ           

1 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 1 468 0 0 1 468 1 468 

1.1 готівкові кошти 1 463 0 0 1 463 1 463 

1.2 

кошти в Національному 
банку України (крім 
обов*язкових резервів) 0 0 0 0 0 

1.3 

кореспондентські 
рахунки, депозити та 
кредити овернай у банках 5 0 0 5 5 

2 Кошти в інших банках: 0 0 0 0 0 

2.1. 
кредити, надані іншим 
банкам 0 0 0 0 0 

3 
Кредити та заборгованість 
клієнтів: 0 0 1 474 1 474 1 474 

3.2. 
кредити юридичним 
особам 0 0 1 474 1 474 1 474 

4 
Цінні папери в портфелі 
банку на продаж 0 0 0 0 0 

4.1 Державні облігації 0 0 0 0 0 
 

5 
Цінні папери в портфелі 
банку до погашення 21 161 0 0 21 161 21 161 

5.1 Державні облігації 21 161 0 0 21 161 21 161 
6 Інші фінансові активи: 0 0 35 0 35 

6.1. інші фінансові активи 0 0 35 0 35 
7 Інвестиційна нерухомість 0 27 926 0 27 926 27 926 

8 
Основні засоби та 
нематеріальні активи 0 29 675 0 29 675 29 675 

8.1 
будівлі, споруди та 
передавальні пристрої  0 29 525 0 29 525 29 525 

8.2 нематеріальні активи 0 150 0 150 150 
9 Усього активів 22 629  57 601 1 509 81 739 81 739   

ІІ  
ФІНАНСОВІ 
ЗОБОВ*ЯЗАННЯ      

10 Кошти клієнтів 0 0 208 208 208 
10.1 Інші юридичні особи 0 0 208 208 208 

11 
Інші фінансові 
зобов*язання 0 0 0 0 0 

11.1 
Інші фінансові 
зобов*язання 0 0 0 0 0 

12 Субординований борг 0 0 35 204 35 204 35 204 

13 
Усього фінансових 
зобов*язань 0 0 35 412 35 412 35 412 

 
 
ПРИМІТКА 33. ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ 
ОЦІНКИ 
Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі 
кагегорії фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгованість, (б) фінансові 
активи, доступні для продажу, (в) фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
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вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат та (г) інвестиції, утримувані до 
погашення. Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої 
відносяться на фінансовий результат, поділяються на дві категорії: (і) активи, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток при початковому 
визнанні, та (іі) активи, віднесені до категорії призначених для торгівлі. Нижче в 
таблицях наведена звірка фінансових активів з цими категоріями оцінки станом на 31 
грудня 2014 та 31 грудня 2013 років.  
Таблиця 33.1. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2015 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити 
та 

заборгова
ність 

клієнтів 

Активи, 
доступні 

для 
продажу 

Фінансові активи за 
справедливою вартістю 

з відображенням 
переоцінки як 

прибутку/збитку 

Інвестиції, 
утримувані 

до 
погашення 

Усього 

торгові 
активи 

активи, 
що 

обліковую
ться за 

справед-
ливою 

вартістю 
через 

прибуток 
або 

збиток 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  ФІНАНСОВІ АКТИВИ             

1 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 1 017 0 0 0 0 1 017 

2 
Кредити та заборгованість 
клієнтів: 394 0 0 0 0 394 

2.1. 
кредити юридичним 
особам 394 0 0 0 0 394 

3 
Цінні папери в портфелі 
банку на продаж 0 38 935 0 0 0 38 935 

4 
Цінні папери в портфелі 
банку до погашення 0 0 0 0 22 845 22 845 

5 Інші фінансові активи: 0 0 35 0 0 35 
5.1. інші фінансові активи 0 0 35 0 0 35 

6 
Усього фінансових 
активів 1 411 38 935 35 0 22 845  63 226 

 
Таблиця 33.2. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2014 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити 
та 

