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ПРИМІТКА 1. Інформація про банк 

Акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» (далі – Банк) було засноване в 

Україні 17 грудня 2003 року як Закрите акціонерне товариство «Український банк реконструкції та 

розвитку» та зареєстроване Національним банком України 19 березня 2004 року. 01 жовтня 2007 року 

Банк було перетворено на Відкрите акціонерне товариство «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». 01 

листопада 2018 року у зв’язку із змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» Банком було 

змінено тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, а також змінено назву на 

Акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку».  

 

Місцезнаходження банку: 04080, Україна, м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4. 

 

Основна діяльність. Банк здійснює свою діяльність, у відповідності до Статуту, в рамках банківської 

ліцензії №216, яка видана Національним Банком України 15 березня 2011, має право надавати банківські 

послуги, визначені частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».  

 

У випадках, передбачених чинним законодавством України, Банк має право надавати фінансові послуги, 

що визначені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових 

послуг», у тому числі:  

- торгівля валютними цінностями;  

- залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;  

- фінансовий лізинг;  

- надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту; 

- надання гарантій;  

- переказ коштів;  

- професійна діяльність на ринку цінних паперів, що регулюється нормативно-правовими актами 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та може здійснюватися Банком лише 

після отримання відповідної ліцензії, а саме:  

діяльність з торгівлі цінними паперами:  

- дилерська діяльність,  

- брокерська діяльність,  

- діяльність з управління цінними паперами,  

- андеррайтинг;  

депозитарна діяльність:  

- депозитарна діяльність депозитарної установи,  

- діяльність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування,  

- діяльність із зберігання активів пенсійного фонду;  

- факторинг.  

 

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

- інвестицій;  

- випуску власних цінних паперів;  

- випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  

- зберігання цінностей (у тому числі щодо обліку і зберігання цінних паперів та інших 

коштовностей, конфіскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних 

безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;  

- інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  

- ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);  

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових 

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

року.   

 

В звітному періоді Банк не здійснював кредитування фізичних осіб, а також інші активні банківські 

операції, окрім вкладень у державні боргові цінні папери та депозитні сертифікати Національного банку 

України. Протягом звітного періоду Банк залучав ресурси від Національного банку України, юридичних 

та фізичних осіб. 

 

В звітному періоді Банк здійснював свою діяльність на території однієї області (регіонально). 

 

Банк є підприємством, що становить суспільний інтерес. 

 

Банк не є участником/контролером небанківської фінансової групи. 

 

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року єдиним акціонером банку, якому належить 100% 

статутного капіталу Банку було Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., 

ЛІМІТЕД» (Україна, 04080, місто Київ, вулиця Терьохіна Олексія, будинок 4). 

 

У відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань» та Положення про форму та зміст структури власності, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 інформація про 

кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності внесена до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Бенефіціарний власник 

визначений на підставі вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення» - громадяни КНР Янь Дуншен (непрямий вирішальний вплив – 100%). 

 

Інформацію про структуру власності оприлюднено на сайті Банку (https://ubrr.com.ua) та на офіційному 

сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua). Власниками істотної участі Банку станом на 31 

грудня 2021 року  погодженими Національним банком України є громадяни КНР Янь Дуншен та Дай 

Джунюн разом, які набули спільної опосередкованої участі в розмірі 100% через: 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО, ЛІМІТЕД» у 

якому 84,51% участі належить «БОСЕ (Гонконг) Ко., Лімітед» (BOCE (Hong Kong) Co., Limited) 

та 15,49% участі - Яню Дуншену;  

- «БОСЕ (Гонконг) Ко., Лімітед» (Гонконг),  100% статутного капіталу якого належить «Баоши 

(Тяньцзінь) Електроник Комерс Ко.», Лтд  (Baoshi (Tianjin) Еlectronic Commerce Co., Ltd); 

- «Баоши (Тяньцзінь) Електроник Комерс Ко., Лтд», 99% статутного капіталу якого належить 

Тяньцзіньському акціонерному товариству з обмеженою відповідальністю «Бохайська Товарна 

Біржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd); 

- Тяньцзіньське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Бохайська Товарна Біржа», 

15,5113% участі у якому належить Яню Дуншену; 31,5802% участі у якому належить Акційному 

інвестиційному підприємству «Бо Сюй» (Хоргос) (Обмежене партнерство) (Нorgos Bo Xu Equity 

Іnvestment Limited Partnership); 

- Акційне інвестиційне підприємство «Бо Сюй» (Хоргос) (Обмежене партнерство), 90% участі у 

якому належить Яню Дуншену та 10% Дай Джунюн. 

 

Частка керівництва в акціях Банку відсутня. 

 

Банк не має дочірніх компаній 

 

Прудеційні показники. Для банків України прудеційні показники встановлюються Національним банком 

України на підставі вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні №368 від 28 

серпня 2001  

 

https://bank.gov.ua/
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Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Правлінням Банку 6 квітня 2022 року. 

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

На кінець звітного року кількість діючих банків на банківському ринку України становила 71 установу, 

що на 2 банки менше, ніж на початок року. У тому числі 33 банки із іноземним капіталом - із них 23 

банки зі 100% іноземним капіталом.  

Звітний рік, як і минулий рік, був пов'язаний із невизначеністю. Проте, якщо в 2020 році основна 

невизначеність полягала в тому, як впливатиме на економіку коронавірус і пов'язані з ним карантинні 

обмеження, то в 2021 році невизначеність була пов'язана насамперед з інфляцією.  

Наприкінці року зростання споживчих цін сповільнилося з пікових 11% у вересні до 10% у грудні. 

Зниженню інфляції сприяли, зокрема:  

 рекордні врожаї та корекція окремих світових цін на продовольство;  

 ефекти від зміцнення гривні в попередні місяці;  

 вичерпання низької бази порівняння та посилення монетарної політики НБУ;  

 адміністративні рішення щодо фіксації тарифів на деякі житлово-комунальні послуги. 

Натомість швидшому сповільненню інфляції завадили перенесення на вартість товарів і послуг 

подальшого подорожчання енергоносіїв у світі та тиск з боку інших виробничих витрат бізнесу. 

Зберігався також вплив стійкого споживчого попиту, який, зокрема, зумовив зростання базової інфляції 

до 7,9% на кінець року. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, 

враховуючи реалізацію цих проінфляційних чинників. 

У жовтні – грудні 2021 року попит на бізнес-кредити рекордно зріс, найбільше – на короткострокові, 

гривневі кредити та позики МСП. Визначальними чинниками були потреба підприємств здебільшого в 

оборотному капіталі та певною мірою в капітальних інвестиціях. Для МСП додатковим чинником 

збільшення попиту залишалися низькі ставки. 

Попит населення на кредити підвищувалася протягом усього звітного року. Поліпшення споживчих 

настроїв та зростання витрат на товари тривалого вжитку сприяли пожвавленню попиту на споживчі 

кредити. Іпотечне кредитування підживлювалося завдяки нижчим відсотковим ставкам. При цьому 

боргове навантаження домогосподарств залишається нижчим за середнє. 

У ІV кварталі 2021 року, за оцінками банків, обсяги залучених коштів зросли, а їхня вартість дещо 

підвищилася за рахунок здорожчання залучень від корпорацій. Частка зобов’язань в іноземній валюті 

знизилася, загальна строковість депозитів не змінилася. Обсяг капіталу за останні 12 місяців збільшився, 

банки зберегли наміри нарощувати обсяги капіталу в майбутньому. 

За оперативними даними, прибуток банківської системи за 2021 рік становив 77,5 млрд. грн. Це 

рекордний прибуток за останні роки, і саме ці кошти можуть бути використані для нарощування капіталу 

та збільшення кредитування. 

Станом на 1 січня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 30 940,9 млн. 

дол. США. Упродовж 2021 року вони зросли на 1,8 млрд. дол. США або на 6%. Міжнародні резерви 

збільшилися завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Національним 

банком України на валютному ринку. 

Фінансування МВФ суттєво підтримувало українську економіку у 2020–2021 роках. Співпраця з Фондом 

матиме не менш вагоме значення і надалі – особливо в умовах нинішньої напруженої геополітичної 

ситуації та загострення конкуренції країн з ринками, що розвиваються, за іноземний капітал на тлі 

посилення монетарної політики у світі. 

У грудні Національний банк України підвищив облікову ставку на 0.5 в. п. – до 9,0%. Рішення 

зумовлювалося необхідністю нівелювання додаткових проінфляційних ризиків і поліпшення інфляційних 

очікувань, що сприятиме поступовому зниженню інфляції до цілі (5%). Індекс міжбанківських ставок 

овернайт UONIA також зріс, але залишився близько нижньої межі в коридорі ставок Національного 

банку України через збереження значного обсягу ліквідності банківської системи. Зросла і дохідність 

гривневих ОВДП під час первинного розміщення, відображаючи потреби уряду у фінансуванні 
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наприкінці року. Це дозволило Мінфіну залучити значний обсяг коштів, в т. ч. і за рахунок попиту з боку 

нерезидентів. 

2022 рік розпочався для фінансового ринку України черговими викликами. Нагнітання ситуації на 

кордонах України суттєво погіршило очікування учасників ринку, що позначилося на зниженні вартості 

українських активів (як на внутрішньому ринку, так і за кордоном) та формуванні девальваційного тиску 

на гривню. Тривале збереження геополітичного напруження може вкрай негативно вплинути на 

очікування населення, бізнесу та інвесторів, а також стати значною перешкодою для інвестицій в 

економіку та ускладнювати залучення зовнішнього фінансування.  

Базовий сценарій прогнозу Національного банку України передбачає подальше зниження впливу 

пандемії на українську економіку. Проте поява нових варіантів коронавірусу на тлі все ще недостатнього 

рівня вакцинації створює ризики додаткових економічних втрат у 2022 році. Нові спалахи пандемії 

навряд чи сильно вдарять по споживчому попиту, натомість пригнічуватимуть ділову активність. Це 

може призвести до посилення інфляційного тиску. Є й інші ризики проінфляційного характеру: 

 значне погіршення умов торгівлі або різке скорочення врожаїв після минулорічних рекордів; 

 пожвавлення трудової міграції на тлі поступового згасання пандемії, відповідне посилення 

диспропорцій на внутрішньому ринку праці та зростання витрат бізнесу на оплату праці; 

 необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих 

рівнів. 

Згідно з базовим сценарієм облікова ставка перебуватиме на рівні не нижче нейтрального впродовж 

цього та наступних років.  

Крім того, для посилення процентного каналу монетарної трансмісії шляхом  управління структурним 

профіцитом ліквідності в банківській системі Національний банк України підвищить у лютому 2022 року 

на 2 в. п. норму обов’язкових резервів за поточними рахунками в гривні, а також за коштами в іноземній 

валюті. 

Також у березні буде розглянуто питання щодо запровадження інших заходів з регулювання 

структурного профіциту ліквідності банківської системи. 

Основними джерелами фінансування Банку у звітному році були: 

 кредити рефінансування, отримані від Національного банку України; 

 кошти, залучені від клієнтів; 

 кошти, залучені на умовах субординованого боргу; 

 власні кошти. 

Банк не мав ресурсів, не визнаних у звіті про фінансовий стан відповідно до МСФЗ. 

ПРИМІТКА 3. Основи подання фінансової звітності 

Фінансова звітність Банку була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(далі - «МСФЗ»), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та 

тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності («КТМФЗ»). 

 

Валютою цієї звітності є гривня, звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначено інше. 

ПРИМІТКА 4. Принципи облікової політики 

4.1. Основи оцінки складання фінансової звітності 

 

У цій звітності використовуються різні основи оцінки з різним ступенем та в різних комбінаціях. Вони 

включають: 

 первісна вартість - активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів чи їх 

еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх 

придбання. Зобов’язання відображаються за сумою надходжень, отриманих в обмін на 

зобов’язання, або, за деяких інших обставин (наприклад, податків на прибуток), за сумами 



 

Примітки до фінансової звітності за 2021 рік 

Акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» 

Примітки на сторінках 5-52 є невід’ємною частиною фінансової звітності Банку за 2021 рік  

 

9 

грошових коштів чи їх еквівалентів, що, як очікується, будуть сплачені з метою погашення 

зобов’язання в ході звичайної діяльності; 

 справедлива вартість - це ціна, яка б була сформована за наступних умов: 

- ціна є вихідною, тобто такою, яка отримується за продаж або сплачується за передачу; 

- ціна є отриманою у ході звичайної операції; 

- ціна є отриманою на основному або найсприятливішому ринку, 

- учасники основного або найсприятливішого ринку - покупці та продавці є незалежними та 

обізнаними; 

- ціна є отриманою за поточними ринковими умовами на дату оцінювання справедливої 

вартості; 

- ціна є отриманою незалежно від того, чи спостерігається вона безпосередньо, чи отримана 

за допомогою методик оцінювання; 

- ціна є ринковою оцінкою, а не оцінкою з урахуванням специфіки Банку. 

- амортизована вартість - сума, за якою фінансовий актив чи фінансове зобов'язання оцінюється 

під час первісного визнання з вирахуванням погашення основної суми, і з додаванням або 

вирахуванням накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю при 

погашенні (відкоригованої, у випадку фінансових активів, із урахуванням резерву під збитки), 

визначена за методом ефективного відсотка. 

- балансова вартість фінансових інструментів– це вартість, за якою актив та зобов'язання 

відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання 

складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), 

суми переоцінки, а для фінансового активу - суми оціночного резерву під очікувані кредитні 

збитки; 

-  балансова вартість нефінансових активів – це сума, за якою актив визнають після вирахування 

будь-якої суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності або 

суми оціночного резерву з урахуванням переоцінки у відповідних випадках. 

 

4.2. Фінансові інструменти 

 

Первісне визнання 
Фінансові інструменти за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, 

спочатку визнаються за справедливою вартістю. Усі інші фінансові інструменти спочатку визнаються за 

справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. Прибуток або збиток при 

початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю 

та ціною угоди. 

 

Найкращим доказом справедливої вартості фінансового інструмента при первісному визнанні зазвичай є 

ціна угоди. Банк робить висновок, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від 

ціни угоди: 

 якщо справедлива вартість підтверджується котируваннями на активному ринку для ідентичного 

активу чи зобов’язання (тобто вхідні дані Рівня 1) чи ґрунтується на методиці оцінки, яка 

використовує данні винятково спостережуваних ринків, Банк визнає різницю між справедливою 

вартістю при первісному визнанні і ціною угоди в якості доходу чи збитку; 

 в решті випадків первісна оцінка фінансового інструменту коригується для віднесення на майбутні 

періоди різниці між справедливою вартістю при первісному визнанні і ціною угоди. При 

первісному визнанні Банк визнає відкладену різницю в якості доходу чи збитку лише у тому 

випадку, якщо вхідні дані стають спостережуваними або якщо визнання інструменту 

припиняється. 

 

Дата визнання 

Придбання або продаж фінансових активів і зобов’язань на стандартних умовах відображаються на дату 

укладення угоди, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов’язання щодо придбання активу або 

зобов’язання. До придбання або продажу на стандартних умовах відносяться придбання або продаж 
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фінансових активів і зобов’язань в рамках договору, за умовами якого потрібно постачання активів і 

зобов’язань в межах терміну, встановленого правилами або угодами, прийнятими на ринку. 

 

Класифікація 

Фінансові активи Банк класифікує залежно від намірів та політики управління активами як фінансові 

активи, які оцінюються за амортизованою вартістю, де метою утримання такого активу (тобто бізнес-

моделлю) є отримання передбачених договором потоків грошових коштів.  

Під час первісного визнання, Банк здійснює класифікацію фінансових активів, виходячи з бізнес-моделі, 

яку він використовує для управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених 

договором. 

