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ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

(тис. грн)

ЗА 2018 РІК

(тис. грн)

Найменування статті
Примітки
Найменування статті
Примітки
На 31 грудня
На 31 грудня
		
2018 року
2017 року
Процентні доходи
22
Процентні витрати
22
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
8 217 346
8 708 812
Чистий процентний дохід		
Кредити та заборгованість банків
7
1 090 865
1 108 974
Кредити та заборгованість клієнтів
8
21 686 097
19 393 162
Комісійні доходи
23
Інвестиції в цінні папери
9
999 536
1 065 426
Комісійні витрати
23
Похідні фінансові активи
34
47 243
Чистий прибуток від операцій
Інвестиційна нерухомість
10
5 321
5 797
із фінансовими інструментами, які обліковуються
Відстрочений податковий актив
27
16 142
12 396
за справедливою вартістю через прибуток або збиток		
Основні засоби та нематеріальні активи
11
623 606
560 222
Чистий прибуток від операцій із іноземною валютою		
Інші фінансові та нефінансові активи
12
94 017
88 644
Чистий прибуток від переоцінки іноземної валюти		
Необоротні активи, утримувані для продажу
13
8 523
1 597
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів
24
Усього активів		
32 788 696
30 945 030
Чистий прибуток
від зменшення резервів за зобов’язаннями з кредитування
17
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ			
Чистий збиток від збільшення резервів
Кошти банків
14
6 142
14 448
за іншими зобов’язаннями
Кошти клієнтів
15
27 054 046
26 064 290
та іншими нефінансовими активами
12, 17
Похідні фінансові зобов’язання
34
346
7 565
Інші залучені кошти
16
1 165
2 770
Інші операційні доходи
25
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток		
30 115
47 552
Витрати на виплати працівникам
26
Резерви за зобов’язаннями
17
94 084
106 592
Витрати зносу та амортизація
26
Інші фінансові та нефінансові зобов’язання
18
336 909
361 059
Інші адміністративні витрати
26
Субординований борг
19
1 064 641
1 076 750
Інші операційні витрати
25
Усього зобов’язань		
28 587 448
27 681 026
Прибуток до оподаткування		
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал
20
1 222 929
1 222 929
Витрати на податок на прибуток
27
Нерозподілений прибуток		
1 459 321
1 246 691
Прибуток за рік		
Резервні та інші фонди банку		
1 511 817
796 342
Резерви переоцінки		
7 181
(1 958)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Усього власного капіталу		
4 201 248
3 264 004
Статті, які згодом можуть бути перекласифіковані
до складу прибутків або збитків:
Усього зобов’язань та власного капіталу		
32 788 696
30 945 030
Переоцінка цінних паперів, які обліковуються за СВІСД		
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		
Зміна у кредитних збитках
за цінними паперами, які обліковуються за СВІСД		
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом		

Затверджено до випуску та підписано 27 березня 2019 року
Голова Правління
Головний бухгалтер
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Ж.-П. Пьотровскі
Т. С. Солоп

2018 рік

2017 рік

3 747 025
(1 417 410)

2 861 566
(914 889)

2 329 615

1 946 677

942 566
(239 214)

849 540
(206 745)

54 461
272 908
78 046
(277 562)

20 868
231 618
26 361
(282 935)

42 044

13 302

(33 889)

(5 616)

75 085
(805 734)
(138 751)
(437 795)
(87 252)

14 260
(676 659)
(103 945)
(378 600)
(95 794)

1 774 528

1 352 332

(311 879)

(242 831)

1 462 649

1 109 501

10 757
-

(3 866)

(9 495)
(227)

696

Інший сукупний дохід/(збиток) за рік		

1 035

(3 170)

Усього сукупного доходу за рік		

1 463 684

1 106 331

Прибуток на акцію від діяльності, що триває:
28		
чистий прибуток на одну просту акцію за рік, грн		
1.20
скоригований чистий прибуток на одну просту акцію		
1.20

0.91
0.91
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗА 2018 РІК

(тис. грн)

Найменування статті

ПриСтатутмітки
ний
		 капітал

Резервні
Резерви Нерозпота інші переоцінки
ділений
фонди		прибуток

Залишок на 31 грудня 2016 року		 1 222 929

311 670

1 212

939 823

2 475 634

Прибуток за рік		
Інший сукупний дохід за рік		

-

-

(3 170)

1 109 501
-

1 109 501
(3 170)

Усього сукупного доходу за рік		

-

-

(3 170)

1 109 501

1 106 331

Дивіденди
Розподіл прибутку минулих років

-

484 672

-

(317 961)
(484 672)

(317 961)
-

Залишок на 31 грудня 2017 року		 1 222 929

796 342

(1 958)

1 246 691

3 264 004

-

-

8 104

(106 519)

(98 415)

Залишок на 1 січня 2018 року		 1 222 929

796 342

6 146

1 140 172

3 165 589

29
20

Вплив застосування МСФЗ 9
«Фінансові інструменти»		
Прибуток за рік		
Інший сукупний дохід за рік		

-

-

1 035

1 462 649
-

1 462 649
1 035

Усього сукупного доходу за рік		

-

-

1 035

1 462 649

1 463 684

Дивіденди
Розподіл прибутку минулих років

-

715 475

-

(428 025)
(715 475)

(428 025)
-

Залишок на 31 грудня 2018 року		 1 222 929

1 511 817

7 181

1 459 321

4 201 248

29
20
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Усього
власного
капіталу
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Ж.-П. Пьотровскі
Т. С. Солоп

ЗА 2018 РІК

(ПРЯМИЙ МЕТОД)

(тис. грн)

Найменування статті

Примітки

2018 рік

2017 рік

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані		
Процентні витрати, що сплачені		
Комісійні доходи, що отримані		
Комісійні витрати, що сплачені		
Результат операцій з похідними фінансовими інструментами		
Результат торговельних операцій з іноземною валютою		
Інші отримані операційні доходи		
Інші сплачені операційні витрати		
Сплачені виплати на утримання персоналу		
Сплачені адміністративні витрати		
Надходження за раніше списаними кредитами
8
Податок на прибуток, сплачений		

3 749 564
(1 388 327)
943 101
(266 901)
272 908
71 231
(84 792)
(786 798)
(387 376)
12 203
(314 763)

2 785 256
(925 508)
852 826
(197 848)
(75)
231 618
14 704
(240 101)
(660 490)
(216 919)
11 374
(232 618)

Грошові кошти, отримані від операційної діяльності,
до змін в операційних активах та зобов’язаннях		

1 820 050

1 422 219

Зміни в операційних активах та зобов’язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках та НБУ		
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов’язань		

(2 349)
(2 812 040)
(9 939)
(8 081)
1 207 365
25 614

1 536 503
(4 200 677)
9 448
10 540
445 496
89 243

Чисті грошові кошти,
що отримано від/(витрачено в) операційної діяльності		

220 620

(687 228)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		
Придбання основних засобів		
Надходження від реалізації основних засобів		
Придбання нематеріальних активів		
Придбання цінних паперів		
Погашення цінних паперів		

1 000
(140 058)
3 897
(73 170)
(294 474)
324 866

(109 158)
3 916
(984 667)
608 732

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності		

(177 939)

(481 177)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Повернення інших залучених коштів
Повернення субординованого боргу
Повернення фінансування материнського банку
Дивіденди, що виплачені

38
38
38
29

(1 605)
(428 025)

(3 795)
(311 162)
(127 203)
(568 458)

Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності		

(429 630)

(1 010 618)

Вплив змін курсу обміну на грошові кошти та їх еквіваленти		

(84 194)