заборгова
ність 

клієнтів 

Активи, 
доступні 

для 
продажу 

Фінансові активи за 
справедливою вартістю з 

відображенням 
переоцінки як 

прибутку/збитку Інвестиції, 
утримуван

і до 
погашення 

Усього 

торгові 
активи 

активи, що 
обліковуються 

за справед-
ливою 

вартістю через 
прибуток або 

збиток 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  ФІНАНСОВІ АКТИВИ             



Річний звіт за 2015 рік 
Публічне акціонерне товариство „Український банк реконструкції та розвитку” 

 
 

93 

1 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 1 468 0 0 0 0 1468 

2 Кошти в інших банках: 16 732 0 0 0   16 732 

2.1. 
кредити, надані іншим 
банкам 16 732 0 0 0   16 732 

3 
Кредити та заборгованість 
клієнтів: 1 474 0 0 0 0 1 474 

3.2. 
кредити юридичним 
особам 1 474 0 0 0 0 1 474 

4 
Цінні папери в портфелі 
банку до погашення 0 0 0 0 21 161 21 161 

4 Інші фінансові активи: 0 0 35 0 0 35 
5.1. інші фінансові активи 0 0 35 0 0 35 

6 
Усього фінансових 
активів 19 674 0 35 0 21 161 40 870 

 
ПРИМІТКА 34. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 
 
Операції із пов’язаними сторонами 
 

У ході своєї звичайної діяльності Банк здійснює операції із різними контрагентами. 
Сторони вважаються пов’язаними у випадку, коли одна сторона має можливість 
контролювати іншу сторону або здійснює суттєвиц вплив на іншу сторону при прийнятті 
управлінських рішень. Протягом звітного 2015 року та попереднього 2014 року Банк не 
здійснював операцій із пов’язаними сторонами. 
 
Таблиця 34.1. Виплати провідному управлінському персоналу 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

2015 2014 

витрати 
нараховане 

зобов'язання витрати 
нараховане 

зобов'язання 
1 2 3 4 5 6 
1 Поточні виплати працівникам 1474 364 1 193 454 

2 
Виплати після закінчення 
трудової діяльності 0 0 0 0 

3 
Інші довгострокові виплати 
працівникам 0 0 0 0 

4 Виплати під час звільнення 0 0 0 0 

5 
Виплати інструментами власного 
капіталу банку на основі акцій 0 0 0 0 

 
Операції із суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами влади 
 

Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2014 років Банк був на 99,9945% у власності 
Держави, під контролем Фонду державного майна України на звітну дату та під 
контролем міністерства фінансів України на попередню звітну дату. 
 

Суб’єкти господарювання, зв’язані із 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. 
Протягом звітного та попереднього звітного року Банк здійснював наступні операції з 
суб’єктами господарювання, пов’язаними із органами влади: 

                                                                                                                                      (тис.грн.) 
 2015 2014 
Залишки за операціями із суб’єктами 
господарювання, пов’язаними із органами 
державної влади 

  

Кореспондентський рахунок в Національному банку 1 671 356 
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України 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 38 935 0 
Цінні папери в портфелі банку до погашення 22 845 21 160 
Субординований борг 56 748 35 204 
Кредити іншим банкам 0 18 000 
Доходи та витрати за операціями із суб’єктами 
господарювання, пов’язаними із органами 
державної влади 

  

Процентні доходи за кредитами, наданими іншим 
банкам 

1 050 3 595 

Процентні доходи за цінними паперами  9 397 2 344 
Процентні витрати за субординованим боргом 7 352 1 280 
 
ПРИМІТКА 35. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

 
Після дати відбулись події, які мали вплив на фінансову звітність Банку, а саме - на 

фінансовий результат.  
Банк здійснив переобрахування відстрочених податкових активів, балансової 

вартості окремих фінансових інструментів,  резервів за потенційними зобов’язаннями та 
кредитною заборгованістю клієнтів. Всі коригування були здійснені шляхом річних 
коригуючих проводок та відображені в цій звітності. 

Після дати балансу, а саме 13.01.2016р., в офіційному виданні Фонду державного 
майна «Відомості приватизації» було опубліковано оголошення про проведення аукціону 
з продажу державного пакета акцій ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ», який буде проведено 22 квітня 2016 року. Дана подія не впливає на дані 
фінансових показників за звітний період, але може впливати на економічні рішення 
користувачів.  
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