Оцінка бізнес-моделі. Банк визначає бізнес-модель на рівні, який найкраще відображає, яким чином 

здійснюється управління об’єднаними в групи фінансовими активами для досягнення певної мети 

бізнесу. Бізнес-модель Банку оцінюється не на рівні окремих інструментів, а на більш високому рівні 

агрегування портфелів і заснована на спостережуваних факторах, таких як:  

- яким чином оцінюється результативність бізнес-моделі і прибутковість фінансових активів, 

утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі, і яким чином ця інформація повідомляється ключовому 

управлінському персоналу Банку;  

- ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і на прибутковість фінансових активів, 

утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі) і, зокрема, спосіб управління даними ризиками;  

- очікувана частота, обсяг і терміни продажів також є важливими аспектами при оцінці бізнес-

моделі Банку.  

Оцінка бізнес-моделі заснована на сценаріях, виникнення яких обґрунтовано очікується, без урахування 

так званого «найгіршого» або «стресового» сценаріїв. Якщо грошові потоки після первісного визнання 

реалізовані способом, відмінним від очікувань Банку, Банк не змінює класифікацію наявних фінансових 

активів, утримуваних в рамках даної бізнес-моделі, але в подальшому приймає таку інформацію до уваги 

при оцінці нещодавно створених або нещодавно придбаних фінансових активів.  

Тест «виключно платежі в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми 

боргу» (тест SPPI). У рамках другого етапу процесу класифікації Банк оцінює договірні умови 

фінансового активу, щоб визначити, чи є передбачені договором грошові потоки за активом виключно 

платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу (так 

званий SPPI-тест). 

Для цілей даного тесту «основна сума боргу» являє собою справедливу вартість фінансового активу при 

первісному визнанні, і вона може змінюватися протягом строку дії даного фінансового активу 

(наприклад, якщо мають місце виплати в рахунок погашення основної суми боргу або амортизація премії 

/ дисконту). Найбільш значними елементами відсотків в рамках кредитного договору зазвичай є 

відшкодування за тимчасову вартість грошей і відшкодування за кредитний ризик. Для проведення SPPI-

тесту Банк застосовує судження і аналізує доречні фактори, наприклад, в якій валюті виражений 

фінансовий актив, і період, на який встановлена процентна ставка. У той же час договірні умови, які 

здійснюють більш ніж незначний вплив на схильність до ризиків або волатильність передбачених 

договором грошових потоків, які пов’язані з базовою кредитною угодою, що не обумовлюють 

виникнення передбачених договором грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної 

суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу. У таких випадках фінансовий актив 

необхідно оцінювати за СВПЗ. 

Станом на звітну дату всі фінансові активи Банку оцінюються за амортизованою собівартістю. 

 

 

Знецінення фінансових активів 

Банк застосовує два підходи до резервування: 

1. Груповий. За груповим підходом застосовується оцінка на рівні портфеля. Використовується для 

фінансових інструментів, які мають одну із ознак: 

 не вважаються суттєвими - менше 10 000 000 грн.; 

 не виявлено суттєвого збільшення кредитного ризику; 
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 які підпадають під спрощений метод. Спрощений метод – використовується для всіх 

фінансових інструментів, за якими неможливо визначити чітких графіків повернення 

заборгованості, коштами в центральних банках країн, що мають інвестиційний рейтинг згідно 

з міжнародною шкалою, підтверджений агентством (компанією) Standard & Poor's або 

аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній), за цінними 

паперами, емітованими центральними органами виконавчої влади, Національним банком 

України, міжнародними фінансовими організаціями, а також за заборгованістю інших банків з 

первісним терміном до 3 місяців. 

2. Індивідуальний. За індивідуальним підходом застосовується оцінка на рівні клієнта. 

Використовується для фінансових інструментів, які мають одну із ознак: 

 вважаються суттєвими – дорівнює або більше 10 000 000 грн., крім тих, що підпадають під 

спрощений метод; 

 виявлено значне збільшення кредитного ризику чи ознаки дефолту. 

 

Фінансові інструменти вартістю до 250 тис. грн. розглядаються на груповій основі для усіх стадій 

резервування.  

Банк оцінює кредити клієнтам за амортизованою собівартістю, розраховує суму очікуваних кредитних 

збитків, яка визнається у вигляді оціночного резерву та залежить від ступеню погіршення кредитної 

якості після первісного визнання. 

Через те, що при визначені ймовірності дефолту за фінансовими інструментами, що оцінюються 

на колективній основі, Банк не може спиратися на даних власної накопиченої статистики, 

коефіцієнт PD визначається на основі зовнішніх кредитних рейтингів, рекомендацій регулятора, 

зовнішніх статистичних даних (якщо вони можуть бути обґрунтовано застосовані до відповідної 

групи активів), тощо. По мірі накопичення власних статистичних даних, Банк перейде до 

визначення імовірності дефолту на їх основі. 

 

За операціями з банками-резидентами, юридичними особами, цінними паперами (в іноземній 

валюті), що рефінансуються Національним банком України, імовірність дефолту встановлюється, 

базуючись на основі Постанови НБУ № 351 «Про визначення банками України розміру 

кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016р., із змінами і 

доповненнями. 

 

Кредитна якість фінансових інструментів, емітованих Національним банком України, обмежена 

суверенним рейтингом України, але разом з тим показник втрат за дефолтом за минулі періоди дорівнює 

нулю. Тому, резерви під очікувані кредитні збитки за цими фінансовими інструментами не формуються. 

 

Свідченням значного збільшення кредитного ризику фінансового інструменту є такі основні спостережні 

дані в залежності від виду позичальника: 

- банки - пониження класу позичальника на 2 класи або на 1, починаючи з 3 класу; зниження 

зовнішнього рейтингу за національною шкалою нижче BBB-(S&P) або Baa3 (Moody’s) або BBB- 

(Fitch); наявність фактів невиконання економічних нормативів та/або нормативу обов’язкового 

резервування, встановлених регулятором; 

- державні цінні папери - зниження зовнішнього рейтингу за національною шкалою нижче CCC-

(S&P) або Са (Moody’s) або ССС- (Fitch); 

- кредити клієнтам ( малому та середньому бізнесу) - пониження класу позичальника на 2 класи або 

на 1, починаючи з 6 класу; прострочена заборгованість за платежами строком від 30 до 90 днів; 

наявність проблем з ліквідністю; блокування поточних рахунків; середнє завантаження 

овердрафту більше 95% від встановленого ліміту протягом останніх 90 днів; 

- дебіторська заборгованість - прострочена заборгованість за платежами строком від 30 до 90 днів; 

 

Ознаками дефолту визнаються такі фактори: 

- банки - порушення платіжних зобов’язань за кредитним договором (сплата процентів/ 

комісій/основної суми) або не виконання платіжних доручень Банку за залишками на 
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кореспондентських рахунках протягом одного операційного дня; зниження зовнішнього рейтингу 

до D чи С; наявність одного з перелічених факторів: банк знаходиться під управлінням 

тимчасової адміністрації, банк у стані ліквідації, у банка відкликана ліцензія. 

- державні цінні папери - зниження зовнішнього рейтингу за національною шкалою до рейтингу до 

D чи С; 

- кредити клієнтам (малому та середньому бізнесу) - прострочена заборгованість за платежами 

строком більше 90 днів; внутрішня рейтингова категорія D. 

- дебіторська заборгованість - прострочена заборгованість за платежами більше 90 днів; клас 

контрагента за дебіторською заборгованістю 2. 

 

Для оцінки зменшення корисності та формування резерву за дебіторською заборгованістю за 

господарською діяльністю та за дебіторською заборгованістю, що є фінансовим активом (далі - 

фінансова дебіторська заборгованість), за якою строк погашення згідно з умовами договору не 

перевищує трьох місяців, Банк застосовує спрощений підхід. Цей підхід включає в себе спрощення при 

розрахунку кредитних ризиків за вищевказаною заборгованістю з застосуванням матриці резервів,  що 

признані в складі зобов`язань, та згідно з яким Банк не відслідковує зміни кредитного ризику.  

 

Припинення визнання 

Фінансові активи. Фінансовий актив (або, коли застосовується частина фінансового активу або частина 

групи аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватися, коли: 

 активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою 

чинність або 

 Банк передав права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклав угоду про 

передачу, і при цьому також передав в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням 

активами, або Банк не передав та не залишив в основному всі ризики та вигоди володіння, але 

припинив здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має 

практичної можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення обмежень на 

перепродаж; 

 відбулося списання активу за рахунок резерву або прощення боргу. 

 

Фінансові зобов’язання. Фінансове зобов’язання припиняє визнаватися, коли воно виконане, анульоване 

або минає строк його дії. У випадку коли існуюче фінансове зобов’язання замінюється на інше від того 

самого кредитора на суттєво інших умовах, або в умови існуючого зобов’язання вносяться істотні 

коригування, то така заміна або коригування вважаються припиненням визнання первісного зобов’язання 

та визнанням нового зобов’язання, а різниця відповідної балансової вартості визнається у Звіті про 

прибутки та збитки. 

 

Особливості окремих класів фінансових інструментів та класів активів, за якими розраховуються 

резервів під очікувані кредитні збитки 
Грошові кошти. Грошовими коштами Банку є залишки готівки у касі, кошти на кореспондентському 

рахунку в Національному банку України, кошти у банківських установах зі строком погашення до 90 

днів від дати виникнення, які не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями. Грошові кошти 

обліковуються за амортизованою вартістю. Банк у відповідності до обраної облікової політики не 

класифікує фінансові інструменти у якості еквівалентів грошових коштів.  

 

Інвестиції Банку в цінні папери – це інвестиції в боргові цінні папери, метою утримання яких є 

отримання грошових потоків згідно умов емісії. Боргові цінні папери, що утримуються банком з метою 

отримання грошових потоків згідно умов емісії, відображаються під час первісного визнання за 

справедливою вартістю, а в подальшому обліковуються за амортизованою собівартістю.  

Протягом звітного 2021 року та попереднього звітного періоду банк здійснював інвестиції виключно у 

облігації внутрішньодержавної позики, номіновані у національній валюті та депозитні сертифікати 

Національного банку України.  
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Банк визнає процентні доходи за борговими цінними паперами шляхом застосування ефективної ставки 

відсотка. 

Кредити клієнтам – вид активних операцій Банку, пов’язаних з наданням клієнтам коштів в тимчасове 

користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів в тимчасове користування за певних умов, 

а також надання гарантій, порук, акредитивів, акцептів, авалів; розміщення депозитів; проведення 

факторингових операцій та операцій фінансового лізингу; видача кредитів у формі врахування векселів, у 

формі операцій зворотного РЕПО, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надане в обмін на 

зобов’язання боржника щодо повернення суми заборгованості, а також на зобов’язання щодо сплати 

процентів та інших зборів за такою сумою (відстрочення платежу); розстрочення платежу за продані 

Банком активи. Банк оцінює кредити клієнтам за амортизованою собівартістю, розраховує суму 

очікуваних кредитних збитків, яка визнається у вигляді оціночного резерву та залежить від ступеню 

погіршення кредитної якості після первісного визнання. 

 

Фінансові зобов’язання 

Кошти клієнтів. Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов’язання перед корпоративними 

клієнтами та фізичними особами. Банк оцінює кошти клієнтів під час первісного визнання за 

справедливою вартістю, а в подальшому за амортизованою вартістю. Банк відображає в бухгалтерському 

обліку процентні витрати за фінансовими інструментами, за якими неможливо визначити величину 

майбутніх грошових потоків та терміни їх виникнення із застосуванням номінальної процентної ставки. 

 

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. Сума субординованого боргу, уключеного до капіталу, 

щорічно зменшується на 20 відсотків її первинного розміру протягом п'яти останніх років дії договору. 

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. 

Фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю. 

 

4.3. Інвестиції в асоціойвані та дочірні компанії 

 

До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії включаються інвестиції до статутних капіталів компаній, 

які відповідають критеріям визначення асоційованої або дочірньої компанії Банку, за винятком таких 

цінних паперів, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати 

придбання. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії визнаються на дату отримання суттєвого впливу. 

Здійснені інвестиції в асоційовані та дочірні компанії первісно оцінюються та відображаються в 

бухгалтерському обліку за собівартістю. Витрати на операції, пов’язані з придбанням інвестиції, 

збільшують суму такої інвестиції на дату її придбання. 

 

За інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії, облік на наступну після первісного визнання дату за 

собівартістю з урахуванням зменшення корисності.  

 

Дивіденди, отримані від дочірнього або асоційованого підприємства, Банк визнає в складі прибутку чи 

збитку, коли встановлено право на їх отримання. 
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 Після первісного визнання Банк переглядає інвестиції в асоційовані та дочірні компанії на зменшення 

корисності. 

 

4.4. Інвестиційна нерухомість 

Інвестиційна нерухомість – це нерухоме майно, утримуване Банком для отримання прибутку від надання 

його в оренду або для збереження капіталу, а не для цілей його використання в операційній чи 

адміністративній діяльності і яке сам Банк не займає. 

 

Інвестиційна нерухомість первісно визнається за собівартістю, яка включає ціну придбання цієї 

нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням, та в подальшому не 

переоцінюється. Після визнання її активом інвестиційна нерухомість обліковується за собівартістю мінус 

накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності. 

 

Ліквідаційна вартість об'єктів інвестиційної нерухомості дорівнює нулю, первісна вартість амортизується 

протягом строку його корисного використання, який для будівель становить 75 років. Земля не 

амортизується. 

 

Станом на 31 грудня 2021 року у Банку відсутні обєкти інвестиційної нерухомості.  

 

4.5. 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. 

 

Частина основних засобів Банку є повністю замартизованими, але Банк продовжує їх використання. 

Протягом звітного року строки корисного використання основних засобів переглядались, але не 

змінювались. 

 

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. Банк щороку здійснює аналіз наявності ознак зменшення корисності основних засобів та 

нематеріальних активів. За результатами проведеної станом на 01 грудня 2021 року інвентаризації 

об`єктів основних засобів відсутні підстави для визнання зменшення корисності. 

 
4.6. 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. 

 

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 2020-2021 року зменшення корисності за нематеріальними активами не 

визнавалось. 
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4.7. 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 в звіті про прибутки та збитки.   

Амортизацію основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) банк 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 – 5-7 років; 

- інструменти, прилади та інвентар – 4 роки; 

- інформаційні системи та інші машини для автоматичної обробки інформації – 5 

років; 

- інші основні засоби – 12 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 2021 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. 

 

4.8. Оперативний лізинг (оренда), за яким Банк виступає лізингодавцем 

 

Банк надає в оренду частину приміщення, класифікуючи ці операції як операції оперативного лізингу 

  

Операційна оренда– це господарська операція, що передбачає передачу лізингоотримувачу права 

користування матеріальними цінностями (зокрема основними засобами), що належать лізингодавцю, з 

обов’язковим поверненням таких матеріальних цінностей лізингодавцю після закінчення строку дії 

лізингової (орендної) угоди. Лізинг (оренда) класифікується як оперативний, якщо Банк не передає всі 

ризики та вигоди щодо володіння основними засобами.  

 

Протягом всього строку лізингу надані в оперативний лізинг (оренду) основні засоби амортизуються 

Банком, як лізингодавцем, на загальних підставах, та можуть переглядатись на предмет зменшення 

корисності на загальних підставах. Орендні платежі визнаються Банком в складі інших операційних 

доходів. Доходи за договорами операційної оренди визнаються на основі прямолінійного методу 

протягом строку дії відповідного договору оренди.  
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4.9. Оперативний лізинг (оренда), за яким банк є орендарем 

 

В 2021 році Банк заключив договір довгострокової оренди частини приміщення для 

функціонування площадки відновлення діяльності Банку. 

Банк визнав актив з права користування на дату, на яку базовий актив став доступним для 

використання.  Актив з права користування оцінюється Банком за початковою вартістю, з вирахуванням 

накопиченої амортизації та накопичених збитків внаслідок зменшення корисності, з коригуванням на 

переоцінку орендного зобов’язання. Початкова вартість активу з права користування складається з суми 

первісної оцінки орендного зобов’язання, первісних прямих витрат, орендних платежів, здійснених на 

дату початку оренди або до дати початку оренди за вирахуванням отриманих стимулів до оренди та 

затрат, які будуть понесені для відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами оренди. 