350 316

Вплив зміни очікуваних кредитних збитків
на грошові кошти та їх еквіваленти		

(20 323)

-

Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів		

(491 466)

(1 828 707)

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
6

8 708 812
8 217 346

10 537 519
8 708 812
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ПРИМІТКА 1

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО БАНК

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК» (далі – банк, Креді Агріколь Банк або Креді Агріколь) зареєстровано Національним банком
України 10 лютого 1993 року за реєстраційним
№ 149. Банк є резидентом України, зареєстрована адреса та місце здійснення діяльності банку –
Україна, 01004 м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.
Зареєстрований та сплачений статутний капітал
банку станом на 31 грудня 2018 року становив
1 222 929 тис. грн. Власником істотної участі банку
є провідна фінансова установа CREDIT AGRICOLE
S.А. (Франція), яка станом на 31 грудня 2018 року
володіє часткою у розмірі 100 % статутного капіталу банку. CREDIT AGRICOLE S.А. має письмовий дозвіл Національного банку України від
08.08.2006 року № 305 на істотну участь. Керівництво банку не володіє акціями банку, викуп власних
акцій банком не здійснювався.
Протягом 2018 року банк надав банківські та фінансові послуги на грошовому та валютному ринках відповідно з отриманою банківською ліцензією
№ 99, що видана Національним банком України
12 жовтня 2011 року, Генеральною ліцензією на
здійснення валютних операцій № 99-2 та додатком до Генеральної ліцензії на здійснення валютних
операцій № 99-2, що видані Національним банком
України 04 жовтня 2016 року, ліцензіями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
здійснення депозитарної, брокерської та дилерської діяльності. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Креді Агріколь Банк є
принциповим членом VISA та MasterCard.
Креді Агріколь Банк – це сучасний універсальний
банк та найстарший іноземний банк в Україні. Креді
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Агріколь Банк обслуговує всі категорії клієнтів: від
приватних осіб до великих міжнародних корпорацій, включаючи преміум-клієнтів, – та надає їм повний спектр фінансових послуг завдяки спеціалізованим командам.
Особливий акцент банк робить на співпраці з агросектором, пропонуючи своїм клієнтам поєднання
аграрної та фінансової експертизи, а також інноваційні рішення для українського ринку.
Креді Агріколь Банк посідає провідні позиції на
ринку автокредитування. У 2008 році Креді Агріколь став першим банком в Україні, який започаткував партнерські програми з виробниками автомобілів та автодилерами. Сьогодні банк співпрацює
з понад 400 автосалонами. Креді Агріколь Банк є
єдиним банком в Україні, що має сертифікат відповідності автомобільного кредитування міжнародному стандарту ISO 9001.
Банк обслуговує понад 300 000 активних приватних клієнтів та 18 000 корпоративних клієнтів, серед яких понад 1000 міжнародних корпорацій та
великих локальних компаній, понад 1500 середніх
компаній та більше 15 000 представників малого
та середнього бізнесу. Банк має розгалужену регіональну мережу зі 150 відділень, які розміщені по
всій території України, у тому числі і 6 відділень нового формату в Києві, Дніпрі та Харкові.
Загалом, мережа об’єднана в 5 макрорегіонів:
Східний, Західний, Центральний, Південно-Східний,
Південний. Банк є партнером об’єднаної банкоматної мережі «АТМоСфера», яка налічує понад 1 000
банкоматів, а також володіє власною мережею із
310 банкоматів.
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ПРИМІТКА 2

ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ,
В УМОВАХ ЯКОГО
БАНК ЗДІЙСНЮЄ
СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Схвалення МВФ наприкінці 2018 року нової програми формату stand-by та майже негайне надання першого траншу (1,4 млрд дол. США) позитивно
вплинуло на настрої фінансового ринку всередині
країни та надало сигнал іноземним інвесторам про
те, що Україна повністю дотримується вимог МВФ
щодо реформування своєї економіки.
Нещодавні поліпшення спроможності України обслуговувати свої зобов’язання після відновлення
програми МВФ та інших міжнародних фінансових
донорів стали основою для рейтингового агентства
Moody’s для підвищення суверенного рейтингу
України на 1 ступінь від Caa2 до Caa1 зі стабільним
прогнозом. Агентство посилалося на два додаткові
фактори, які вплинули на його рішення:
очікування, що останні реформи поступово
зменшать корупцію та посилять інституції;
поліпшення стійкості до геополітичних ризиків, що випливають з конфлікту з сусідньою
країною.
Банк вважає, що рішення Moody’s повністю виправдано цими факторами. Однак рейтинг Moody’s
все ще на один рівень нижче, ніж у Fitch і S&P. У
той же час, банк не очікує жодних додаткових
оновлень рейтингу, як з боку Fitch, так і S&P, у найближчому майбутньому через ще великі зовнішні
борги уряду в найближчі кілька років.
Розподіл ВВП за компонентами видатків за
2018 рік відповідає оцінці банку про провідну роль
споживання та інвестицій в поточному економічному підйомі. Приватне споживання значно посилило
зростання ВВП завдяки зростанню особистих доходів та підвищенню довіри споживачів, а зростан-

ня інвестицій послабилося. Також спостерігається
помітне погіршення державного споживання, а найгостріше погіршення спостерігалося у чистому експорті. Фактично, падіння експорту на 5,2 % (через
логістичні проблеми в Азовському морі), а також
зростання імпорту (на 5,1 %) погіршили динаміку чистого експорту до –5,1 % у порівнянні з 2017 роком.
За оцінками банку, у 2019 році очікується помірне
зростання ВВП (за рахунок суттєвого приватного
споживання та інвестицій), але воно буде ослаблене
до 2,7 % у порівнянні з 2018 за рахунок впливу передвиборчих ризиків та потенційних потрясінь.
Банк вважає, що ризики 2019 року можуть бути
трохи більш серйозними, ніж очікувалося через
передвиборчу ситуацію (що негативно вплине на
внутрішню діяльність), потенційні геополітичні напруження та прогнози зниження світових цін на
основні товари для українського експорту. Банк
також вважає, що досить висока порівняльна
база в 1-му і 2-му кварталах 2018 року вплине на
рівень зростання в першому півріччі 2019 року.
Тому банк знижує прогноз росту ВВП за 2019 рік
з 2,9 % до 2,7 %.
При складанні цієї фінансової звітності враховано відомі та оцінювані результати вищезазначених
чинників на фінансовий стан і результати діяльності
банку у звітному періоді.
Керівництво стежить за станом розвитку поточної
ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це
можливо. Негативний розвиток подій у політичній
ситуації, макроекономічних умовах та/або умовах
зовнішньої торгівлі може негативно впливати на
фінансовий стан та результати діяльності банку у
такий спосіб, що наразі не може бути визначений.
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ПРИМІТКА 3