Оскільки у Банка відсутня достатня впевненість в тому, що він отримає право власності на орендований 

актив наприкінці строку оренди, визнаний актив з права користування амортизується лінійним методом 

до кінця строку дії оренди. Актив з права користування перевіряється на предмет зменшення активу. 

 На дату початку оренди Банк  визнає орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних 

платежів, які будуть здійснені протягом строку оренди. Орендні платежі включають фіксовані платежі (в 

тому числі по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають 

отриманню; змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки; та сум, що очікуються до сплати 

за гарантіями ліквідаційної вартості. Орендні платежі також включають ціну виконання можливості 

(опціону) придбання, якщо є достатня впевненість в тому, що Банк скористається такою можливістю, та 

сплату штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає потенційну можливість (опціон) 

припинення оренди. Змінні платежі, які не залежать від індексу чи ставки, визнаються витратами в тому 

періоді, в якому настає відповідна подія або умова, що призводить до здійснення таких платежів. Для 

розрахунку теперішньої вартості орендних платежів Банк застосовує ставку додаткових запозичень 

орендаря на дату початку оренди, в випадку якщо припустиму ставку відсотка в договорі оренди не 

можна легко визначити. Після дати початку дії оренди величина орендного зобов’язання збільшується 

для відображення нарахування процентів та зменшується для відображення здійснених орендних 

платежів. Також, в випадку модифікації, зміни строку оренди, зміни по суті фіксованих орендних 

платежів чи зміні можливості (опціону) купівлі базового активу, здійснюється переоцінка балансової 

вартості орендних зобов’язань. 

 

 

4.10. Податок на прибуток 

 

Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними 

відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. 

Прибуток, який оподатковується, або збиток базується на оціночних показниках, якщо фінансова 

звітність ухвалюється до моменту подання відповідних податкових декларацій. Інші податки, за 

винятком податку на прибуток, обліковуються у складі адміністративних витрат.  

 

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно 

перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та 

зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.  

 

Для визначення відстроченого податку на прибуток використовується ставка податку, яка діятиме в 

період реалізації відстроченого податкового активу або зобов’язання.  

 

Відстрочені податкові активи відображаються лише тоді, коли існує ймовірність отримання у 

майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік тимчасових різниць, 

що зменшують податкову базу.  
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4.11. 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, обліковуються в складі капіталу як зменшення суми 

надходжень та у фінансовій звітності відображається в складі іншого додаткового капіталу. Перевищення 

справедливої вартості (ціни розміщення) внесених в рахунок оплати акцій грошових коштів, над 

номінальною вартістю обліковується в складі капіталу як емісійний дохід. 

 

4.12. Прибуток на акцію 

 

Базисний прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку або збитку за рік на 

середньозважену кількість звичайних акцій, що були в обігу протягом року. Банк не має конвертованих 

привілейованих акцій або конвертованих облігацій, таким чином, розбавлений прибуток на акцію буде 

дорівнювати базисному прибутку на акцію. Банком не проводились операції з акціями чи потенційними 

акціями, які могли б вплинути на суму прибутку на акцію станом на звітну дату. 

 

4.13. Доходи та витрати 

 

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Банк отримає економічні вигоди, а доходи 

можуть бути достовірно визначені. 

 

Процентні доходи та витрати – операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) Банком  за  

використання грошових коштів, їх еквівалентів або  сум, що заборговані (залучені) Банком та суми яких 

обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов’язання. Процентні доходи та витрати за усіма 

фінансовими інструментами відображаються із застосуванням методу ефективної ставки процента. 

Ефективна ставка процента не застосовується Банком: 

- для визнання доходів/витрат за фінансовими зобов’язаннями до запитання, строк дії яких 

обмежується одним місячним звітним періодом; 

- для визнання доходів/витрат за фінансовими зобов’язаннями до запитання;  

- для визнання доходів/витрат за коштами, що розміщені на поточних, кореспондентських 

рахунках на вимогу. 

 

Визнання в обліку доходів та витрат Банку здійснюється за принципами:  

- доходи та витрати відображаються в тих періодах, до яких вони відносяться; 

- поправки до витрат або доходів попередніх облікових періодів обліковуються на тих самих 

рахунках витрат або доходів; 

- отримані доходи майбутніх періодів та проведені витрати і платежі, які належать до майбутніх 

періодів обліковуються на рахунках для обліку доходів та витрат майбутніх періодів і відповідно 

амортизуються протягом періоду, зазначеного в договорах; 

- доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

 

Дохід від реалізації інших банківських послуг та комісійні доходи і витрати відображаються за методом 

нарахування. 

Комісії за наданими/отриманими послугами залежно від мети їх оцінки та обліку пов'язаного з ними 

фінансового інструменту поділяються на: 

- комісії, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії 

визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту. Банк визнає такі комісії із 

застосуванням ефективної ставки відсотка. 

- комісії, що отримуються/сплачуються під час надання послуг, визнаються доходами/витратами 

або в момент нарахування, або в момент отримання/сплати. 

- комісії, що отримуються/сплачуються після виконання певних дій, визнаються як дохід/витрати 

після завершення певної операції або події. 
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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.  

 

4.14. Переоцінка іноземної валюти 

 

Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховувалися в гривню за 

офіційними курсами обміну валют, які існували на звітну дату. Операції з іноземною валютою 

обліковувалися за офіційними курсами обміну валют на дати проведення відповідних операцій. 

Прибутки та збитки, які виникали у результаті переоцінки іноземної валюти, включалися до складу статті 

«Результат від переоцінки іноземної валюти» Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт 

про фінансові результати). Статті доходів та витрат майбутніх періодів, що виникали в іноземній валюті 

за немонетарними статтями, також є немонетарними і обліковувалися за офіційним курсом на дату 

розрахунку, тобто фактичного їх отримання/сплати, і не переоцінювалися під час кожної зміни офіційних 

курсів до часу їх визнання за відповідними рахунками доходів/ витрат.  

 

Під час підготовки цієї фінансової звітності Банк використовував такі курси іноземної валюти: 

 

Валюта 31 грудня 2021 31 грудня 2020 

1 долар США 27,2782 28,2746 

1 євро 30,9226 34,7396 

1 юань Женьміньбі 4,2798 4,3333 

 

4.15. Виплати працівникам 

 

Банк здійснює виплату заробітної плати та прирівняних до неї платежів своїм працівникам. Витрати на 

заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду і фондів соціального страхування, оплачувані 

річні відпустки та лікарняні, премії, а також інші винагороди, прирівняні до заробітної плати, 

нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надавались працівниками Банку. 

 

У Банку відсутнє юридичне або очікуване зобов’язання здійснювати пенсійні або інші подібні виплати. 

 

Банк проводить визначені відрахування до Державної пенсійної системи України, яка вимагає від 

роботодавця здійснення поточних внесків, що розраховуються як відсоток від загальної суми заробітної 

плати. Ці витрати відносяться до періоду, в якому заробітна плата нараховується. 

 

4.16. Інформація за операційними сегментами 

 

Принцип виділення операційних сегментів Банку полягає у відокремленні інформації про частину 

діяльності, яка здатна приносити економічні вигоди  і передбачає відповідні витрати. Виділення 

операційних сегментів відбувається на основі управлінської звітності. 

Операційний сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу Банку, що бере участь у діяльності (з якої 

можна отримувати доходи і брати на себе витрати), чиї операційні результати систематично 

переглядаються керівництвом для прийняття рішень при розподілі ресурсів усередені Банку та оцінці цих 

результатів. Сегменту притаманні ризики та прибутковість, що відрізняються його від інших сегментів 

діяльності. 

Основним форматом Банку для подання сегментної інформації є сегменти за напрямками діяльності. 

Інформація про операційний сегмент відображається у звітності окремо, якщо така інформація відповідає 

будь-якому з кількісних критеріїв: 

- дохід даного сегмента від реалізації продукції, послуг зовнішнім покупцям і за 

внутрішньогосподарськими розрахунками становить 10% або більше від загального доходу 

(включаючи банківську діяльність у межах сегмента); 
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- фінансовий результат даного сегмента становить не менше ніж 10% сумарного фінансового 

результату всіх сегментів певного виду (тобто, не менше ніж 10% більшої з двох абсолютних 

величин – загальної суми прибутку або загальної суми збитку всіх сегментів); 

- балансова вартість активів сегменту становить 10% і більше від сукупної балансової вартості усіх 

сегментів певного виду. 

 

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.   

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.     

Основний критерій, за яким Банком визначено звітні операційні сегменти, це однорідність притаманних 

сегменту ризиків, прибутковості, цільових груп та технологічного процесу. 

АТ «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 та депозитних сертифікатів), депозитарні послуги, 

послуги за власними цінними паперами тощо. 

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. 

Протягом звітного 2021 року виділення, об’єднання сегментів, зміни облікової політики щодо сегментів 

не проводилося.  

Міжсегментні операції здійснюються на безоплатній основі. 

Банк не має клієнтів, доходи за якими перевищують 10% від загальної суми зовнішнього доходу. 

Детальна інформація за операційними сегментами представлена в примітці 25. 
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4.17. 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.  

Станом на 31 грудня 2021 року та на 31 грудня 2020 року єдиним акціонером банку, якому належать 

100% статутного капіталу Банку було Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСЕ (ГОНКОНГ) 

КО., ЛІМІТЕД» (Україна). 

Детальна інформація за операціями із пов’язаними особами наведена у примітці 30. 

 

До складу провідного управлінського персоналу Банком віднесено зокрема голова та члени Наглядової 

ради, голова та члени Правління Банку. 

 

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

Складання фінансової звітності відбувається із застосуванням управлінським персоналом Банку 

професійних суджень, оцінок та припущень, які мають вплив на застосування принципів облікової 

політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, що відображені в фінансовій звітності, а 

також мають вплив на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань.  

 

Оцінки та судження регулярно переглядаються і базуються на досвіді управлінського персоналу та інших 

зовнішніх і внутрішніх факторах, включаючи майбутні події, очікування яких за наявних умов є 

обґрунтованим. Результати перегляду відображаються в періоді, коли перегляд відбувається, та діють до 

наступного перегляду оцінок, припущень та суджень. Фактичні результати можуть відрізнятися від 

застосованих оцінок, припущень та суджень. 

 

Судження 

Безперервність діяльності. Проаналізувавши існуючі внутрішні, економічні та політичні чинники 

невизначеності, події, про які зазначено в Примітці 31, та враховуючи їх можливий вплив, керівництво 

Банку дійшло висновку, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів 

здатність Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі,  отже Банк не зможе реалізувати 

активи та погасити зобов’язання в ході звичайної діяльності. Результат даних подій не знаходиться без 

посереднім контролем банку, керівництво Банку стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає 

заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Банк має 

достатній запас ліквідності для виконання всіх своїх фінансових зобов’язань. 

 

Початкове визнання операцій з пов’язаними особами. У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції 

з пов’язаними особами. МСФЗ та вимоги українського законодавства вимагають обліковувати операції 

при початковому визнанні за справедливою вартістю.  

 

Невизначеність оцінок 

Податкове законодавство та визнання відстрочених податків. Податкове, валютне та митне 

законодавство України обумовлює існування різних тлумачень, що спричиняє існування значних 

розбіжностей щодо оцінки сум податків та інших платежів в бюджет. Відстрочені податкові активи 

визнаються Банком лише в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання оподаткованих прибутків в 

наступних періодах, оцінка яких базується на середньостроковому плані розвитку Банку. В основі 

побудові таких планів знаходиться обґрунтовані припущення керівництва, які вважаються такими за 

поточними обставинами. Станом на 31 грудня 2021 Банк не мав потенційних податкових зобов'язань. 

 

Балансова вартість необоротних активів. Управлінський персонал Банку в кінці кожного звітного періоду 

переглядає балансову вартість основних засобів та нематеріальних активів щодо можливого знецінення, 

якщо певні події або зміна обставин свідчать про можливе знецінення балансової вартості. Знецінення 

основних засобів та нематеріальних активів визначається шляхом оцінки вартості відшкодування активів. 

 

Вплив поширення COVID-19 на діяльність Банку 
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З огляду на те, що Банк протягом більшої частини звітного року не мав кредитного портфеля та 

розміщував тимчасово вільні кошти в низько ризикові активи такі, як облігації внутрішньої державної 

позики та депозитні сертифікати Національного банку України, поширення COVID-19 не мало значного 

впливу на фінансові інструменти та знецінення активів Банку. Банк наприкінці звітного року надав лише 

1 кредит суб’єкту господарювання. При наданні кредиту Банк застосовував виважені підходи щодо 

адекватного вивчення позичальника та заставного майна, керуючись принципом розумної обережності та 

обачності. Усі фінансові інструменти оцінюються Банком за амортизованою собівартістю та не несуть 

значних ризиків суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань у наступному звітному 

році. 

З самого початку поширення коронавірусу SARS-CoV-2 та визнання Всесвітньою організацією 

охорони здоров'я спалаху нового коронавірусу пандемією Банк здійснив усі необхідні заходи щодо 

забезпечення безперервної діяльності в нових, карантинних, умовах. Банк перебудував свою роботу 

через поширення COVID-19 і карантини, які запроваджуються в країні, щоб мінімізувати ризик 

зараження персоналу та унеможливлення продовження операційної діяльності. Зокрема, були 

запроваджені такі заходи, як: 

 проведення регулярного прибирання приміщень Банку з використанням дезінфікуючих засобів та 

дезінфекції робочих місць; 

 запровадження температурного скринінгу для вчасного виявлення хворих для 

працівників/клієнтів та забезпечення засобами дезінфекції рук; 

 забезпечення усіх працівників Банку необхідними засобами індивідуального захисту (маски, 

дезінфікуючі засоби); 

 обмеження щодо чисельності працівників для одночасного перебування у кабінетах; 

 переведення співробітників Банку, які не задіяні у підтримці критично важливих сервісів та 

обслуговуванні клієнтів, на дистанційний режим роботи зі збереженням безперервності всіх 

операційних процесів. Для цього було закуплене усе необхідне технічне обладнання (у тому числі 

ноутбуки для співробітників) та програмне забезпечення для підтримки повноцінного 

функціонування Банку у дистанційному режимі; 

 використання усіх можливих сучасних засобів комунікації (телефон, електронна пошта, Viber, 

WeChat, Zoom тощо) для вирішення усіх робочих питань з працівниками, клієнтами, акціонером 

дистанційно. 

В свою чергу, поширення COVID-19 і карантини, який був запроваджений в країні мали, в тому 

числі, вплив на загальне зниження ділової активності субєктів господарювання. Це мало суттєвий вплив 

у звітному році на діяльність Банку та позначилося на виконанні Банком «Стратегії розвитку АТ 

«Український банк реконструкції та розвитку» на 2020 – 2023 роки», яка визначала пріоритетні напрямки 

діяльності та завдання Банку з початку зростання та поступального розвитку, використовуючи для 

досягнення цих цілей найновітніші фінансові інструменти та механізми, які може надати китайсько-

українське партнерство.  

В 2021 році Банком була розроблена та затверджена Рішенням Наглядової ради №16/2021 від 

15.11.2021 року нова «Стратегія АТ «Український банк реконструкції та розвитку». Дорожня карта Банку 

на 2022 – 2024 роки».  

 

4.19. Зміни в обліковій політиці та зміни у представленні інформації 

 

При підготовці фінансової звітності Банку за 2021 рік принципи обліку відповідають принципам, що 

застосовувались при підготовці річної фінансової звітності за рік, що завершився 31 грудня 2020 року, за 

винятком прийнятих нових та переглянутих стандартів та інтерпретацій, які повинні застосовуватись 

Банком з 1 січня 2021 року. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  Банки, як 

підприємства, що становлять суспільний інтерес, склали та подали фінансову звітність на підставі 
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таксономії за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, вперше за 2020 рік та 

проміжні періоди 2021 року. 

ПРИМІТКА 5. Нові та переглянуті стандарти, які не набрали чинності  

 

Змінені МСФЗ і тлумачення, які набрали чинності та прийняті до застосування з 01 січня 2021 

року й не мали сутєєвого впливу на показники дільності Банку: 

- Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 «Реформа базової процентної ставки» 2 етап. 

Зазначені поправки є завершенням реформи базової процентної стаки та містить зміни, що 

стосуються модифікації фінансових інструментів, орендних зобов’язань, специфічних вимог до 

обліку хеджування та вимог до розкриття інформації у звітності щодо модифікацій та обліку 

хеджування; 

- Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» стосується розкриття інформації та обліку поступок на оренду, 

пов’язаних із COVID-19. 

Основні зміни, що вступають у дію з 01 січня 2022 року : 

 

- МСФЗ (IFRS) 3 “Об’єднання бізнесу” визначає, як компанія повинна враховувати активи та 

зобов’язання, які вона купує внаслідок об’єднання та запроваджено виняток, згідно з яким для 

деяких видів зобов’язань та умовних зобов’язань компанії, що застосовують МСФЗ 3, мають 

замість Концептуальної основи, застосовується посилання на МСБО 37 “Забезпечення, умовні 

зобов’язання та умовні активи”; 

- Зміни до  МСБО (IAS) 16 “Основні засоби” забороняють вираховувати із собівартості основних 

засобів суми, отримані від продажу вироблених виробів, тоді як компанія готує актив до 

використання за призначенням та вимагає  визнання такої виручки від продажів та відповідні 

витрати у складі прибутку або збитку. Також, доповнення в МСФЗ 16 стосуються обліку та 

розкриття інформації в частині надходжень за основними засобами до їх використання за 

призначенням; 

- Зміни  до МСБО (IAS) 37 “ Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи” уточнює, які 

витрати слід включати в оцінку витрат на виконання контракту з метою оцінки того, чи цей 

договір є обтяжливим ; 

- Щорічні удосконалення МСФЗ, цикл 2018 – 2020 років:  

o МСФЗ 1 “Перше застосування МСФЗ”,  

o МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” : при визначенні величини виплат комісійних за 

вирахуванням отриманих комісійних позичальник враховує тільки суми комісійної 

винагороди, виплата або отримання яких провадилися між цим позичальником та 

відповідним кредитором, включаючи комісійні, виплачені або отримані позичальником 

або кредитором від імені один одного; 

o  МСФЗ (IAS) 41 “Сільське господарство”.  

Очікується, що дані зміни не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Банку. 

  

Нові МСФЗ, які були випущені, але ще не набуть чинності з 01 січня 2022 року: 

- МСФЗ 17 «Договори страхування» набирає  чинності для річних періодів, які починаються з або 

після 01 січня 2023 року, при цьому необхідне подання порівняльної інформації. Допускається 

застосування до цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ 

(IFRS) 15 на дату першого застосування. На думку керівництва, застосування стандарту не 

матиме суттєвого впливу на фінансові показники діяльності або фінансовий стан Банку.  

 

- Поправки до МСБО(IAS) 1 «Подання фінансової звітності». Класифікація зобов’язань на 

короткострокві та довгострокові покликані забезпечити більш загальний підхід до класифікаціх 

зобов’язань на основі договірних умов, чинних на звітну дату. Набирають чинності для річних 

звітних періодів, які починаються з або після 01 січня 2023 року. 
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- Зміни до МСБО (IAS) 1 “Подання фінансової звітності”, до Практичних рекомендацій № 2 з 

МСФЗ “Формування суджень щодо суттєвості”; 

 

-  Зміни до МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки” 

уточнюють різницю між змінами облікових політик та облікових оцінок, а також визначають 

облікові оцінки як монетарні суми у фінансових звітах, щодо яких є невпевненість в оцінці. 

 

За попередніми оцінками керівництва вищезазначені поправки не будуть мати суттєваого впливу на 

фінансовий стан Банку та його фінансову звітність.  

ПРИМІТКА 6. Грошові кошти 

Таблиця 6.1. Грошові кошти 

у тисячах гривень  
31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Готівкові кошти 6 059 7 657 

Кошти в Національному банку України  703 145 

Кореспондентські рахунки у банках України  10 051 11 633 

Усього грошових коштів для цілей складання Звіту про рух 
грошових коштів                 16 813 19 435 

Резерв під зменшення корисності за коштами, розміщеними на 
кореспондентських рахунках у банках України 

(312) (268) 

Балансова (амортизована) вартість 16 501 19 167 

 

Таблиця 6.2. Аналіз зміни резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у банках 

України 

у тисячах гривень  
31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Резерв під зменшення корисності на початок періоду (268) (112) 

Зміна резерву  (44) (156) 

Резерв під зменшення корисності на кінець періоду (312) (268) 
 

 

Таблиця 6.3. Аналіз кредитної якості грошових коштів  

у тисячах гривень  
31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Високий рейтинг 15 612 18 017 

Стандартний рейтинг 1 201 1 418 

Балансова (амортизована) вартість 16 813 19 435 
 

ПРИМІТКА 7. Кредити та заборгованість клієнтів 

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за амортизованою 

собівартістю 

у тисячах гривень  

 

31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Кредити, надані юридичним особам , які обліковуються за 

амортизованою собівартістю 
1 512 0 

Резерв під знецінення кредитів  (6) (0) 

Усього кредитів за мінусом резервів  1 506 0 

Сума нарахованих неотриманих процентних доходів становить 12 тис.грн., у тому числі за кредитами, 

наданими юридичним особам - 12 тис.грн. 



 

Примітки до фінансової звітності за 2021 рік 

Акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» 

Примітки на сторінках 5-52 є невід’ємною частиною фінансової звітності Банку за 2021 рік  

 

24 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за 

амортизованою собівартістю, за 2021 рік 

у тисячах гривень  

 
Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 

Придбан

і або 

створені 

знецінен

і активи 

Усього 

Кредити та заборгованість клієнтів, які 

обліковуються за амортизованою 

собівартістю 

          

Мінімальний кредитний ризик 1 512 -  - - 1 512 

Низький кредитний ризик -  -  - - -  

Середній кредитний ризик -  -  - - -  

Високий кредитний ризик -  -  - - -  

Дефолтні активи -  -  - - -  

Усього валова балансова вартість 

кредитів та заборгованості клієнтів, які 

обліковуються за амортизованою 

собівартістю 

 

 

 

1 512  

-  - -   

 

 

1 512 

Резерви під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, які 

обліковуються за амортизованою 

собівартістю 

(6) - - - (6) 

Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів, які обліковуються за 

амортизованою собівартістю 

 

1506 

- - -  

1 506 

 

7.3 Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які 

обліковуються за амортизованою собівартістю протягом звітнього періоду 

 

у тисячах гривень  

 
Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 

Придбан

і або 

створені 

знецінен

і активи 

Усього 

Резерв під знецінення станом на 

початок періоду 
- - - - - 

Придбані/ініційовані фінансові активи (6) - - - (6) 

Резерв під знецінення станом на 

кінець періоду 
(6) - - - (6) 

 
Станом  на  31.12.2021  Банк має одного боржника - юридичну особу, що   відноситься  до  малих 

підприємств. Підприємство займається декількома видами економічної діяльності -  оптова торгівля 

зерновими культурами, оптова торгівля    мінеральними  добривами  та  іншою  продукцією, вантажний  

автомобілний   транспорт.  Дана  заборгованість  віднесена банком до 1-го  класу  та  забезпечена 

заставою  у вигляді нерухомого майна житлового  призначення. 

 

ПРИМІТКА 8. Інвестиції в цінні папери 
 

Таблиця 8.1. Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю 

у тисячах гривень  
31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 
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Державні облігації у національній валюті  657 554 331 637 

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України  7 006 22 009 

Резерв під зменшення корисності - - 

Балансова (амортизована) вартість 664 560 353 646 
 

Балансова вартість цінних паперів, наданих у заставу, станом на кінець дня 31 грудня 2021 року 

становить 521 775 тис.грн. 

Балансова вартість цінних паперів, наданих у заставу, станом на кінець дня 31 грудня 2020 року 

становить 110 256 тис.грн. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2021 року Банк не мав цінних паперів, які передані без припинення 

визнання у вигляді забезпечення за операціями репо.  

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року державні облігації та депозитні сертифікати, 

емітовані Національним банком України, не прострочені та не знецінені. Кредитна якість зазначених 

цінних паперів обмежена суверенним рейтингом України. 

 

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під зменшення корисності 

у тисячах гривень  
31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Резерв під зменшення корисності на початок періоду - (793) 

Зміна резерву 

 

 

- 793 

Резерв під зменшення корисності на кінець періоду - - 

 

Таблиця 8.3. Аналіз зміни валової балансової вартості  
 

у тисячах гривень 31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Валова балансова вартість на початок періоду 353 646 170 736 

Придбані /ініційовані фінансові активи 4 257 552 3 280 589 

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені  (3 990 056) (3 126 092) 

Курсові різниці 0 867 

Інші зміни 43 418 27 546 

Валова балансова вартість на кінець періоду 664 560 353 646 

 

Суми погашення фінансових активів в даній таблиці не відповідає сумам погашення відображеним в 

Звіті про рух грошових коштів за 2021 рік так як сум погашення дисконтних облігацій показана в Звіті 

про рух грошових коштів за 2021 рік як процентні доходи, що отримані.  

ПРИМІТКА 9. Інвестиційна нерухомість 
 

у тисячах гривень Земля Будівлі Усього 

Залишок на 31 грудня 2019 року  24 674 - 24 674 

Первісна вартість 24 674 - 24 674 

Знос - - - 

Залишок на 31 грудня 2020 року 24 674 - 24 674 

Первісна вартість  24 674 - 24 674 

  Знос - - - 

  Вибуття (24 674) - (24 674) 

Залишок на 31 грудня 2021 року - - - 

Первісна вартість  - - - 

Знос - - - 
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 Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за невідмовною операційною 

орендою, якщо банк є орендодавцем, відсутня. Це обумовлено тим, що в банку відсутні договори 

операційної оренди інвестиційної нерухомості на умовах невідмовності їх виконання.  

 

ПРИМІТКА 10. Основні засоби та нематеріальні активи 

 

Станом на 31 грудня 2021 року: 

- основні засоби та нематеріальні активи, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження 

щодо володіння, користування та розпорядження, а також такі, що оформлені у заставу або 

тимчасово не використовуються, відсутні; 
- первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 715 тисяч гривень; 
- нематеріальні активи, щодо яких є обмеження права власності,  відсутні; 

у тисячах гривень Будівлі, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання  

Транспорт

ні засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальн

і активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення за 

основними 

засобами 

Незаверше

ні 

капітальні 

вкладення 

в 

орендоване 

приміщенн

я 

Актив з 

права 

користуван

ня 

Незаверше

ні 

капітальні 

вкладення 

за 

нематеріал

ьними 

активами 

Нематеріал

ьні активи 

Усього 

Балансова вартість 

на 31 грудня 2019 

року 

28 110 8 080 - - 377 - - 1 982 2 268 40 817 

Первісна 
вартість 

31 390 9 524 - 699 377 - - 1 982 2 759 46 731 

Знос (3 280) (1 444) - (699) - - - - (491) (5 914) 

Надходження - 9 010 1 051 846 - - - 3 827 3 810 18 544 
Поліпшення 501 - - - 9 807 - - - - 10 308 
Амортизаційні 
відрахування 

(424) (1 931) (70) (846) - - - - (555) (3 826) 

Інші зміни 
(введенння в 
експлуатацію) 

- -  - (10 159) - - (4 309) - (14 468) 
Вибуття - -  - - - - - - - 

 Первісна вартість - -  (3) - - - - - (3) 

Знос - -  3 - - - - - 3 

Балансова вартість 

на 31 грудня 2020 

року 

28 187 15 159 981 - 25 - - 1 500 5 523 51 375 

Первісна вартість 31 891 18 534 1 051 1 542 25 - - 1 500 6 569 61 112 

Знос (3 704) (3 375) (70) (1 542) - - - - (1 046) (9 737) 

Надходження - 55 - 127 - 24 135 

 

- 

- 42 383 
Поліпшення 231 - - - 86  - - - 317 
Амортизаційні 
відрахування 

(428) (3546) (210) (127) -  (8) - (1526) (5845) 

Інші зміни 
(введенння в 
експлуатацію) 

- - - - (111)   - - (111) 

Вибуття - - - - - - - - - - 

 Первісна вартість - (31) - (3) - - - - (161) (195) 

Знос - 31 - 3 - - - - 161 195 

Балансова вартість 

на 31 грудня 2021 

року 

27 990 11 668 771 - - 24 127 1 500 4039 46119 

Первісна вартість 32 122 18 558 1 051 1 666 - 24 135 1 500 6 450 61 506 

Знос (4 132) (6890) (280) (1 666) - - (8) - (2 411) (15 387) 
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- створені нематеріальні активи – відсутні; 
- збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а 

також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у 
власному капіталі відсутні. 

Станом на  01 січня 2022 року Банком проведена незалежна експертна оцінка нематеріальних активів, 
невведених в експлуатацію, за результатами якої відсутні підстави для визнання зменшення  
корисності за такими активами. 

ПРИМІТКА 11. Інші активи 

Таблиця 11.1 Інші активи 
 

у тисячах гривень 31 грудня 

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Інші  не фінансові активи    

Дебіторська заборгованість з придбання активів 673 651 

Витрати майбутніх періодів 525 665 

Дебіторська заборгованість за обов’язковими платежами, крім 

податку на прибуток 

248 236 

Передоплата за послуги 117 83 

Інші активи (запаси матеріальних цінностей в підзвітних осіб) 121 186 

Резерв під зменшення корисності за іншими активами (651) (655) 

Балансова вартість інших нефінансових активів 1 033 1 166 

Балансова вартість інших активів 1 033 1 166 

 

Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2021 рік 

у тисячах гривень Дебіторська 

заборгованість 

з придбання 

активів 

Передоплата 

за послуги 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

Резерв під зменшення корисності на 

початок періоду 
(648) (7) - (655) 

Зміна резерву 0 4 - 4 

Резерв під зменшення корисності на 

кінець періоду 
(648) (3) - (651) 

 

 

Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2020 рік 

у тисячах гривень Дебіторська 

заборгованість 

з придбання 

активів 

Передоплата 

за послуги 

Інші 

фінансові 

активи 

Усього 

Резерв під зменшення корисності на 

початок періоду 
(1 248) (46) (22) (1 316) 

Зміна резерву 600 39 - 639 

Списання за рахунок резерву - - 22 22 

Резерв під зменшення корисності на 

кінець періоду 
(648) (7) - (655) 
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ПРИМІТКА 12. Кошти банків 

Таблиця 12.1. Кошти банків 

у тисячах гривень 31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Кошти, отримані від Національного банку України на умовах 

рефінансування 445 173 90 000 

Балансова (амортизована) вартість 445 173 90 000 

 

Балансова вартість активів, що надана, як забезпечення зобов'язань Банку за коштами, отриманими від 

Національного банку України на умовах рефінансування, становить 521 775 тис.грн. 

ПРИМІТКА 13. Кошти клієнтів 

Таблиця 13.1. Кошти клієнтів  

у тисячах гривень 31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Юридичні особи  40 738 96 151 

поточні рахунки 39 726 83 077 

строкові кошти 1 012 13 074 

Фізичні особи 735 610 

поточні рахунки 624 610 

строкові кошти 111 - 

Балансова (амортизована) вартість 41 473 96 761 

Концентрація коштів клієнтів за одним найбільшим контрагентом складає 28 458 тисяч гривень станом 

на 31.12.2021 року та 58 433 тисяч гривень на попередню звітну дату. 