ОСНОВИ ПОДАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основа подання інформації. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – «МСФЗ»),
затверджених Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, та вимог Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 р. щодо
складання фінансової звітності. Фінансова звітність
була підготовлена на основі припущення, що банк
є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Фінансова звітність була складена за принципом
оцінки за собівартістю, за винятком фінансових
активів, які оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, фінансових активів, які
оцінюються за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід, похідних фінансових активів та зобов’язань.
Принципи облікової політики, використані при підготовці даної звітності, представлено нижче. Ці
принципи застосовано послідовно у відношенні до
усіх періодів, що представлені в звітності (якщо не
вказано інше), окрім наведених нижче змін в обліковій політиці у зв’язку з первісним застосуванням
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», вплив від
застосування якого розкритий у Примітці 5 до цієї
фінансової звітності.
Фінансова звітність представлена в національній
валюті України – гривні, що є функціональною валютою та валютою представлення фінансової звітності. Фінансова звітність банку складається в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.
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Основи оцінки складання фінансової звітності.
Фінансові активи та зобов’язання відображаються
за справедливою вартістю або амортизованою собівартістю залежно від їх класифікації.
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов’язання у звичайній (впорядкованій
невимушеній) операції між учасниками ринку на
дату оцінки. Банк застосовує методики оцінювання справедливої вартості, що відповідають обставинам і для яких є достатньо даних, щоб оцінити
справедливу вартість, максимізуючи використання
доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
Витрати на операції за фінансовими інструментами –
додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з
придбанням, випуском або вибуттям фінансового
активу чи зобов’язання і які не могли виникнути,
якщо банк не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент. До витрат на операцію
належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори органам регулювання, фондовим біржам, податки та державне
мито тощо. Витрати на операції не включають
дисконти або премії за борговими фінансовими інструментами, адміністративні витрати.
Амортизована собівартість фінансового активу
або фінансового зобов’язання – сума, в якій оцінюється фінансовий актив або фінансове зобов’язання під час первісного визнання, за вирахуванням отриманих або сплачених коштів (основної
суми боргу, процентних доходів (витрат) або інших платежів, що пов’язані з ініціюванням фінансового активу або фінансового зобов’язання), яка
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збільшена або зменшена на величину накопиченої
амортизації, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, – різниці між первісно визнаною сумою та сумою погашення фінансового
інструменту, а також для фінансових активів, скоригована з урахуванням оціночного резерву під
кредитні збитки.
Метод ефективної ставки відсотка – метод обчислення амортизованої собівартості фінансового
активу або фінансового зобов’язання (або групи
фінансових активів чи фінансових зобов’язань) та
розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на
виплату процентів протягом відповідного періоду
часу. Ефективна ставка відсотка – ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових
платежів або надходжень упродовж очікуваного
терміну дії фінансового активу чи фінансового зобов’язання до валової балансової вартості фінансового активу або до амортизованої собівартості
фінансового зобов’язання. Банк здійснює розрахунок ефективної ставки відсотка на основі майбутніх очікуваних грошових потоків з урахуванням
усіх умов договору за фінансовим активом без
урахування очікуваних кредитних збитків. Ефективна ставка відсотка, скоригована з урахуванням
кредитного ризику, – ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів
або надходжень упродовж очікуваного строку дії
фінансового активу до амортизованої собівартості фінансового активу, який є придбаним або
створеним знеціненим фінансовим активом. Банк
здійснює розрахунок ефективної ставки відсотка,
скоригованої з урахуванням кредитного ризику,
на основі майбутніх очікуваних грошових потоків з
урахуванням усіх умов договору за фінансовим активом та очікуваних кредитних збитків.

Первісна вартість – це сума сплачених грошових
коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на
проведення операції. Оцінка за первісною вартістю
застосовується лише до інвестицій в інструменти
капіталу, які не мають ринкових котирувань і справедлива вартість яких не може бути достовірно визначена, а також похідні фінансові інструменти, які
пов’язані з такими інструментами капіталу та розрахунки за якими повинні здійснюватися шляхом
поставки таких інструментів капіталу, які не мають
котирувань.
Знецінені фінансові активи – це фінансові активи,
за якими є об’єктивні докази збитку чи спостерігаються одна або декілька подій, що мають негативний вплив на очікувані майбутні грошові потоки за
таким фінансовим активом.
Придбаний або створений знецінений фінансовий
актив – придбаний або створений фінансовий актив, що є знеціненим на дату первісного визнання.
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Первісне визнання
фінансових інструментів
Банк визнає фінансові активи та зобов’язання тоді,
коли він стає стороною контрактних зобов’язань
стосовно даного інструменту. Операції із звичайного придбання та реалізації фінансових активів
та зобов’язань визнаються з використанням обліку
за датою розрахунку. Усі інші операції з придбання
або продажу фінансових інструментів визнаються
тоді, коли банк стає стороною договору про придбання фінансового інструменту.
Під час первісного визнання фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням переоцінки через прибутки/збитки,
банк оцінює їх за справедливою вартістю без урахування витрат на операції. Витрати на операції з
придбання таких фінансових інструментів відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками
витрат на дату їх здійснення. Усі інші фінансові інструменти під час первісного визнання оцінюються
за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції.

Класифікація фінансових активів
та фінансових зобов’язань
До 1 січня 2018 року банк класифікував фінансові
активи відповідно до МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»: фінансові активи,
які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток/збиток,
фінансові активи, утримувані для продажу, або
активи, утримувані до погашення. В подальшому
фінансові активи відображалися за справедливою
вартістю або амортизованою вартістю залежно від
їх класифікації.
Починаючи із 1 січня 2018 року банк здійснює класифікацію і оцінку фінансових активів відповідно до
вимог МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», виходячи з:

Справедливою вартістю фінансового інструменту під
час первісного визнання є ціна операції (тобто справедлива вартість наданих або отриманих коштів).
Банк визнає різницю між справедливою вартістю
фінансового активу або фінансового зобов’язання
та вартістю договору під час первісного визнання
фінансового інструменту як прибуток або збиток.

бізнес-моделі, яка використовується для
управління цими активами, та
характеристик грошових потоків, передбачених договором (SPPI-тест).

Після первісного визнання банк оцінює боргові фінансові активи на основі бізнес-моделі та характеристик грошових потоків, передбачених договором, за:
1) амортизованою собівартістю, якщо метою
утримання фінансових активів є отримання
передбачених договором грошових потоків
(виключно основної суми та процентів);
2) справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, якщо актив утримується у рамках бізнес-моделі, яка
передбачає як отримання передбачених договором грошових потоків (виключно основної суми та процентів), так і продаж фінансових активів;
3) справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки – всі інші боргові фінансові активи, якщо такі фінансові
активи не відповідають критеріям щодо їх подальшої оцінки за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний дохід.
Банк може на власний розсуд класифікувати фінансові інструменти як оцінювані за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/
збитки, якщо така класифікація дозволить усунути
або значно зменшити непослідовність підходів до
оцінки і визнання. Банк здійснює рекласифікацію
боргових фінансових активів виключно у разі зміни
бізнес-моделі, що використовується для управлін-
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ня фінансовими активами, за винятком фінансових
активів, облік яких банк визначає на власний розсуд за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки під час первісного
визнання у разі, якщо така класифікація дозволяє
усунути або значно зменшити непослідовність підходів до оцінки або визнання.
Всі фінансові зобов’язання після первісного визнання банк оцінює та відображає в бухгалтерському обліку за амортизованою собівартістю, за
виключенням:
1) фінансових зобов’язань, що обліковуються
за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;
2) фінансових зобов’язань, які виникають у
разі, коли передавання фінансового активу
не відповідає умовам припинення визнання
або коли застосовується принцип продовження участі;
3) договорів фінансової гарантії, авалю, поруки;
4) зобов’язань з кредитування за ставкою,
нижче ринкової;
5) умовної компенсації, визнаної покупцем під
час об’єднання бізнесів, до якої застосовується МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу».
Така умовна компенсація в подальшому оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.
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Припинення визнання
фінансових інструментів

Фінансові активи. Банк припиняє визнання фінансового активу або групи фінансових активів, якщо:
1) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, визначені умовами договору, закінчується;
2) передавання фінансового активу відповідає
критеріям припинення визнання;
3) відбулося списання за рахунок резерву.