 
Таблиця 13.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності  

Вид економічної діяльності  

(у тисячах гривень)  

31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року 

сума  %  сума  %  

Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 
34 472 83,12% 86 192 89,08% 

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку 
3 122 7,53% 5 416 5,60% 

Фізичні особи 736 1,77% 610 0,63% 

Інші 3 143 7,58% 4 543 4,70% 

Усього коштів клієнтів  41 473 100%  96 761 100%  

ПРИМІТКА 14. Резерв за зобов'язаннями 

Таблиця 14.1. Резерви за зобов'язаннями за 2021 рік 

у тисячах гривень 
Зобов'язання 

кредитного 

характеру  

Податкові 

ризики  
Інші  Усього  

Залишок на 1 січня 2021 року - - - - 

Збільшення/(зменшення) резерву протягом року - - 20 20 

Залишок на кінець дня 31 грудня 2021 року - - 20 20 
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Резерв під зобов’язання в сумі 20 тис грн входить в собівартість активу з права користування орендним 

майном та визначає оцінку вартості витрат Банку, що будуть понесені ним при  відновлення активу до 

базового стану після припинення строку дії договору оренди. 

 

ПРИМІТКА 15. Інші зобов'язання 

у тисячах гривень 
31 грудня  

2021 року 

31 грудня  

2020 року 

Інші фінансові зобов'язання   

Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування  1 1 

Кредиторська заборгованість з лізингу (оренди) 109 0 

Кредиторська заборгованість за недіючими рахунками 4 4 

Балансова вартість інших фінансових зобов’язань 114 5 

Інші нефінансові зобов'язання    

Доходи майбутніх періодів 14 0 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками 

банку  
2 606 2 716 

Кредиторська заборгованість за послуги 230 109 

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім 

податку на прибуток 
2 4 

Інша заборгованість 0 2 

Балансова вартість інших зобов’язань 2 852 2 831 

Усього 2 966 2 836 

ПРИМІТКА 16. Субординований борг 

Нижче наведена інформація про субординований борг за 2021 рік 

Інвестор  Дата 

укладення 

угоди 

Дата 

закінчення 

дії угоди 

Сума 

залучення 

Ставка за 

боргом на 

звітну 

дату (%) 

Балансова 

(амортизован

а) вартість 

 ТОВ "БОСЕ (Гонконг) 

КО. Лімітед" 
07.02.2018 31.03.2028 11 900 0.0 

9 480 

Балансова 

(амортизована) вартість 
    

9 480 

 

Протягом звітного періиоду було внесено зміни до договорів про залучення коштів на умовах 

субординованого боргу. 

Під час внесення змін до договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу в частині 

зміни строків погашення (пролонгації) та зміни відсоткової ставки, відбулись зміни у складі додаткового 

капіталу Банку як наслідок коригування вартості договору залучення коштів на умовах субординованого 

боргу до справедливої вартості.  

Також відбулась заміна інвестора за одним із договорів про залучення коштів на умовах 

субординованого боргу, в результаті чого частину прибутку за цим договором, як наслідок коригування 

вартості договору залучення коштів на умовах субординованого боргу до справедливої вартості, було 

віднесено до складу визнаного додаткового капіталу. 

Протягом звітного періоду відбулось дострокове припинення одного з договорів про залучення коштів на 

умовах субординованого боргу, кошти від погашення направлені на збільшення статутного капіталу 

Банку.  

 

Нижче наведена інформація про субординований борг за 2020 рік 
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Інвестор  Дата 

укладення 

угоди 

Дата 

закінчення 

дії угоди 

Сума 

залучення 

Ставка за 

боргом на 

звітну 

дату (%) 

Балансова 

(амортизован

а) вартість 

Державна іноваційна 

фінансово-кредитна 

установа 

28.04.2015 28.04.2021 32 000 6.0 31 075 

 ТОВ "БОСЕ (Гонконг) 

КО. Лімітед" 
07.02.2018 09.02.2023 11 900 0.0 9 253 

БОСЕ (Гонконг) Ко., 

Лімітед 
03.03.2020 03.03.2027 47 480 3.0 47 769 

Балансова 

(амортизована) вартість 
    88 097 

 

ПРИМІТКА 17. Статутний капітал, емісійні різниці (емісійний дохід) та резервні фонди 

 

Статутний капітал. Станом на 31 грудня 2021 та станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал 

Банку був поділений на 488 000 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, 

номінальною вартістю 500 гривень кожна. Прості іменні акції надають їх власникам однакові права. 

Обмеження за акціями відсутні. Станом на 31 грудня 2021 та 31 грудня 2020 всі акції Банку, які 

знаходяться в обігу, були повністю сплачені. 

 

Кожна акція дає право її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в 

управлінні Банком, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або 

вартості частини майна Банку. Банк не випускав привілейованих акцій. 

 

Одна проста акція надає акціонеру один голос під час вирішення питань на загальних зборах акціонерів 

Банку, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Банку можуть мати інші 

права, передбачені Статутом Банку та законодавством України.  

 

Банк не випускав привілейованих акцій, виплати дивідендів не здійснювалось, рішення про виплату 

дивідендів не приймалось. 

 

Статутом Банку передбачено, що Банк формує капітал з метою забезпечення своєї статутної діяльності, 

протягом звітного періоду Банком не здійснювалась діяльність, яка не передбачена Статутом Банку 

(примітка 1). 

 

Протягом 2021 та 2020 років викуп акцій у акціонерів не здійснювався. 

Станом на 31 грудня 2021 року та станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал Банку складає 244 

000 тисяч гривень. 

 

Станом на 31 грудня 2021 року та станом на 31 грудня 2020 року середньорічна кількість простих акцій в 

обігу складає 488 000 штук. 

 

Станом на 31 грудня 2021 року та станом на 31 грудня 2020 року витрати, пов’язані зі випуском акцій, 

становлять 261 тисячу гривень.  

 

В 2021 році єдиним акціонером Банку  ТОВ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД» було прийнято рішення 

про збільшення розміру статутного капіталу до 317 480 тис. грн шляхом розміщення додаткових акцій в 

кількості 149 960 штук номінальною вартістю 500,00 грн на загальну номінальну вартість 73 480 тис.грн. 

Зазаначені кошти були внесені акціонером та обліковуються на рахунках капіталу Банку як 

нереєстрований статутний капітал. 
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Резервні фонди. Відповідно до законодавства України, банки зобов’язані формувати резервний фонд для 

покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях. Резерв 

формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку за звітний рік, отриманого Банком після сплати 

податків. 

 

Відрахування до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку Банку до досягнення резервним 

фондом 25% розміру регулятивного капіталу Банку.  

 

Станом на 31 грудня 2021 року та станом на 31 грудня 2020 року резервний фонд Банку становить 4 859 

тисяч гривень.  

ПРИМІТКА 18. Аналіз активів та зобов'язань за строками їх погашення 

у тисячах гривень 31 грудня 

2021 року 

31 грудня 

2020 року 

менше 

ніж 12 

місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 

усього 
менше 

ніж 12 

місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 

Усього 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 16 501 - 16 501 19 167 - 19 167 

Кредити та заборгованість клієнтів  1 506 - 1 506 - - - 

Інвестиції в цінні папери 476 717 187 843 664 560 317 453 36 193 353 646 

Інвестиційна нерухомість - - - - 24 674 24 674 

Дебіторська заборгованість за поточним 

податком на прибуток 

248 - 248 
248 - 248 

Основні засоби та нематеріальні активи - 46 119 46 119 - 51 375 51 375 

Інші активи 1 033 - 1 033 1 166 - 1 166 

Усього активів 496 005 233 962 729 967 338 034 112 242 450 276  

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Кошти банків 240 000 205 173 445 173 - 90 000 90 000 

Кошти клієнтів 41 473 - 41 473 96 761 - 96 761 

Резерви за зобов'язаннями 20 - 20 - - - 

Інші зобов'язання 2 966 - 2 966 2 836 - 2 836 

Субординований борг 5 9 475 9 480 31 195 56 902 88 097 

Усього зобов'язань 284 464 214648 499 112 130 792 146 902 277 694 

ПРИМІТКА 19. Процентні доходи та витрати 

у тисячах гривень 2021 рік 2020 рік  

Процентні доходи за активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю 

Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам 

господарювання 
13 0 

Боргові цінні папери  44 843 28 861 

Усього процентних доходів  44 856 28 861 

Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями, що обліковуються за 

амортизованою собівартістю 

Субординований борг  (15 707) (7 753)  

Строкові кошти банків (14 872) (2 263) 

Строкові кошти юридичних осіб (408) (193) 

Зобов’язання з оренди (1)  
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Поточні рахунки (243) (62) 

Строкові кошти небанківських фінансових установ (65) (26) 

Строкові кошти фізичних осіб (4) - 

Усього процентних витрат (31 300) (10 297) 

Чистий процентний дохід 13 556 18 564 

ПРИМІТКА 20. Комісійні доходи та витрати 

у тисячах гривень 2021 рік 2020 рік  

Комісійні доходи    

Розрахунково-касові операції 228 68 

Операції на валютному ринку для клієнтів 29 136 

Усього комісійних доходів  257 204 

Комісійні витрати     

Розрахунково-касові операції (219) (100) 

Інкасація - (7) 

Операції з цінними паперами - 1 

Інші - - 

Усього комісійних витрат  (219) (108) 

Чистий комісійні (витрати)/ дохід 38 96 

ПРИМІТКА 21. Інші операційні доходи 

у тисячах гривень 2021 рік 

рік 

2020 рік  

Дохід від продажу активів, визнання яких було припинено 

попередніх звітних періодах 
0 500 

Штрафи, пені, що отримані банком 0 182 

Дохід від операційного лізингу (оренди) 91 81 

Інші операційні доходи 1 62 

Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості 5 326 - 

Інші доходи 0 2 

Усього операційних доходів  5 418 827 

ПРИМІТКА 22. Адміністративні та інші операційні витрати 

Таблиця 22.1. Витрати на виплати працівникам 

у тисячах гривень 2021 рік 2020 рік  

Заробітна плата та премії (27 483) (27 478) 

Нарахування на фонд заробітної плати (5 896) (5 733) 

Інші виплати працівникам (1 501) (311) 

Усього витрати на утримання персоналу  (34 880) (33 522) 

Таблиця 22.2. Витрати на амортизацію 

у тисячах гривень 2021 рік 2020 рік  

Амортизація основних засобів та інвестиційної нерухомості (4 312) (3 271) 

Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних 

активів  

(1 525) (555) 

Амортизація активів з права користування (8) 0 

Усього витрат на амортизацію (5 845) (3 826) 

 

Таблиця 22.3. Інші адміністративні витрати та операційні витрати 

у тисячах гривень 2021 рік 2020 рік  
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Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів  (2 972) (1 834) 

Результат від (збільшення)/зменшення резервів за дебіторською 

заборгованістю за господарськими операціями Банку 
4 640 

Інші витрати, пов’язані з основними засобами (1 073) (496) 

Сплата інших податків та зборів, крім податку на прибуток  (542) (409) 

Телекомунікаційні витрати (616) (471) 

Витрати за отриманими інформаційними послугами (233) (295) 

Витрати на аудит (393) (445) 

Інші адміністративні послуги (71) (322) 

Господарські та канцелярські витрати (294) (372) 

Поштово-телефонні витрати (176) (111) 

Представницькі витрати  (56) (54) 

Витрати на підбір персоналу (35) (278) 

Членські внески у професійних організаціях  (170) (133) 

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників (48) (169) 

Витрати на відрядження (4) (12) 

Професійні послуги  (190) (113) 

Витрати по цінним паперам власного випуску  (20) (26) 

Витрати на маркетинг та рекламу  (50) (16) 

Витрати зі страхування (40) (18) 

Інші адміністративні та операційні витрати (264) (209) 

Усього адміністративних та інших операційних витрат  (7 243) (5 143) 

 

ПРИМІТКА 23. Витрати на податок на прибуток 

Таблиця «Витрати на сплату податку на прибуток» не подавалася у зв’язку з відсутністю у звітному та 

попередньому звітному періоді витрат на сплату поточного податку на прибуток, що пов’язано з 

наявністю збитків попередніх звітних періодів, на які зменшується об’єкт оподаткування, та 

доходів/витрат, пов’язаних з відстроченим податком. Ставка податку на прибуток у 2021 та 2020 роках 

становила 18%. 

Таблиця  23.1 Узгодження суми облікового прибутку/збитку та суми податкового прибутку/збитку 

у тисячах гривень 2021 рік 2020 рік 

Прибуток до оподаткування (27 934) (21 074) 

Теоретичні податкові  

відрахування за відповідною ставкою оподаткування 

5 028 3 793 

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):   

Витрати, які не включаються  

до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але 

визнаються в бухгалтерському обліку 

(10) (33) 

Не відображені в звітності зміни в сумі чистого відстроченого 

податкового активу 

(5 018) (3 760) 

Витрати з податку на прибуток (збиток) 0 0 

 

Інформація в примітці за 2020 рік  була змінена для кращої її презентації даних про витрати на податок 

на прибуток. 

ПРИМІТКА 24. Прибуток/(збиток) на одну акцію 

у тисячах гривень 2021 рік 2020 рік  

Збиток  за рік  (27 934) (21 074) 
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Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тисяч штук), 

Примітка 17 488  488  

Чистий збиток на просту акцію, гривень (57,24) (43,18) 

ПРИМІТКА 25. Операційні сегменти 

Таблиця 25.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2021 рік 

у тисячах гривень 

Найменування звітних сегментів  Усього  

послуги 

банкам 

послуги 

клієнтам 

(юридичним 

та фізичним 

особам) 

операції з 

цінними 

паперами  

Доходи від зовнішніх клієнтів: 
    

Процентні доходи - 13 44 843 44 856 

Комісійні доходи - 257 - 257 

Інші операційні доходи - 5 418 - 5 418 

Усього доходів сегментів - 5 688 44 843 50 531 

Процентні витрати (14 872) (16 428) - (31 300) 

Чистий прибуток/(збиток) від 

відновлення/зменшення корисності  

фінансових активів 

(44) (6) - (50) 

Чистий прибуток  від операцій з іноземною 

валютою 
351 352 - 703 

Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки 

іноземної валюти 
(131) (132) - (263) 

Витрати/(доходи), які виникають під час 

первісного визнання фінансових зобов'язань, 

за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 

- 632 - 632 

Комісійні витрати (219) - - (219) 

Витрати на виплати працівникам (5 232) (5 232) (24 416) (34 880) 

Витрати зносу та амортизація (876) (877) (4 092) (5 845) 

Адміністративні та інші операційні витрати (1 087) (1 086) (5 070) (7 243) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

прибуток/(збиток) 
(22 110) (17 090) 11 266 (27 934) 

 

Таблиця 25.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2020 рік 

у тисячах гривень Найменування звітних сегментів  

Усього  послуги 

банкам 

послуги клієнтам 

(юридичним та 

фізичним особам) 

операції з 

цінними 

паперами 

Доходи від зовнішніх клієнтів:     

Процентні доходи - - 28 861 28 861 

Комісійні доходи - 204 - 204 

Інші операційні доходи - 827 - 827 

Усього доходів сегментів - 1 031 28 831 29 892 

Процентні витрати (2 264) (8 033) - (10 297) 

Чистий прибуток/(збиток) від 

відновлення/зменшення корисності  
(156) 790 793 1 427 
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фінансових активів 

Чистий прибуток  від операцій з іноземною 

валютою 
39 40 - 79 

Чистий прибуток від переоцінки іноземної 

валюти 
212 2120 - 424 

Комісійні витрати (108) - - (108) 

Витрати на виплати працівникам (6 704) (10 057) (16 761) (33 522) 

Витрати зносу та амортизація (765) (1 148) (1 913) (3 826) 

Адміністративні та інші операційні витрати (1 029) (1 543) (2 571) (5 143) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

прибуток/(збиток) 
(10 775) (18 708) 8 409 (21 074) 

 

Таблиця 25.3 Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2021 рік 

тисяч гривень  Найменування звітних сегментів  Нерозподі

лені суми 

Усього  послуги 

банкам 

послуги 

клієнтам 

(юридични

м та 

фізичним 

особам) 

операції з 

цінними 

паперами 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ             

Активи сегментів 9 739 8 268 664 560 - 682 574 

Усього активів сегментів 9 739 8 268 664 560 - 682 574 

Нерозподілені активи - - - 1 281 1 281 

Усього активів (без капітальних 

інвестицій в основні засоби 

нематеріальні активи та 

інвестиційної нерухомості) 

9 739 8 268 664 560 1 281 683 848 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ          

Зобов'язання сегментів 445 173 50 953 - - 496 126 

Усього зобов'язань сегментів 445 173 50 953 - - 496 126 

Нерозподілені зобов'язання - - - 2 986 2 986 

Усього зобов'язань  445 173 50 953 - 2 986 499 112 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ      
Капітальні інвестиції 9 226 9 226 43 054 - 61 506 

Знос необоротних активів (2 308) (2 308) (10 771) - (15 387) 

 

Таблиця 25.4 Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2020 рік 

тисяч гривень  Найменування звітних сегментів  Нерозп

оділені 

суми 

Усього  послуги 

банкам 

послуги 

клієнтам 

(юридични

м та 

фізичним 

особам) 

операції з 

цінними 

паперами 

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ             

Активи сегментів 15 338 3 829 353 646 - 372 813 

Усього активів сегментів 15 338 3 829 353 646 - 372 813 

Нерозподілені активи  -  -  - 1 414 1 414 



 

Примітки до фінансової звітності за 2021 рік 

Акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» 

Примітки на сторінках 5-52 є невід’ємною частиною фінансової звітності Банку за 2021 рік  

 

36 

Усього активів (без капітальних 

інвестицій в основні засоби нематеріальні 

активи та інвестиційної нерухомості) 

15 338 3 829 353 646 1 414 374 227 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ          

Зобов'язання сегментів 90 000 184 858 - - 274 858 

Усього зобов'язань сегментів 90 000 184 858 - - 274 858 

Нерозподілені зобов'язання -  -  -  2 836 2 836 

Усього зобов'язань  90 000 184 858 0 2 836 277 694 

ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ          

Капітальні інвестиції 17 157 25 736 42 894 - 85 787 

Знос необоротних активів (1 947) (2 922) (4 869) - (9 738) 

ПРИМІТКА 26. Управління фінансовими ризиками 

 

Система управління ризиками є частиною загальної системи корпоративного управління Банку та 

спрямована на забезпечення сталого розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку Банку. 

 

Система управління ризиками Банку побудована з урахуванням його розміру, бізнес-моделі, масштабу 

діяльності, видів та складності операцій та забезпечує виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, 

звітування, контроль, пом’якшення всіх суттєвих ризиків Банку з метою визначення Банком величини 

капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності. 

 

Банк, дотримуючись одного із ключових принципів системи управління ризиками щодо пропорційності, 

застосовує методи та процедури управління ризиками відповідно до складності операцій, що 

здійснюються Банком, та, які дозволятимуть управляти ризиками та здійснювати контроль за ними. 

 

Система управління ризиками Банку створена з метою: 

- виявлення, оцінки, агрегування найбільш значимих ризиків та інших видів ризиків, що в 

поєднанні з найбільш значимими ризиками можуть призвести до втрат, які істотно впливають на 

рівень достатності капіталу (суттєві ризики) та контролю за їх обсягами (управління ризиками); 

- оцінки достатності наявного в розпорядженні Банку капіталу для покриття значних виявлених 

ризиків і необхідності додаткових коштів для покриття нових видів ризиків, прийняття яких 

обумовлено реалізацією заходів, передбачених Стратегією розвитку Банку (потенційні ризики); 

- планування капіталу, виходячи з результатів всебічної оцінки значимих ризиків, тестування 

стійкості Банку по відношенню до внутрішніх та зовнішніх чинників ризиків (стрес-тестування). 

 

Система управління ризиками Банку включає: 

 організаційну структуру управління ризиками; 

 базу внутрішніх нормативних актів (політик, процедур і методик) для забезпечення суворої 

регламентації процесів управління ризиками; 

 інформаційну систему, що забезпечує діяльність Банку у сфері контролю та моніторингу ризиків; 

 систему регулярної звітності стосовно рівнів ризиків. 

 

Для ефективного управління ризиками та з урахуванням необхідності мінімізувати конфлікт інтересів 

між прийняттям ризиків, обмеженням та контролем рівня ризиків, а також аудитом системи управління 

ризиками, організаційна структура Банку сформована з урахуванням необхідності розподілу функцій і 

відповідальності між підрозділами Банку відповідно до принципу «3-х ліній захисту», а саме: 

 на першій лінії захисту: Правління, комітети Правління, бізнес – підрозділи та підрозділи 

пітримки діяльності; 

• на другій лінії захисту: Департамент ризик менеджменту, Управління комплаєнс; 

• на третій лінії захисту: Служба внутрішнього аудиту. 
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Наглядова Рада Банку несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної та ефективної 

системи управління ризиками, на які наражається Банк у своїй діяльності. З метою забезпечення 

ефективності функціонування системи управління ризиками Наглядова рада створила Комітет з 

управління ризиками. 

Банк розробляє та підтримує в актуальному стані методики, інструменти та моделі, що 

використовуються для аналізу впливу різних факторів на ризик, притаманні банківській діяльності. 

Ідентифікація видів ризиків та оцінка їх суттєвості проводиться раз на рік. У разі, якщо відбулися значні 

зміни у зовнішньому середовищі і/або всередині Банку, які можуть вплинути на рівень ризиків Банку, то 

може бути проведена позапланова ідентифікація та оцінка суттєвості ризиків. 

Види ризиків, щодо яких Національний банк України встановлює обов'язкові нормативи, які 

враховуються при розрахунку необхідного капіталу Банку та/або які визнані суттєвими Національним 

банком України у Положенні про організацію системи управління ризиками в банках України та 

банківських групах, затвердженого Постановою Правління Національного банку України №64 від 

11.06.2018, із змінами і доповненнями, завжди визнаються суттєвими для Банку. Ці ризики (які визнані 

суттєвими за замовчуванням) не підлягають щорічній оцінці суттєвості. 

Суттєвими визнаються Банком ті ризики, які супутні основним напрямкам діяльності Банку, реалізація 

яких може призвести до отримання істотних прямих і непрямих збитків, вплинути на оцінку достатності 

капіталу, а також на можливість досягнення планових показників та поставлених цілей, такі як: 

 Кредитний ризик 

 Ринковий ризик 

 Процентний ризик банківської книги 

 Ризик ліквідності 

 Операційний ризик (у т.ч. інформаційний ризик) 

 Стратегічний ризик 

 Комплаєнс – ризик  

 Ризик репутації 

Банк визначає (декларує) сукупний ризик-апетит шляхом встановлення граничних показників 

агрегованого ризику та ризик-апетит до окремих ризиків шляхом встановлення граничних показників 

ризику щодо суттєвих ризиків, що визначені чинною Стратегією управління ризиками Банку. 

Банк у своїй діяльності базується на дотриманні принципу мінімізації потенційних збитків та 

спрямований на забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю і рівнем прийнятих на 

себе ризиків згідно таких основних принципів: 

 Банк не ризикує, якщо є така можливість 

 Банк не ризикує більше, ніж це може дозволити власний капітал 

 Банк не створює ризикових ситуацій заради отримання надприбутку 

 Банк тримає ризики під контролем 

 Банк розподіляє ризики серед клієнтів і учасників і за видами діяльності (диверсифікує 

ризики) 

 Банк створює необхідні резерви для покриття ризиків 

 Банк встановлює постійне спостереження за зміною ризиків 

 

Кредитний ризик 

 

Протягом 2021 року Банком було надано 1 (один) кредит боржнику-юридичній особі, загальна 

заборгованість якого станом на 31.12.2021 року становила 1 506,0 тис. грн. (у т.ч. сума основної 

заборгованості – 1 500 тис. грн., нараховані доходи – 12 тис. грн., очікувані кредитні збитки (резерв) 6 

тис. грн.). Враховуючи достатній рівень ліквідного забезпечення за цією операцією, кредитний ризик – 

відсутній. Банкам кредити не надавалися. Загальний рівень кредитного ризику за активним операціями 

зумовлювався наявністю залишків на кореспондентських рахунках в інших банках, заборгованістю за 

цінними паперами, наданими кредитами та дебіторською заборгованістю. 
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З метою управління кредитними ризиками в Банку запроваджено:  

•    структуру процесу управління кредитним ризиком; 

•    інструменти (ліміти) управління кредитним ризиком; 

•    систему виявлення та управління непрацюючими активами; 

•    порядок формування резервів під очікувані кредитні збитки (ECL); 

•    порядок визначення розміру кредитного ризику (CR); 

•    процедуру кредитного адміністрування та моніторингу; 

•    процедуру контролю та оцінки забезпечення; 

•    підходи до здійснення стрес-тестування кредитного ризику. 

 

Згідно з Декларацією схильності до ризиків в Банку встановлені ліміти щодо кредитного ризику: 

- максимальне зростання обсягу портфеля кредитів юридичним та фізичним особам від його 

величини на початок року; 

- максимальна сума заборгованості на 1-го боржника; 

- максимальна сума заборгованості на групу боржників; 

- максимальна сума заборгованості на 1-го боржника - власника або пов'язаної з власником Банку 

особи; 

- граничний обсяг НПА у відсотках до відповідного портфеля кредитів; 

- максимальний обсяг заставного майна, що може бути прийнятим на баланс Банку у разі реалізації 

Банком своїх прав як заставодержателя; 

- співвідношення витрат на формування резерву за активами до обсягу загального кредитно-

інвестиційного портфелю Банку; 

- максимальні концентрації по кредитному портфелю по боржникам, секторам економіки, 

географічним регіонам: 

- максимальна сума загального кредитного ризику. 

 

Упродовж звітного року згідно з даними статистичної звітності, Банк дотримувався нормативів 

кредитного ризику, встановлених Національним банком України, станом на кінець дня 31 грудня 2021 

року нормативи становили:  

 Норматив максимально розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) при 

нормативному значенні не більше 25% – 0,63% (2020 рік: 0,04%); 

 Норматив великих кредитних ризиків (Н8) при нормативному значенні не більше 800% – 0% 

(2020 рік: 0%); 

 Норматив максимально розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком 

особами (Н9) при нормативному значенні не більш 25% – 0% (2020 рік: 0%).  

 

Ринковий ризик 

 

Ринковий ризик - ризик виникнення втрат (збитків), неотримання запланованих доходів від зміни 

вартості балансових та позабалансових позицій, що відносяться до торгового портфелю, а також 

валютних та товарних позицій внаслідок зміни ринкових цін на фінансові інструменти та товари через 

зміни курсів іноземних валют, ринкових процентних ставок та інші фактори. 

 

Метою управління ринковими ризиками є забезпечення максимального збереження активів і капіталу 

Банку шляхом підтримки ринкового ризику на прийнятному рівні, що не загрожує фінансової стійкості 

Банку та відповідний поставленим цілям. 

 

Цілі управління ринковими ризиками досягаються на основі системного, комплексного підходу, який має 

на увазі виконання наступних завдань: 

 отримання оперативних та об'єктивних даних про стан і розмір ринкового ризику; 

 оцінка ринкового ризику та визначення його прийнятного рівня; 

 виявлення та аналіз факторів, що впливають на ринковий ризик; 
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 створення системи швидкого і адекватного реагування, що спрямована на мінімізацію 

ринкового ризику, як в умовах нормального ведення бізнесу, так і в кризових ситуаціях. 

 

Банк оцінює ринковий ризик переважно за допомогою: 

 розрахунку ризик-метрик; 

 стрес-тестування з метою визначення величини буфера ринкового ризику, необхідної для 

забезпечення прибуткової роботи Банку в разі реалізації кожного з сценаріїв. 

 

Банк визначає мінімальний перелік кількісних показників ризик-апетиту до ринкових ризиків, який 

складається з максимальної величини вартості під ризиком або очікуваних втрат (можливих збитків) для 

кожного виду ринкових ризиків та/або в цілому для всіх видів ринкових ризиків з розподілом між 

торговою та банківською книгами у відсотках до регулятивного капіталу Банку. 

 

У Банку діє система внутрішніх нормативів, лімітів, обмежень та ключових індикаторів ризику, що 

дозволяє забезпечити прийнятний рівень ризиків, у т.ч. ринкового ризику. 

 

Банк наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими позиціями (а) валют, (б) 

процентних ставок. 

 

Валютний ризик. Валютний ризик трактується як наявний або потенційний ризик для надходжень і 

капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют.  

Банк оцінює валютний ризик як несуттєвий та контролює його через дотримання показників лімітів 

валютної позиції, встановлених Національним банком України. 

 

Банк оцінює валютний ризик методом VAR (Value-at-Risk) з врахуванням кореляції зміни курсів. 

Значення (величина) Value-at-Risk (VaR) відображає максимально можливий збиток від коливання 

валютних курсів по відкритих валютних позиціях Банку з ймовірністю 99% та горизонтом прогнозування 

10 днів. 

 

Банк установлює ліміти щодо: 

 максимально можливої вартості під ризиком (VaR портфельний, валютний) для 1-денного та 10-

денного горизонтів; 

 ліміту відкритої валютної позиції Банку. 

 

Таблиця 26.1. Аналіз валютного ризику  

 

у тисячах 

гривень 
на 31 грудня 2021 на 31 грудня 2020 

монетарні 

активи  

монетарні  

зобов'язання 

чиста 

позиція  

монетарні 

активи  

монетарні  

зобов'язання 

чиста 

позиція  
Долари США   12 282     6 413    5 869 16 739 8 395 8 344 

Євро  1 062     15    1 047 995 17 977 

Юань 

Женьміньбі 

307 87 220 
291 45 246 

Гривня   668 916     489 725    179 191 354 789 266 401 88 388 

Усього   682 567     496 240     186 327   372 813 274 858 97 955 

 

Таблиця 26.2. 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 

у тисячах гривень на 31 грудня 2021 на 31 грудня 2020 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/(

збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

Зміцнення долара США на 5 %  293     293    417 417    
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Послаблення долара США на 5 % (293) (293) (417) (417) 

Зміцнення євро на 5 %  52     52    49  49 

Послаблення євро на 5 % (52) (52) (49) (49) 

Зміцнення юань на 5 %  11     11    12 12 

Послаблення юань на 5 % (11) (11) (12) (12) 

 

Таблиця 26.3. 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 

у тисячах гривень Середньозважений 

валютний курс 2021 

року  

Середньозважений 

валютний курс 2020 

року  

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/(

збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

Зміцнення долара США на 5 %  293     293    417 417    

Послаблення долара США на 5 % (293) (293) (417) (417) 

Зміцнення євро на 5 %  52     52    49  49 

Послаблення євро на 5 % (52) (52) (49) (49) 

Зміцнення юань на 5 %  11     11    12 12 

Послаблення юань на 5 % (11) (11) (12) (12) 

 

Процентний ризик  
 

Процентний ризик виникає внаслідок унаслідок впливу несприятливих змін процентних ставок на 

банківську книгу. Процентний ризик впливає на економічну вартість капіталу Банку та чистий 

процентний дохід Банку.  

 

Банк вимірює процентний ризик як величину зміни економічної вартості капіталу Банку (метод EVE) та 

чистого процентного доходу Банку (метод NII) на підставі повного та економічно обґрунтованого 

переліку змін процентних ставок та стрес-сценаріїв: 

 Метод EVE відображає можливу зміну чистої теперішньої вартості активів, зобов'язань та 

позабалансових позицій у результаті реалізації певних сценаріїв зміни процентних ставок на 

ринку. Відображає зміну вартості активів, зобов'язань та позабалансових позицій до кінцевого 

терміну їх утримування без припущення щодо заміни інструменту в разі його закінчення. 