Банк не здійснює контроль за переданим активом,
якщо сторона, якій цей актив передається, має
реальну змогу його продати непов’язаній третій
стороні, може здійснити цей продаж в односторонньому порядку без необхідності встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.
Фінансові зобов’язання. Банк припиняє визнання
фінансового зобов’язання або його частини, якщо
таке зобов’язання погашено, анульовано або строк
його виконання закінчився.

Банк передає фінансовий актив, якщо виконується
одна з таких умов:
1) банк передає права на одержання грошових
потоків від фінансового активу, передбачені
договором;
2) банк зберігає права на одержання грошових
потоків від фінансового активу, передбачені договором про передавання, але бере на
себе зобов’язання сплатити грошові потоки
одному чи кільком одержувачам за договором, що відповідає таким умовам:
банк не має зобов’язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу отримання еквівалентних сум від первісного активу;
умови договору забороняють банку продавати або передавати в заставу первісний фінансовий актив, крім його передавання кінцевим
одержувачам як забезпечення зобов’язання
сплатити грошові потоки;
банк має зобов’язання передати будь-які грошові потоки, які він отримує за дорученням
кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки.
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Модифікації передбачених
договором грошових потоків
за фінансовими інструментами

Фінансові активи
і фінансові зобов’язання

Фінансові активи. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну умов договору або модифікацію
за фінансовим активом, що призводить до перегляду грошових потоків за ним, як припинення визнання первісного фінансового активу та визнання нового фінансового активу за справедливою вартістю
у разі суттєвої зміни умов договору або продовження визнання первісного фінансового активу з новими умовами, у разі якщо зміни несуттєві.

До 1 січня 2018 року до статей Кошти в банках,
Кредити та заборгованість банків, Кредити та заборгованість та Інші фінансові активи клієнтів відносились непохідні фінансові активи з фіксованими
або визначеними платежами, що не котируються на
активному ринку, крім:

При оцінці того, чи слід припиняти визнання фінансового активу, банк, крім іншого, розглядає
наступні фактори: зміну валюти кредиту; зміну
контрагента; включення до контракту додаткових
умов / виключення з контрактних умов / зміну умов
контракту, що впливають на проходження тесту
характеристик контрактних грошових потоків. У
випадку суттєвих змін вказаних факторів банк визнає новий фінансовий актив на дату модифікації
за справедливою вартістю, ураховуючи витрати на
операцію, пов’язані зі створенням нового фінансового активу (за винятком нового активу, який обліковується за справедливою вартістю з визнанням
переоцінки через прибутки/збитки).

тих, які банк при первісному визнанні за
власним розсудом класифікував як оцінювані
за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки або як утримувані для продажу;

Фінансові зобов’язання. Банк відображає в бухгалтерському обліку суттєві зміни умов (модифікацію) за фінансовим зобов’язанням або його
частиною як погашення первісного фінансового
зобов’язання (його частини) та визнання нового фінансового зобов’язання. Якщо обмін борговими фінансовими зобов’язаннями або зміна умов за ними
(модифікація) не відображається в бухгалтерському обліку як погашення, банк коригує балансову
вартість фінансового зобов’язання на будь-які витрати та винагороди за ним і здійснює їх амортизацію за ефективною ставкою відсотка з урахуванням змінених грошових потоків.

тих, які банк мав намір продати негайно або в
найближчому майбутньому;

тих, щодо яких банк міг отримати суму, значно меншу, ніж сума його початкових інвестицій, з причин інших, ніж погіршення кредитної
якості активу. Такі активи класифікувалися як
утримувані для продажу.
Починаючи з 1 січня 2018 року банк оцінює Кошти
в банках, Кредити та заборгованість банків, Кредити та заборгованість та Інші фінансові активи за
амортизованою собівартістю, тільки якщо виконуються обидві умови:
фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених
договором грошових потоків;
договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових
потоків, які є виключно платежами в рахунок
основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу.
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Знецінення фінансових активів
за МСБО 39 (до 1 січня 2018 року)
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти та
не обмежені у використанні залишки на кореспондентських рахунках у Національному банку України
та в інших банках, які можуть бути вільно конвертовані у відповідну суму грошових коштів протягом
короткого періоду часу, а також депозити та кредити «овернайт» у банках.
Кредити та заборгованість інших банків. У процесі звичайної діяльності банк надає кошти або
розміщує депозити в інших банках на різні строки. Кошти, надані банкам або розміщені в інших
банках, утримуються банком в рамках бізнес-моделі, мета якої – утримування фінансових активів
для отримання грошових потоків. Характеристики
контрактних грошових потоків вказують на те, що
вони є виключно платежами в рахунок основної
суми боргу і процентів на непогашену частину основної суми боргу. Кошти в банках з фіксованими термінами погашення оцінюються за амортизованою
собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку. Кошти в банках, які не мають
фіксованих термінів погашення, обліковуються за
амортизованою собівартістю відповідно до очікуваних дат погашення таких активів. Кошти в банках
обліковуються за вирахуванням резерву під очікувані кредитні збитки з 1 січня 2018 року (до 1 січня
2018 року за вирахуванням резерву на знецінення).
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Кредити та заборгованість клієнтів. Кредити та
заборгованість клієнтів визнаються, коли банк надає грошові кошти з метою придбання або створення дебіторської заборгованості клієнта, яка не
пов’язана з похідними фінансовими інструментами,
з фіксованими або такими, що можуть бути визначені, платежами, яка не котирується на активному
ринку та має бути погашена на встановлену чи визначену дату; при цьому банк не має наміру здійснювати торгові операції з цією дебіторською заборгованістю.
Кредити, надані клієнтам, утримуються банком в
рамках бізнес-моделі, мета якої – утримування фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків. Продаж (відступлення
права боргу за кредитами) внаслідок підвищення
кредитного ризику, не суперечить цій бізнес-моделі. Характеристики контрактних грошових потоків
визначаються шляхом тестування на відповідність
SPPI-критерію. Кредити, надані банком, первісно
визнаються за справедливою вартістю з урахуванням відповідних витрат на проведення операції. У
подальшому кредити відображаються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної ставки відсотка. Кредити, надані клієнтам, відображаються за вирахуванням резерву під очікувані
кредитні збитки з 1 січня 2018 року (до 1 січня 2018
року за вирахуванням резерву на знецінення).
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Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку або збитку по мірі їх виникнення.

кількість днів прострочення за фінансовим
активом перевищує 90 днів;

Банк перевіряє фінансовий актив на наявність
об’єктивних ознак знецінення. Корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується, і збитки від знецінення виникають, якщо,
і тільки якщо, є об’єктивне свідчення знецінення
внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися
після первісного визнання активу (далі – «подія
збитку»), і така подія (або події) збитку впливає
(впливають) на розрахункові майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових
активів, які можна достовірно оцінити.

події, що призвели до присвоєння рейтингів
дефолту Anadefi NCG (F або Z) (за внутрішньою класифікацією банку – прострочка більше 90 днів або інша інформація про неплатоспроможність клієнта, що отримана банком,
судові позиви щодо банкрутства позичальника тощо);

Банк проводить оцінку фінансових активів щодо
наявності об‘єктивних ознак знецінення щомісячно. Якщо такі ознаки існують, то банк розраховує
резерви для відповідного фінансового активу або
групи фінансових активів та знижує їх балансову
вартість, щоб відобразити збитки в результаті знецінення. Збиткова подія повинна відповідати критеріям суттєвості, якщо подія збитку не є суттєвою,
банк може не аналізувати її вплив. Наступні фактори вважаються «подією збитку»:

статус вимушено реструктуризованого активу (forborne exposure), що не обслуговується,
за визначенням Європейського Банківського Управління (EБУ), тобто таких активів, до
яких було вжито ризикову реструктуризацію
(forbearance). Ризикова реструктиризація – це
модифікація умов або рефінансування боргу
внаслідок фінансових труднощів позичальника.
безнадійність фінансового активу, тобто,
коли не залишається жодної надії навіть на
часткове повернення (наприклад, після укладення договору часткового прощення боргу з
клієнтом).
Якщо на звітну дату наявний будь-який з вищезазначених факторів, то фінансовий актив класифікується як знецінений, у протилежному випадку – як
не знецінений.
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Оціночний резерв під очікувані
кредитні збитки (з 1 січня 2018 року)
Для оцінки знецінення банк класифікує кредитний
портфель як:
не знецінені (not impaired) активи;
знецінені (impaired) активи;
окремо суттєві активи;
не суттєві знецінені активи.
Може бути неможливим ідентифікувати одну, окрему подію, що спричинила знецінення. Поєднаний
вплив кількох подій може спричинити знецінення, тому банк оцінює сукупний вплив подій збитку
на знецінення активів. Збитки, очікувані як наслідок майбутніх подій, незалежно від того, наскільки
вони ймовірні, не визнаються. Якщо банк не виявив
об’єктивні ознаки знецінення фінансового активу на
індивідуальній основі, банк розраховує резерв на
колективній основі. Для оцінки знецінення за несуттєвими активами, банк об’єднує такі активи у групи
зі схожими характеристиками кредитного ризику.
З метою об’єднання активів, що надані юридичним
особам, у групи зі схожими характеристиками кредитного ризику банк групує їх на основі наступних
параметрів:
сегмент портфелю (корпоративні клієнти,
малі та середні підприємства);
фінансовий рейтинг клієнта.
Банк об’єднує активи, надані фізичним особам, до
груп фінансових активів на основі подібних характеристик кредитного ризику в залежності від:
валюти активу (національна/іноземна валюта);
групи продуктів (авто, іпотека, готівкові, інші);
сегменту прострочення.
Якщо актив віднесено до категорії суттєвого активу, банк аналізує його грошові потоки на предмет
знецінення на індивідуальній основі. Для несуттєвих знецінених фінансових активів резерв розраховується на колективній основі для груп фінансових активів зі схожими характеристиками.
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Якщо умови фінансового активу переглядаються
або іншим чином змінюються внаслідок фінансових
труднощів позичальника, банк визнає різницю між
поточною вартістю оціночних майбутніх грошових
потоків за новими умовами використанням первісної
ефективної процентної ставки та балансовою вартістю у складі відрахувань на резерви під знецінення.
Балансова вартість активу зменшується шляхом
застосування рахунку резерву, та сума збитку визнається у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Сума резерву визначається як різниця між балансовою вартістю активу та поточною
вартістю оціночних майбутніх грошових потоків.
Розрахунок поточної вартості оціночних майбутніх
грошових потоків забезпеченого заставою фінансового активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення стягнення
на предмет застави за мінусом витрат на отримання та продаж застави, незалежно від ступеня ймовірності звернення стягнення на предмет застави.
Для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, якщо у подальшому періоді сума
збитку від знецінення зменшується і це зменшення
можна об’єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання знецінення, то раніше визнаний
збиток від знецінення сторнується через прибуток
або збиток у тій мірі, в якій балансова вартість і
активу на дату сторнування знецінення не перевищує амортизовану вартість, яка б існувала, якби не
було визнане знецінення.
Якщо сума заборгованості за фінансовими активами вважається безнадійною, вона списується за
рахунок відповідного резерву збитків від знецінення після завершення усіх необхідних процедур для
відшкодування активу та після визначення остаточної суми збитку. Кошти, що надійшли за раніше списаними за рахунок резервів кредитами, визнаються
у складі відрахувань на резерви під знецінення.
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Починаючи з 1 січня 2018 року, відповідно до МСФЗ
(IFRS) 9 «Фінансові інструменти» банк визнає резерв
під очікувані кредитні збитки за всіма своїми борговими фінансовими активами, які оцінюються за
амортизованою вартістю або справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та фінансовими
зобов’язаннями із кредитування. Принциповою відмінністю МСФЗ 9 від МСБО 39, є те, що він вимагає
оцінювати і визнавати резерв під очікувані, а не понесені кредитні збитки за фінансовим активом.
Очікувані кредитні збитки – це зважена за ймовірністю ризику дефолту оцінка кредитних збитків (тобто теперішня вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів, дисконтована під ефективну ставку
відсотка). Недоотримані суми грошових коштів – це
різниця між грошовими потоками, що належать до
сплати банку згідно з договором, і грошовими потоками, які банк очікує отримати.

Оцінка резерву під очікувані кредитні збитки здійснюється виходячи з поточної кредитної якості активу та того, наскільки змінився рівень кредитного
ризику порівняно з датою первісного визнання наступним чином:
«стадія 1» складається з усіх фінансових активів, по яких не відбулося істотне збільшення кредитного ризику з моменту первісного
визнання. Банк розраховує очікувані кредитні
збитки на наступні 12 місяців – частина кредитних збитків, очікуваних протягом всього
строку дії фінансового інструменту, що можуть виникнути в результаті настання подій
дефолту протягом наступних 12 місяців.
«стадія 2» складається з активів, для яких
кредитний ризик істотно збільшився і не
може вважатися низьким або обмеженим.
Очікуваний кредитний збиток розраховується банком як очікувані кредитні збитки, що
виникають внаслідок настання всіх можливих
подій дефолту протягом очікуваного строку
дії фінансового інструменту.
«стадія 3» містить усі активи в дефолті. Банк
здійснює оцінку таких активів на основі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії
фінансового інструменту.
Якщо фінансовий актив відповідає визначенню
придбаного або створеного кредитно-знеціненого
фінансового активу, при первісному визнанні він
визнається за справедливою вартістю, і у подальшому резерв під очікувані кредитні збитки збільшується або зменшується тільки у разі зміни очікуваних кредитних збитків із дати первісного визнання.
Банк визнає очікувані кредитні збитки протягом
усього строку дії фінансового активу (спрощений
підхід) за дебіторською заборгованістю.
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Для визначення чи відбулося істотне збільшення
кредитного ризику із моменту первісного визнання, на кінець кожного місяця банк обчислює різницю між рівнем кредитного ризику на дату балансу
та рівнем кредитного ризику, який був притаманний фінансовому активу станом на дату його первісного визнання.

Банк також на кінець кожного місяця проводить
оцінку фінансових активів щодо наявності події
збитку. Якщо хоча б один з нижчезазначених факторів має місце на звітну дату, фінансовий актив
відносять до 3 стадії та класифікують як дефолтний (знецінений):

Банк розраховує очікувані кредитні збитки для усіх
активів на портфельній (статистичній) основі, окрім
наступних випадків, для яких застосовується індивідуальна основа:

кількість днів прострочення за фінансовим
активом перевищувала 90 днів протягом останніх 12 місяців;

фінансові активи щодо яких зафіксовано
операційний інцидент;

З цією метою по активних операціях з іншими банками, суб’єктами корпоративного, малого і середнього бізнесу банк використовує внутрішні рейтинги Anadefi. Банк дотримується абсолютного порогу
(рейтинг Anadefі «Е»), поза яким активи автоматично класифікуються до стадії 2. В якості відносного критерію суттєвості знецінення банк здійснює
вимірювання кількісних змін імовірності дефолту
(PD) за контрактом між датою первісного визнання
та звітною датою. З цією метою банк використовує
матриці, що дозволяють врахувати зміни рейтингу
та визначити рейтинг, еквівалентний до початкового рейтингу, на основі терміну, що сплинув, та
терміну, що залишився. Актив класифікується до
стадії 2, якщо PD для залишкового терміну дії фінансового активу на звітну дату вищий за еквівалентний PD (визначений на основі еквівалентного
рейтингу), збільшений на 2 %.
Банк відносить до стадії 2 кредити, що належать
до роздрібного портфелю, в разі наявності прострочення боргу більше ніж на 30 днів на звітну
дату або протягом останніх 12 місяців.
Банк використовує непрацюючий статус реструктуризованої (forborne) заборгованості як якісний
показник для зниження до рівня стадії 2.