 Метод NII відображає можливу зміну чистого процентного доходу Банку протягом визначеного 

періоду часу, що призведе до відповідної зміни регулятивного капіталу Банку. Обмежується 

короткостроковим періодом (до одного року) з урахуванням припущень щодо заміни інструменту 

або його продовження на такий же термін, але за новою процентною ставкою, не покриваючи 

вплив зміни процентної ставки в часовому інтервалі, що залишається поза рамками горизонту 

оцінки. 

 

Банк для оцінки процентного ризику банківської книги використовує такі інструменти: 

- GAP-аналіз - для оцінки зміни ЧПД Банку - кількісна оцінка можливої зміни ЧПД Банку 

протягом наступних 12 місяців в результаті зміни процентних ставок відповідно до обраного 

сценарію. 

- Метод модифікованої дюрації - для оцінки зміни економічної вартості капіталу Банку – кількісна 

оцінка можливої зміни економічної вартості капіталу в результаті зміни процентних ставок у 

відповідності до обраного сценарію. 

 

Банк установлює ліміти щодо: 

 суми максимально можливих втрат у разі реалізації найгіршого сценарію; 

 граничної величини чистої процентної маржі. 
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Таблиця 26.4. Загальний аналіз процентного ризику 

у тисячах гривень На 

вимогу і 

менше 1 

місяця  

Від 1 до 

6 

місяців  

Від 6 до 

12 

місяців  

Більше 

року  

Не під 

ризиком 

Усього  

2021 рік                  

Усього фінансових активів  27 597 84 522 375 843 187 843 6 762 682 567 

Усього фінансових 

зобов'язань  
280 349 1 124 0 214 653 114 496 240 

Чистий розрив за 

процентними ставками на 

кінець дня 31 грудня 2021  

року  

(252 752) 83 398 375 843 (26 810) 6 648 186 327 

2020 рік                 

Усього фінансових активів  62 932 148 646 107 591 34 477 19 167 372 813 

Усього фінансових 

зобов'язань  
96 047 31 913 - 146 898 - 274 858 

Чистий розрив за 

процентними ставками на 

кінець дня 31 грудня 2020 

року  

(33 115) 116 733 107 591 (112 421) 19 167 97 955 

 

Таблиця 26.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами  

%%  2021 2020 

гривня  
долари 

США  
євро  інші  гривня  

долари 

США  
євро  інші  

Активи                  

Кошти в інших банках  - - - - - - - - 

Кредити та 

заборгованість клієнтів  
13% - - - - - - - 

Державні облігації та 

депозитні сертифікати,  

емітовані Національним 

банком України 12,74% - - - 13,91% 2,5% - - 

Зобов'язання                  

Кошти інших банків 9,5% -   6% -   

Строкові кошти клієнтів 8,14% - - - 7,92% - - - 

Субординований борг  0,5% - - - 3,66% - - - 

 

В таблиці 26.5 наведені дані за середньозваженими фіксованими процентними ставками, які базуються 

на щоденній та щомісячній звітності, що подається Правлінню та Наглядовій раді Банку. 

Ризик ліквідності 

 

Ризик ліквідності - імовірність виникнення у Банку додаткових втрат (збитків), неотримання 

запланованих доходів унаслідок неспроможності забезпечити виконання своїх зобов'язань своєчасно та у 

повному обсязі.  

 

Джерелом ризику ліквідності є незбалансованість фінансових активів і фінансових зобов'язань Банку (у т. 

ч. внаслідок несвоєчасного виконання фінансових зобов'язань одним або декількома контрагентами 

Банку) і (або) виникнення непередбаченої необхідності негайного й одноразового виконання Банком 

своїх фінансових зобов'язань. 
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Метою управління ризиком ліквідності є забезпечення здатності Банку своєчасно і в повному обсязі 

виконувати свої фінансові та інші зобов'язання як в умовах нормального ведення бізнесу, так і в кризових 

ситуаціях. 

 

Банк використовує наступні основні методи управління ліквідністю: 

 Управління активами.  Банк визначає шляхи розміщення власних та залучених коштів таким 

чином, щоб при мінімальному ризику отримати максимально можливий дохід, залишаючись при 

цьому ліквідним. 

 Управління пасивами. Банк визначає політику управління розміром власного капіталу і залучених 

коштів, визначає їх оптимальну структуру з метою подальшого ефективного використання в 

активних операціях. 

 Балансоване управління активами та пасивами. Застосуванням портфельного підходу до 

управління ризиком ліквідності через узгоджене управління активами та пасивами. 

 

Управління ризиком ліквідності полягає у здійсненні процесу врівноваження активів та зобов'язань 

балансу за сумами та строками до погашення. Банк відслідковує динаміку своїх зобов’язань, аналізує 

строки, що залишились до виплат, а також визначає в динаміці можливість погашення активів. Залучення 

пасивів здійснюється з урахуванням можливості їх доходного розміщення в активи відповідної 

строковості. Це сприяє більшій збалансованості активів та пасивів за строками. 

 

У Банку діє система внутрішніх нормативів, лімітів, обмежень та ключових індикаторів ризику, що 

дозволяє забезпечити прийнятний рівень ризику ліквідності. Банк  установлює такі ліміти для контролю 

ризику ліквідності: 

- кумулятивний розрив (cumulative GAP) між вимогами та зобов'язаннями Банку для часових 

інтервалів до трьох років, що розрахований на підставі GAP-аналізу; 

- концентрації фінансування Банку за одним, п'ятьма та десятьма найбільшими вкладниками та 

іншими кредиторами Банку / групами пов'язаних контрагентів, пов'язаними з Банком особами; 

- норматив ліквідності Н6, розрахований  згідно вимогам Національного банку, коефіцієнта 

покриття ліквідності (LCR) та коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR); 

- коефіцієнт покриття, який відображає ступінь покриття ризикових вкладень власним капіталом та 

показує ефективність структури балансу Банку - суму довгострокових вкладень, що фінансуються 

за рахунок короткострокових пасивів; 

- коефіцієнт співвідношення середньозважених строків по працюючим активам до 

середньозважених строків по зобов’язанням Банку; 

- обсяги обов'язкових резервів. 

 

Крім лімітів Банк використовує також такі інструменти моніторингу для оцінки ризику ліквідності: 

 щоденне складання Платіжного календаря (графіка прогнозних надходжень коштів за джерелами 

та списань за напрямками) з урахуванням коштів, наявних у розпорядженні Банку;  

 аналіз норм обов'язкового резервування, установлених Національним банком України. 

 прогнозний GAP-аналіз, що проводиться за контрактними строками з урахуванням припущень, 

уключаючи припущення щодо нових операцій (цей інструмент вимірювання починає 

застосовуватися після початку активної діяльності).  

 аналіз концентрації зобов'язань Банку за значимими групами контрагентів, 

інструментами/продуктами через коефіцієнти концентрації в загальних зобов'язаннях Банку. Банк 

здійснює розрахунок цих коефіцієнтів як за зобов'язаннями Банку в цілому, так і в розрізі часових 

інтервалів (цей інструмент вимірювання починає застосовуватися після початку активної 

діяльності). 

 моніторинг наявних необтяжених високоякісних ліквідних активів. 

 аналіз інформації про ситуацію на ринку цінних паперів та фінансовому секторі, а також 

ринкових характеристик цінних паперів, включених до переліку високоякісних ліквідних активів; 

 аналіз ризику ліквідності Банку в межах операційного дня, а саме розрахунок таких показників:  

- максимального використання ліквідності в межах операційного дня 

- доступної миттєвої ліквідності на початок кожного робочого дня. 
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Банк контролює щоденну позицію ліквідності та регулярно проводить стрес-тестування ліквідності за 

різних сценаріїв, що охоплюють стандартні та більш несприятливі ринкові умови. 

 

Управління активами, пасивами та ліквідністю здійснюватиметься Комітетом з питань управління 

активами та пасивами (КУАП). КУАП аналізує збалансованість активів і пасивів за строками повернення 

та надає рекомендації щодо усунення невідповідностей, що виникають у часі. Крім того, КУАП 

розглядає собівартість пасивів та дохідність активів, аналізує дотримання економічних нормативів та 

контролює виконання вимог резервування, встановлених Національним банком України, і надає 

рекомендації щодо управління активами і пасивами з метою дотримання нормативних показників. КУАП 

також відповідає за оптимізацію грошових потоків і забезпечення платіжної дисципліни; здійснює 

координацію системи корпоративного прогнозування тощо.  

 

Протягом звітного року, згідно даних статистичної звітності, Банку мав запас ліквідності. Фактичні 

значення нормативів ліквідності, коефіцієнта покриття ліквідністю та коефіцієнта чистого стабільного 

фінансування перевищували нормативні значення. 

 

 

Таблиця 26.6. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2021 рік 

 

у тисячах гривень На 

вимогу 

та менше 

1 місяця 

Від 1 до 3 

місяців 

Від 3 

до 12 

місяців 

Від 12 

місяців 

до 5 

років 

Понад 5 

років 
Усього 

Кошти інших банків   243 660  3 346 15 596 269 715  532 317 

Кошти клієнтів  40 345 122 1 006 -  41 473 

Субординований борг  5 10 45 293 11 915 12 268 

Інші фінансові 

зобов'язання  
8 7 34 76 - 125 

Усього потенційних 

майбутніх виплат 
284 018 3 485 16 681 270 084 11 915 586 183 

 

Таблиця 26.7. Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення за 2020 рік 

 

у тисячах гривень На 

вимогу 

та менше 

1 місяця 

Від 1 до 3 

місяців 

Від 3 

до 12 

місяців 

Від 12 

місяців 

до 5 

років 

Понад 5 

років 
Усього  

Кошти інших банків  459 873 4 068 109 768 - 115 168 

Кошти клієнтів  95 151 1 001 - - - 96 152 

Субординований борг  283 541 33 220 17 594 49 146 100 784 

Інші фінансові 

зобов'язання  
5     - - 5 

Усього потенційних 

майбутніх виплат 
95 898 2 415 37 288 127 362 49 146 312 109 

 

 

 

Таблиця 26.8. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 

очікуваних строків погашення за 2021 рік 

 

у тисячах гривень 
На вимогу 

та менше 1 

місяця  

Від 1 до 3 

місяців  

Від 3 до 

12 

місяців  

Від 12 міс. 

до 5 

років  

Понад 5 

років  
Усього  

Активи        
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Грошові кошти та їх 

еквіваленти  
16 501 - - - - 16 501 

Кредити та 

заборгованість клієнтів 
  1 506   1 506 

Інвестиції в цінні папери 17 858 58 656 396 408 191 638 - 664 560 

Усього фінансових 

активів  
34 359 58 656 397 914 191 638 0 682 567 

Зобов'язання        

Кошти інших банків 240 000 - - 205 173 - 445 173 

Кошти клієнтів  40 362 1 111 - - - 41 473 

Субординований борг  5    9 475 9 480 

Інші фінансові 

зобов'язання  
5 - - 109 - 114 

Усього фінансових 

зобов'язань  
280 372 1 111 0 205 282 9 475 496 240 

Чистий розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня  
(246 013) 57 545 397 914 (13 644) (9 475) 186 327 

Сукупний розрив 

ліквідності на кінець 

дня 31 грудня  

(246 013) (188 468) 209 447 195 802 186 327  

 

Таблиця 26.9. Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строками погашення на основі 

очікуваних строків погашення за 2020 рік 

у тисячах гривень На вимогу 

та менше 1 

місяця  

Від 1 до 

3 

місяців  

Від 3 до 

12 

місяців  

Від 12 міс. 

до 5 років  

Понад 5 

років  

Усього  

Активи        

Грошові кошти та їх 

еквіваленти  
19 167 - - - - 19 167 

Інвестиції в цінні папери 62 684 17 573 237 196 36 193 - 353 646 

Усього фінансових 

активів  
81 851 17 573 237 196 36 193 - 372 813 

Зобов'язання        

Кошти інших банків - - - 90 000 - 90 000 

Кошти клієнтів  95 760 1 001 - - - 96 761 

Субординований борг  283 30 913 - 9 253 47 648 88 097 

Інші фінансові 

зобов'язання  
- - - - - - 

Усього фінансових 

зобов'язань  
96 043 31 914 - 99 253 47 648 274 858 

Чистий розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня  
(14 192) (14 341) 237 196 (63 060) (47 648) 97 955 

Сукупний розрив 

ліквідності на кінець 

дня 31 грудня  

(14 192) (28 533) 208 663 145 603 97 955   

 

Операційний ризик 

 
Операційний ризик – це імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або 

ненавмисних дій працівників банку або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем Банку або 
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внаслідок впливу зовнішніх факторів. Операційний ризик уключає юридичний ризик, однак виключає 

ризик репутації та стратегічний ризик. 

 

Основними джерелами (причинами) виникнення операційних (в т.ч. інформаційних) ризиків є: 

- Ризик персоналу - ризик втрат, пов'язаний з помилками і протиправними діями працівників Банку, 

їх недостатньою кваліфікацією, надмірною завантаженістю, нераціональною організацією праці в 

Банку, тощо. 

- Ризик процесу - ризик втрат, пов'язаний з помилками в процесах проведення операцій і 

розрахунків по ним, їх обліку, звітності, ціноутворення тощо. 

- Ризик систем - ризик втрат, зумовлених недосконалістю технологій, які використовуються 

Банком - недостатньою ємністю систем, їх неадекватністю по відношенню до операцій, грубості 

методів обробки даних, низької якості або неадекватності даних, які використовуються, тощо. 

- Ризики зовнішнього середовища - ризики втрат, пов'язані зі змінами в середовищі, в якому 

функціонує Банк - зміни в законодавстві, політиці, економіці тощо, а також ризики зовнішнього 

фізичного втручання в діяльність Банку. 

 

Аналіз і оцінка операційних ризиків у Банку здійснюється за допомогою відповідних інструментів, що 

включають кількісні та якісні методи («експертна оцінка Банку»). Інструменти аналізу і оцінки 

операційних ризиків визначають підходи щодо ймовірності/частоти настання подій операційного ризику 

та потенційного розміру втрат у разі їх настання, а саме: 

 оцінка втрат і подій; 

 самооцінка операційних ризиків та інструментів контролю; 

 стрес-тестування. 

 

У рамках кожного підрозділу Банку – власника ризику призначено працівників, відповідальних за 

внутрішній контроль операційного ризику - ризик-координаторів. Ризик - координатор зобов'язаний 

надати інформацію про подію операційного ризику відповідальному працівнику Управління операційних 

ризиків Департаменту ризик менеджменту не пізніше дня, наступного за днем виявлення події. Кожна 

подія операційного ризику вноситься в Базу інцидентів операційного ризику відповідальним 

працівником Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту та опрацьовується. 

 

В якості системи моніторингу, контролю та раннього попередження зміни показників операційного 

ризику Банк використовує аналіз ключових індикаторів ризику (КІР). 

 

Аналіз КІР проводиться для своєчасного виявлення негативних тенденцій та прийняття відповідних 

рішень для мінімізації/уникнення втрат. Аналіз КІР застосовується насамперед у критичних процесах 

Банку з метою моніторингу притаманних певному банківському процесу операційних ризиків. 

 

З метою чіткого розуміння рівня ризику в процесах Банку кожен з КІР має порогові значення показників, 

що відповідають визначеному рівню ризику. Порогові значення даних показників розраховуються на 

основі історичних даних (емпіричний підхід) та/або експертних оцінок. Експертну оцінку порогових 

значень КІР здійснюють власники банківських процесів/ризик - координатори підрозділів Банку, в межах 

діяльності/відповідальності яких знаходиться кожний конкретний показник, за підтримки працівників 

Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту. 

 

Загальний перелік Ключових індикаторів ризику з пороговими значеннями включає 44 показника. 