події, що призвели до присвоєння рейтингів
дефолту Anadefi NCG (F або Z) (за внутрішньою класифікацією банку – прострочка більше 90 днів або інша інформація про неплатоспроможність клієнта, що отримана банком,
судові позиви щодо банкрутства позичальника тощо);
статус вимушено реструктуризованого активу (forborne exposure), що не обслуговується, за визначенням Європейського
Банківського Управління (EБУ), тобто таких
активів, до яких було вжито ризикову реструктуризацію (forbearance). Ризикова реструктиризація – це модифікація умов або
рефінансування боргу внаслідок фінансових
труднощів позичальника;
безнадійність фінансового активу, тобто,
коли не залишається жодної надії навіть на
часткове повернення (наприклад, після укладення договору часткового прощення боргу з
клієнтом);
фіксація операційного інциденту щодо активу.
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Для оцінки очікуваних кредитних збитків на портфельній основі банк використовує наступні параметри, які щорічно визначаються на базі статистичного аналізу із застосуванням експертного
судження:

знецінені суттєві фінансові активи;

за виняткових обставин, деякі незнецінені
активи, для яких застосування індивідуальної оцінки є доцільнішим, як більш надійний і
точний підхід порівняно з колективною оцінкою. Такі винятки повинні затверджуватися
рішенням Колегіального органу. Визначено
максимально 1-річний термін, протягом якого
боржників слід оцінювати на індивідуальній
основі при тому, що вони можуть залишатись
незнеціненими.
Оцінювання очікуваних кредитних збитків на індивідуальній основі здійснюється банком шляхом
неупередженої оцінки щонайменше двох сценаріїв погашення активу, що реалізується через врахування суми збитків, середньозваженої на ймовірність виникнення кожного зі сценаріїв. Банк
регулярно, принаймні раз на рік, переглядає методологію та припущення, що використовуються для
індивідуальної оцінки очікуваних кредитних збитків,
з метою скорочення будь-яких розривів між оцінками та фактичним досвідом щодо кредитних збитків.

PD (probability of default – імовірність дефолту) – імовірність невиконання зобов’язань
контрагентом, що визначається для кожного рейтингу як імовірність визнання дефолту
позичальника протягом року;
LGD (loss given default – збиток у випадку
дефолту) – частина фінансового активу, яку
не буде відшкодовано в разі класифікації
фінансового активу як знеціненого. LGD визначається на основі історичних даних про
дисконтовані грошові потоки погашення заборгованості (з врахуванням прямих та непрямих витрат) з моменту першого дефолту
клієнта;
CCF (credit conversion factor – коефіцієнт
кредитної конверсії) – імовірність виконання
непогашеного фінансового зобов’язання із
кредитування. ССF розраховується як співвідношення реального збільшення балансової заборгованості в результаті виконання
до дати дефолту до максимально можливого
збільшення балансової заборгованості в результаті виконання до дати дефолту;
PRAC (cumulative early prepayment rate – кумулятивний коефіцієнт дострокового погашення) – коефіцієнт, який показує, наскільки реальний термін кредиту буде коротший,
ніж термін за договором. Розрахунок PRAC
здійснюється на основі історичних даних
шляхом порівняння графіка погашення за договором з фактичним щомісячним погашенням для кожної угоди.
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Інвестиції у цінні папери
Вищезазначені показники коригуються для оцінки
очікуваних кредитних збитків на прогнозні макроекономічні показники (сценарії). Банк застосовує
два рівні концепції прогнозування:
на першому рівні банк використовує прогнозні критерії, надані Головним офісом Групи
Креді Агріколь;
на другому рівні банк застосовує так званий
«місцевий прогноз» для коригування параметрів центрального сценарію та його адаптації
до місцевих особливостей.

Заставне майно, яке перейшло у власність банку.
Заставне майно, яке перейшло у власність банку, –
це нефінансові активи, право власності на які перейшло до банку в рахунок виконання зобов’язань за
простроченими кредитами. Ці активи визнаються
за справедливою вартістю при отриманні і включаються до складу основних засобів, інвестиційного майна, необоротних активів, утримуваних для
продажу, або запасів в складі інших активів у залежності від їх характеру та намірів банку щодо їх
використання, а у подальшому переоцінюються та
обліковуються відповідно до облікової політики для
цих категорій активів.
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, та фінансові гарантії. Банк бере на себе зобов’язання,
пов’язані з кредитуванням, у тому числі акредитиви, фінансові гарантії (авалі, поруки). Фінансові гарантії являють собою зобов’язання здійснити
виплати в якості компенсації збитку, що виникає у
випадку неспроможності клієнта виконати свої зобов’язання перед третіми особами за первісними
або модифікованими умовами боргового зобов’язання. Банк під час первісного визнання оцінює та
відображає в бухгалтерському обліку фінансові
гарантії, а також тверді зобов’язання з кредитування, надані за ставкою, нижчою, ніж ринкова, за
справедливою вартістю. Банк у подальшому після
первісного визнання оцінює зобов’язання з кредитування, надані за ставкою, нижчою, ніж ринкова,
та фінансові гарантії за найбільшою з двох таких
величин: сумою оціночного резерву під очікувані кредитні збитки (із 1 січня 2018 року, до 1 січня
2018 року за найкращою оцінкою витрат, необхідних для врегулювання фінансового зобов’язання)
або cумою справедливої вартості фінансового зобов’язання за мінусом амортизації накопиченого
доходу згідно з принципами його визнання.
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З 1 січня 2018 року банк здійснює класифікацію та
оцінку інвестицій у цінні папери відповідно до вимог
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», виходячи з:
бізнес-моделі, яка використовується для
управління цими інвестиціями, та
характеристик грошових потоків, передбачених договором.
Інвестиції у цінні папери, що оцінюються за амортизованою собівартістю, обліковуються за амортизованою собівартістю, є інвестиціями в боргові цінні
папери, які утримуються в рамках бізнес-моделі,
мета якої досягається шляхом отримання договірних грошових потоків, які є виключно платежами у
рахунок основної суми боргу та процентів на непогашену частину основної суми. Інвестиції, що відображаються за амортизованою вартістю, первісно
визнаються за справедливою вартістю із врахуванням відповідних витрат на проведення операції. У
тих випадках, коли справедлива вартість наданої
компенсації не дорівнює справедливій вартості
боргових цінних паперів, наприклад, коли боргові
цінні папери мають ставку, вищу/нижчу від ринкової, різниця між справедливою вартістю наданої
компенсації та справедливою вартістю боргових
цінних паперів визнається як прибуток/(збиток) при
первісному визнанні і включається до звіту про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід відповідно до характеру цих збитків за звичайними операціями або до складу власного капіталу – за операціями з акціонерами. Після первісного визнання ці
інвестиції відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки
відсотка. Інвестиції, що відображаються за амортизованою собівартістю, відображаються за вирахуванням резервів під очікувані кредитні збитки.

Інвестиції у цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
інший сукупний дохід, є інвестиціями в боргові цінні
папери, які утримуються в рамках бізнес-моделі,
мета якої досягається як шляхом отримання договірних грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та процентів
на непогашену частину основної суми, так і шляхом продажу. Такі боргові цінні папери первісно
відображаються за справедливою вартістю плюс
витрати на проведення операції. Надалі цінні папери оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки до іншого сукупного доходу, за винятком збитку від зменшення
корисності, прибутків або збитків від операцій з
іноземною валютою та процентних доходів, нарахованих з використанням методу ефективної ставки відсотка, визнаються безпосередньо у звіті про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Під час
продажу прибуток/збиток, раніше відображений у
капіталі, буде відображений у звіті про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід. Результат від продажу інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший
сукупний дохід, визнається у звіті про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід на момент вибуття
та складає різницю між ціною продажу та балансовою вартістю на момент здійснення операції.
Інвестиції у цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, є
інвестиціями в боргові цінні папери, які не відповідають критеріям щодо їх подальшої оцінки за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через інший сукупний
дохід. Витрати на операції з придбання таких інвестицій відображаються у звіті про прибутки і збитки
та інший сукупний дохід на момент їх здійснення.
Для визначення справедливої вартості інвестицій,
що обліковуються за справедливою вартістю, банк
використовує ринкові котирування. Якщо активний
ринок для інвестицій відсутній, банк визначає справедливу вартість, використовуючи методики оцінки. Ці методики включають використання останніх
ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими
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Основні засоби
та нематеріальні активи
та незалежними сторонами, посилання на поточну
справедливу вартість іншого, практично ідентичного, інструменту, аналіз дисконтованих грошових
потоків та інші прийнятні методи.
До 1 січня 2018 року банк оцінював цінні папери
в портфелі банку на продаж відповідно до МСБО
(IAS) 39. При цьому, банк відносив до портфелю на
продаж боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що були призначені для продажу і не класифікувалися як торгові
цінні папери або цінні папери до погашення, а саме:
боргові цінні папери, які банк не мав наміру та/або
змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів
у портфелі до погашення; боргові цінні папери, які
банк був готовий продати у зв’язку із зміною ринкових процентних ставок або ризиків, потреб ліквідності, наявності й дохідності альтернативних
інвестицій, джерел та умов фінансування або зміною валютного ризику; акції та інші цінні папери
з нефіксованим прибутком, за якими неможливо
достовірно визначити справедливу вартість. Банк
первісно визнавав цінні папери у портфелі на продаж та відображав їх в бухгалтерському обліку за
справедливою вартістю, до якої (за наявності) додавалися витрати на операції з їх придбання. Цінні папери в портфелі банку на продаж (крім цінних
паперів з нефіксованим прибутком, справедливу
вартість яких достовірно визначити було неможливо) у подальшому обліковувалися за справедливою
вартістю. Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, справедливу вартість яких визначити
достовірно неможливо, обліковувалися за собівартістю з урахуванням знецінення.
Інвестиційна нерухомість. Інвестиційною нерухомістю є земля чи будівля, або частина будівлі, або
земля і будівля, що перебувають у розпорядженні банку з метою отримання прибутку від надання
його в оренду, або від збільшення його вартості,
або і того, і іншого, а не для цілей його використання в операційній чи адміністративній діяльності, і
яку сам банк не займає.
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Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості банк оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, яка включає
ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що
безпосередньо пов’язані з її придбанням.
Один і той самий об’єкт нерухомості може бути
розділений на конструктивно відокремлені частини, що використовуються з різною метою:
одна частина – для отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша – для
використання в процесі діяльності банку або
для адміністративних цілей. Для розмежування
інвестиційної та операційної нерухомості в разі
використання об’єкту в обох напрямках і визнання об’єкта інвестиційної нерухомості, банк
застосовує наступні критерії: можливість продажу частини об’єкта як функціональної одиниці
та можливість територіального відокремлення
частини об’єкта від банківських приміщень. Подальші витрати, пов’язані з уже визнаною інвестиційною власністю, капіталізуються, лише якщо
ймовірно, що банк отримає від цього активу майбутні економічні вигоди, а його вартість можна
достовірно оцінити. Усі інші подальші витрати
(наприклад, ремонт та технічне обслуговування)
відносяться на витрати періоду, в якому вони понесені. Якщо інвестиційну нерухомість починає
використовувати сам банк, вона переводиться
з категорії інвестиційної власності у категорію
приміщень та обладнання.
Після первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку банк здійснює за
первісною вартістю (собівартістю) з урахуванням
накопиченої амортизації та втрат від зменшення
корисності. Нарахування амортизації проводиться
прямолінійним методом протягом строку корисного використання, що становить 50 років.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які банк утримує з метою використання їх у
процесі своєї діяльності або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких становить більше
одного року.
Для обліку основних засобів прийнято метод оцінки за первісною вартістю. У вартість придбаних
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів включаються затрати, пов`язані з
придбанням, доставкою, монтажем і введенням
їх в експлуатацію. Витрати на поточний ремонт та
утримання активів відносяться на витрати в міру їх
здійснення і не впливають на балансову вартість
необоротних активів.
До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, не
є утримуваними грошима та активами, що мають
бути отримані у фіксованій або визначеній сумі грошей, та можуть бути ідентифіковані.
Нематеріальні активи включають в себе придбані
ліцензії та програмне забезпечення. Нематеріальні
активи оцінюються і відображаються за первісною
вартістю, яка складається із фактичних витрат на
придбання (виготовлення) і приведення у стан, при
якому вони придатні до використання відповідно
до запланованої мети.

Амортизація
Амортизація нараховується з дати, коли актив стає
придатним для використання, за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисної служби.
Амортизація на незавершене будівництво не нараховується. Амортизація приміщень та обладнання
розраховується прямолінійним методом з метою
рівномірного зменшення первісної вартості протягом строку їх експлуатації за наступними нормами:
Строки корисного
використання (у роках)
Будівлі та споруди
Передавальні пристрої,
лінії зв’язку і передач
Банкомати
Інформаційні системи
Нематеріальні активи

50
10
6
4
2–10

При визначенні строку корисного використання
активів враховувались: досвід роботи з подібними
активами, сучасний стан активів, питання ремонту
та догляду за активами, сучасні тенденції в галузі
техніки. Банк переглядає строки корисного використання активів та проводить тест на зменшення
корисності активів щорічно.

Нематеріальні активи підлягають щомісячній амортизації, яка нараховується прямолінійним методом.
На кожний нематеріальний актив встановлюється
індивідуальний термін корисного використання,
що визначається банком самостійно, виходячи з
наступних критеріїв: досвід роботи банку з подібними активами, сучасними тенденціями у розвитку
програмних продуктів, експлуатаційними характеристиками.

Визнання інвестиційної нерухомості в Звіті про фінансовий стан припиняється при її вибутті. Переведення до або з категорії інвестиційної нерухомості
здійснюється лише у випадках, коли змінюється
характер використання нерухомості.
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Оперативний та фінансовий лізинг (оренда),
за якими Банк виступає лізингодавцем та/або лізингоодержувачем
Фінансова оренда – це оренда, за умовами якої відбувається передача всіх істотних ризиків та винагород, пов’язаних з володінням активом, причому
право власності на об’єкт оренди може як перейти
орендарю, так і залишитись у орендодавця. Те, чи є
оренда фінансовою або операційною, залежить від
суті операції, а не від форми договору.
Оренда класифікується як фінансова у випадку,
коли:
за умовами оренди володіння активом передається орендарю в кінці строку оренди;
орендар має можливість придбати актив за
ціною, яка, як очікується, буде значно нижчою за справедливу вартість на дату реалізації цієї можливості, і на початку строку оренди існує обґрунтована впевненість у тому, що
така можливість буде реалізована;
строк оренди становить більшу частину
строку корисного використання активу, навіть у випадку, коли право власності не передається;
на початок строку оренди теперішня вартість
мінімальних орендних платежів дорівнює
практично всій справедливій вартості орендованого активу;
орендовані активи належать до таких спеціалізованих активів, що лише орендар може
використати їх, не здійснюючи значних модифікацій.