Загалом для зниження рівню операційних ризиків Банком здійснюється: 
 впровадження системи управління інцидентами операційних ризиків;  

 аналіз та моніторинг процесів, продуктів в частині управління операційними ризиками; 

 навчання персоналу та підвищення обізнаності про операційні ризики в цілому; 

 контроль за дотриманням працівниками Банку нормативних документів. 

 

Операційний ризик також уключає юридичний ризик. Юридичний ризик це імовірність виникнення 

збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання 
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сторонами умов договорів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам законодавства. 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. 

 

В управлінні операційними ризиками беруть участь всі працівники, оскільки цей вид ризику має безліч 

проявів та виникає у багатьох ситуаціях. При цьому залучення всіх працівників не знімає 

відповідальності з кожного окремого працівника відповідного рівня за здійснення належних заходів 

ідентифікації, оцінки, контролю та управління операційним ризиком. 

 

Стратегічний ризик 

 

Стратегічний ризик це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через 

неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в 

бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок несумісності: стратегічних цілей банку; бізнес-

стратегій, розроблених для досягнення цих цілей; ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей; якості їх 

реалізації.  

 

Внутрішніми факторами виникнення стратегічного ризику Банку можуть стати: 

 помилки, допущені при прийнятті рішень, що визначають стратегію діяльності та розвитку Банку 

(наприклад, недостатнє врахування можливих небезпек, генерованих операційним середовищем, 

які можуть загрожувати діяльності Банку); 

 неправильне або недостатньо обґрунтоване визначення перспективних напрямків діяльності, в 

яких Банк може досягти переваги перед конкурентами без загрози втрати фінансової стійкості; 

 повна або часткова відсутність відповідних організаційних заходів, управлінських рішень і 

ресурсів усіх видів, які можуть забезпечити досягнення стратегічних цілей діяльності. 

 

Зовнішні фактори, що можуть вплинути на виникнення стратегічного ризику Банку, є: суттєві зміни в 

економічному, соціальному, політичному середовищі; зміни в законодавчо-нормативному середовищі; 

форс-мажорні обставини. 

 

Для цілей виявлення і оцінки ознак виникнення стратегічного ризику Банк вводить набір параметрів, 

зміна стану і розміру яких означає виникнення іншої характеристики конкретного напрямку діяльності 

Банку і, відповідно, прийняття Банком якісно іншого стратегічного ризику. 

 

Мінімізація стратегічного ризику досягається за рахунок: 

 чіткого визначення Банком своєї місії, задач та стратегії розвитку на перспективу, що закріплено 

у відповідному внутрішньому документі; 

 моніторингу Банком своєї ринкової позиції, що є необхідним для оперативного реагування і 

внесення коректив в поточні тактики та стратегії; 
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 налагодження системи управлінської звітності для керівництва Банку, яка дозволяє оперативно 

інформувати про відхилення фактичних показників діяльності від планових, а також щодо 

ефективності впровадження нових продуктів. 

 

Комплаєнс ризик 

 

Комплаєнс-ризик - імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, 

нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил 

корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішньобанківських документів банку. 

 

З метою забезпечення ефективності функціонування системи управління комплаєнс ризиком в Банку 

створено Управління комплаєнс, яке забезпечує організацію контролю за дотриманням Банком норм 

законодавства, внутрішньобанківських документів, ринкових та інших стандартів. 

 

Банк створив та веде базу подій комплаєнс-ризику, здійснює аналіз накопиченої в ній інформації та 

забезпечує в базі подій операційного ризику реєстрацію всіх подій комплаєнс-ризику. 

 

З метою дотримання працівниками та керівництвом Банку корпоративних цінностей в Банку розроблені 

та діють: 

 Кодекс поведінки (етики); 

 Політика запобігання конфліктам інтересів; 

 Механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку та порушення в діяльності 

Банку, який передбачає забезпечення захисту заявників (whistleblowing policy mechanism); 

 Порядок дослідження випадків неприйнятної поведінки та порушень у діяльності Банку. 

 

 

Ризик репутації 

 

Ризик репутації – імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходів унаслідок несприятливого сприйняття іміджу банку клієнтами, контрагентами, 

акціонерами, наглядовими та контролюючими органами. Реалізація ризику репутації призводить до 

фінансових втрат і зменшення клієнтської бази. 

 

Ризик втрати репутації спричинюється можливою нездатністю Банку підтримувати свою репутацію як 

надійної та ефективно працюючої установи. Втрата довіри до Банку з боку вкладників може призвести 

до відпливу коштів та неплатоспроможності. Банк приділяти особливу увагу додержанню нормативних 

вимог, постійному контролю за ліквідністю та загальним рівнем ризикованості банківських операцій. 

 

Система управління ризиком репутації Банку передбачає: 

 дотримання внутрішніх нормативних актів щодо внутрішнього контролю операцій, які мають 

ознаки сумнівних; 

 процедури контролю за ризиком репутації, а також пов’язаними з ним ризиками: юридичним, 

операційним та концентрації; 

 ідентифікацію клієнтів за принципом «Знай свого клієнта»; 

 постійний фінансовий моніторинг клієнтських операцій у межах заходів щодо запобігання 

відмиванню коштів; 

 звітність перед регулюючими органами. 

 

Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу на поведінку 

клієнтів Банку та своєчасних повідомлень позиції Банку як через ЗМІ, так і звернень безпосередньо до 

клієнтів Банку. 

 

Мінімізація ризику репутації здійснюється шляхом:  
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- виконання пруденційних вимог, встановлених Національним банком України та іншими 

державними органами; 

- своєчасного виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та банками-контрагентами; 

- дотримання фінансових показників, які згідно міжнародних стандартів свідчать про стійкість 

фінансової установи;  

- оперативного інформування своїх клієнтів та громадськість в цілому про діяльність Банку (через 

ЗМІ, шляхом розповсюдження власної рекламної продукції, а також через власну web - сторінку 

Банку в Інтернеті – www.ubrr.com.ua та сторінки у соціальних мережах). 
 

ПРИМІТКА 27. Управління капіталом 
 

Банк здійснює управління капіталом з метою реалізації завдань, поставлених акціонерами. Глобальне 

управління капіталом здійснюється Наглядовою радою Банку. Тактичними завданнями управління 

капіталом є забезпечення виконання вимог Національного банку України щодо мінімального розміру 

регулятивного капіталу Банка та нормативів адекватності капіталу. Інструкцією про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку 

України від 28 серпня 2001 року № 368 (із змінами та доповненнями), встановлені нормативи капіталу: 

 мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1); 

 достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2). 

 достатності основного капіталу (Н3) 
 

Регулятивний капітал. Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, що отримав банківську 

ліцензію, має становити 200 мільйонів гривень. 
 

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2). Встановлюється для запобігання 

надмірного перекладання банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на 

кредиторів/вкладників банку. Нормативне значення цього нормативу для діючих банків має бути не 

менше ніж 10%.  

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3). Визначається як співвідношення основного капіталу 

до суми активів та позабалансових зобов'язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику. 

Нормативне значення цього нормативу для діючих банків має бути не менше ніж 7%. 

 

Згідно з даними статистичної звітності фактичні значення нормативів капіталу протягом звітного року 

дотримувались Банком. Станом на 31.12.2021 року розмір регулятивного капіталу Банку (з урахуванням 

коригувань) складав 236 968 тис. грн., фактичні значення нормативу достатності (адекватності) 

регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3)  – 328,05% та 311,58% 

відповідно. 
 

Таблиця 27.1. Структура регулятивного капіталу  

у тисячах гривень 

31 грудня 

2021 року 31 грудня 2020 року 

Основний капітал   

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал 244 000 244 000 

Внески за незареєстрованим статутним капіталом 73 480 - 

Резервні фонди 4 859 4 859 

Витрати на формування статутного капіталу  (261) (261) 

Зменшення основного капіталу (97 016) (83 229) 

- нематеріальні активи за мінусом суми зносу (5 539) (7 023) 

- збитки минулих років (65 966) (60 294) 

- розрахунковий збиток звітного року, у т.ч.: (25 505) (15 912) 

збиток звітного року (27 934) (21 074) 

непокритий кредитний ризик (228) (191) 

http://www.ubrr.com.ua/
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результат коригування вартості фінансового інструменту під 

час первісного визнання 

2 677 5 352 

Усього основний капітал 225 087 165 369 

Додатковий капітал   

Субординований борг, що враховується до капіталу 11 900 61 020 

Усього додатковий капітал 11 900 61 020 

Усього регулятивний капітал  236 987 226 389 

 

Регулятивний капітал Банку зазначений в табл. 27.1 відрізняється від значення регулятивного 

капіталу Банку розрахованого відповідно вимог Постанови Національного Банку № 368, так як 

скоригований на фактичний фінансовий результат Банку за 2021 рік. 

ПРИМІТКА 28. Потенційні зобов'язання банку 

Розгляд справ у суді. Станом на 31 грудня 2021 року Банк виступає стороною різних судових процесів 

та спорів ( судові справи в якості відповідача відсутні,  1 справа – в якості позивача). Потенційні 

зобов’язання, за якими існує ризик вибуття грошових коштів, - відсутні. 

Зобов’язання за капітальними інвестиціями. На 31 грудня 2021 року зобов’язання Банку щодо 

придбання основних засобів та нематеріальних активів відсутні. 

Активи надані в заставу. Станом на 31 грудня 2021 року вартість активів, наданих в заставу, становить 

521 775 тис.грн.. 

ПРИМІТКА 29. Справедлива вартість активів та зобов'язань 

Всі активи та зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій 

звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі 

вихідних даних самого нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому.  

 Рівень І - Ринкові котирування цін на активному ринку ідентичних активів або зобов’язань 

(без будь-яких коригувань). 

 Рівень ІІ - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 

відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або опосередковано 

спостережуваними на ринку. 

 Рівень ІІІ – Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що 

відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є спостережуваними на ринку. 

 

Методи та припущення, використані при визначенні справедливої вартості. Під час подання інформації 

про справедливу вартість фінансових інструментів Банком були використані наступні методи і зроблені 

припущення:  

 справедлива вартість інструментів із фіксованою процентною ставкою, які не мають ринкових 

котирувань, розраховується на основі розрахункових майбутніх очікуваних грошових потоків. 

Якщо ці фінансові інструменти є короткостроковими їх балансова вартість є обґрунтованим 

приблизним значенням справедливої вартості; 

 інші активи і зобов’язання є короткостроковими і їх вартість приблизно дорівнює 

справедливій. 

 

Таблиця 29.1. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для 
методів оцінки активів та зобов’язань станом на 31 грудня 2021 року  

у тисячах гривень Справедлива вартість  за різними 

моделями оцінки 

Усього 

справедлива 

вартість 

Балансова вартість 

Рівень I Рівень II Рівень IIІ 

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю 

- - - - - - 
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Активи, справедлива вартість яких розкривається 

Грошові кошти  16 813 - - 16 813 16 501 
Державні облігації 659 182 - - 659 182 657 554 

Депозитні сертифікати, емітовані 

Національним банком України  7 006 - -  7 006 7 006 

Основні засоби та нематеріальні 

активи - 46 676 - 46 676 46119 

Інші активи - - 1 033 1 033 1 033 

Зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю 

- - - - - - 

Зобов’язання, справедлива вартість яких розкривається 

Кошти банків - - 440 244 440 244 445 173 
Кошти клієнтів - - 41 473 41 473 41 473 

Інші зобов’язання - - 2 966 2 966 2 966 
Субординований борг - - 8 653 

 

8 653  9 480 

 

Таблиця 29.2. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для 
методів оцінки активів та зобов’язань станом на 31 грудня 2020 року  

у тисячах гривень Справедлива вартість  за різними 

моделями оцінки 

Усього 

справедлива 

вартість 

Балансова вартість 

Рівень I Рівень II Рівень IIІ 

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю 

- - - - - - 

Активи, справедлива вартість яких розкривається 

Грошові кошти  19 435 - - 19 435 19 167 
Державні облігації 330 482 - - 330 482 331 637 

Депозитні сертифікати, емітовані 

Національним банком України  22 009 - - 22 009 22 009 

Інвестиційна нерухомість - 24 748 - 24 748 24 674 

Основні засоби та нематеріальні 

активи - 51 663 - 51 663 51 375 

Інші активи - - 1 166 1 166 1 166 

Зобов’язання, які оцінюються за справедливою вартістю 

- - - - - - 

Зобов’язання, справедлива вартість яких розкривається 

Кошти банків - - 90 015 90 015 90 000 
Кошти клієнтів - - 96 761 96 761 96 761 

Інші зобов’язання - - 2 836 2 836 2 836 
Субординований борг - - 77 532 

 

77 532 88 097 

 

ПРИМІТКА 30. Операції з 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 
сутєвий вплив на іншу сторону при прийнятті управлінських рішень.  

 

Таблиця 30.1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2021 року 

у тисячах гривень Найбільші 
учасники 

(акціонери) 

Провідний 
управлінськи

й персонал 

Інші 
пов’язані 

особи 

Кореспондентські рахунки в інших банках - - 8 245 
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(процентна ставка 0.0%) 

Кошти клієнтів (процентна ставка 0.0%) 28 458 508 4 635 

Субодинований борг (процентна ставка 0.0%) 11 900 - - 

Депозит(процентна ставка 6.5%) - 110 - 

 

 

Таблиця 30.2. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року 

у тисячах гривень Найбільші 
учасники 

(акціонери) 

Провідний 
управлінськи

й персонал 

Інші 
пов’язані 

особи 

Кореспондентські рахунки в інших банках 
(процентна ставка 0.0%) 

- - 10 214 

Кошти клієнтів (процентна ставка 0.0%) 58 433 518 6 246 

Субодинований борг (процентна ставка 0.0%) 11 900 - - 

Субодинований борг (процентна ставка 3.0%) - - 47 480 

 

Таблиця 30.3. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2021 
року 

у тисячах гривень Найбільші учасники 
(акціонери) Банку 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші 
пов’язані 

особи 

Процентні витрати (13 058) (1) (946) 

Комісійні витрати - - (89) 

Комісійні доходи 4 - 13 

Дохід від лізингу (оренди) 91 - - 

Інші операційні доходи  - - - 

Витрати на формування 
резервів 

- - (110) 

Інші витрати - - (27) 

 

Таблиця 30.4. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 
року 

у тисячах гривень Найбільші учасники 
(акціонери) Банку 

Провідний 
управлінський 

персонал 

Інші 
пов’язані 

особи 

Процентні витрати (1 041) - (1 751) 

Комісійні витрати - - (15) 

Комісійні доходи - 60 74 

Дохід від лізингу (оренди) 81 - - 

Інші операційні доходи  35 - - 

Витрати на формування 
резервів 

- - (135) 

Інші витрати - - (21) 

 

Таблиця 30.5. Виплати провідному управлінському персоналу 
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у тисячах гривень 2021 рік 2020 рік  

витрати нараховане 

зобов'язання 

витрати нараховане 

зобов'язання 

Поточні виплати членам 

Наглядової ради Банку 2 553 - 2 522 - 

Поточні виплати Правлінню Банку 3 204 782 3 199 681 

 

ПРИМІТКА 31. Події після дати балансу 

 

 24  лютого  2022  року  відбулось  російське вторгнення в Україну, воєнний напад Росії  за  підтримки 

Білорусі. Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022  в Україні  було введено воєнний 

стан. Данна подія кваліфікується, як некорегувальна подія, в цілях визначення  впливу  подій,  що  

сталися  після звітної дати та до дати складання фінансової  звітності  за  2021  рік,  та  можуть  вплинути  

на  результати цієї фінансової звітності.  Проте, дана подія може мати суттєвий вплив на економічну 

ситуацію в країні, її наслідки не підлягають достовірному прогнозуванню. Результат даних подій не 

знаходиться під безпосереднім контролем Банку, керівництво Банку стежить за станом розвитку поточної 

ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це 

можливо. 
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