Фінансовий лізинг – банк в якості орендаря
Банк визнає договори фінансового лізингу у складі
активів та зобов’язань у звіті про фінансовий стан
на дату початку строку оренди у сумі, що дорівнює
справедливій вартості орендованого майна, або за
поточною вартістю мінімальних орендних платежів,
якщо ця сума є нижчою за справедливу вартість.
При обчисленні поточної вартості мінімальних
орендних платежів в якості коефіцієнта дисконтування застосовується внутрішня ставка процента
за договором оренди, якщо її можливо визначити;
в інших випадках застосовується процентна ставка
по залучених коштах банку. Початкові прямі витрати включаються до вартості орендованого активу
під час його первісного визнання. Орендні платежі
розподіляються на витрати з фінансування та погашення зобов’язання. Витрати на фінансування відносяться на звітні періоди протягом строку оренди
таким чином, щоб забезпечити відображення витрат за постійною періодичною процентною ставкою, що нараховується на залишок зобов’язань у
кожному звітному періоді. Витрати, що безпосередньо відносяться до діяльності орендаря за договором фінансового лізингу, відображаються у
складі орендованих активів.
Оперативний лізинг (оренда) – це оренда, що передбачає передачу орендарю активу, придбаного
або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що зазначені для фінансового лізингу
(оренди) вище. За оперативним лізингом (орендою)
активи продовжують відображатися у Звіті про фінансовий стан на балансі лізингодавця.
Якщо банк виступає орендодавцем, то доходи за
договорами операційної оренди визнаються на основі прямолінійного методу протягом строку дії відповідного договору оренди.
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Необоротні активи,
утримувані для продажу
У випадку, коли банк виступає як орендар, орендні
платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на основі прямолінійного методу
протягом строку дії відповідної оренди.
Витрати банку як лізингоодержувача на поліпшення об’єкта оперативного лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються
у складі основних засобів та амортизуються на
строк оренди такого об’єкту.
Витрати на утримання об’єктів необоротних активів, отриманих в оперативний лізинг (оренду), відображено у статті «Адміністративні витрати» Звіту
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Похідні фінансові інструменти. Похідні фінансові
інструменти (операції своп, форвардні та ф’ючерсні
операції) первісно оцінюються та відображаються
за справедливою вартістю. Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час їх первісного
визнання. Витрати на операції не включають дисконт або премію.

Банк включає до групи активів, утримуваних для
продажу, активи, вартість яких в майбутньому буде
відшкодовано шляхом їх продажу, а не використання. Для цього необоротні активи повинні бути
доступними для негайного продажу в їх теперішньому стані на умовах, які є звичайними для продажу таких активів, при цьому ймовірність продажу
таких активів є високою та керівництво банку має
твердий намір та можливості щодо їх продажу.
У разі класифікації активу, як утримуваного для
продажу, банк розпочинає виконання затвердженого плану продажу з метою завершення операції
з його продажу за справедливою вартістю впродовж одного року.
Банк оцінює такі активи за меншою з двох оцінок:
балансової вартості та справедливої вартості за
вирахуванням витрат на продаж.
Амортизація на необоротні активи, утримувані для
продажу, не нараховується.

Похідні фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю, яка визначається за ринковими котируваннями або виходячи із методик оцінок.
Банк відображає похідні фінансові інструментів із
позитивною справедливою вартістю у складі активів, від’ємною – у складі зобов’язань. Прибутки та
збитки за операціями із похідними фінансовими інструментами відображаються у Звіту про прибутки
чи збитки та інший сукупний дохід у складі статті
«Чистий прибуток (збиток) від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток (збиток)».
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Залучені кошти
Фінансові інструменти класифікуються як зобов’язання, у разі якщо у результаті договірних відносин
банк має зобов’язання надати грошові кошти або
інші фінансові активи. Такі інструменти включають
у себе кошти банків, кошти клієнтів, субординований борг та кредиторську заборгованість.
Кошти банків. Кошти банків включають непохідні фінансові зобов’язання перед іншими банками,
що визнаються у Звіті про фінансовий стан з моменту надання банку грошових коштів банкамиконтрагентами, та обліковуються за амортизованою вартістю.
Кошти клієнтів. Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов’язання перед державними та
корпоративними клієнтами, фізичними особами та
обліковуються за амортизованою вартістю.
Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість визнається, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, і обліковується за
амортизованою вартістю.
Субординований борг. Субординований борг – це
звичайні незабезпечені банком боргові інструменти, які відповідно до договору не можуть бути погашені раніше ніж через п’ять років, а у випадку
банкрутства чи ліквідації банку повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів. Субординований борг обліковується за
амортизованою вартістю.
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Резерви за зобов’язаннями (крім кредитних зобов’язань). Резерви за зобов’язаннями визнаються та відображаються у фінансовій звітності, коли
банк внаслідок певної події в минулому має юридичні або конструктивні зобов’язання, для врегулювання яких із високою долею ймовірності очікується відтік ресурсів, що втілюють у собі майбутні
економічні вигоди, і які можна оцінити з достатнім
ступенем впевненості.
Умовні зобов’язання не визнаються у Звіті про фінансовий стан, але розкриваються у примітках до
фінансової звітності в разі, якщо ймовірність вибуття ресурсів у результаті погашення є високою.
Умовний актив з урахуванням принципу обачності
не визнається у Звіті про фінансовий стан, але розкривається у примітках до фінансової звітності у
тому випадку, коли існує вірогідність надходження
економічних вигід.
Податок на прибуток. Розрахунок поточних витрат з податку на прибуток здійснюється відповідно до податкового законодавства України.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має
бути сплачена податковим органам або ними відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку
чи збитків за поточний та попередні періоди. Оподатковуваний прибуток або збиток базується на
оціночних показниках, якщо фінансова звітність
ухвалюється після моменту подання відповідних
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податкових декларацій. Інші податки, за винятком
податку на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших операційних витрат.
Відстрочений податок являє собою податок, який,
як очікується, повинен бути сплачений або відшкодований за різницями між балансовою вартістю
активів та зобов’язань у фінансовій звітності та відповідними базами оподаткування, які використовуються під час розрахунку оподатковуваного прибутку, та обліковується із використанням методу
балансових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання, як правило, визнаються стосовно всіх
оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені
податкові активи визнаються з урахуванням ймовірної наявності у майбутньому оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можуть бути реалізовані тимчасові різниці, які відносяться на витрати з
метою оподаткування. Такі активи і зобов’язання не
визнаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові
різниці виникають у рамках операції, яка не впливає на розмір податкового чи облікового прибутку.
Детальний перелік всіх тимчасових різниць зазначений в Примітці 27.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися у періоді реалізації відповідних активів
або їх погашення. Відстрочений податок відображається в Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, крім тих випадків, коли він пов’язаний
із статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу чи іншого сукупного доходу, при цьому
відстрочений податок також визнається у складі
капіталу чи іншого сукупного доходу.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом періоду реалізації активу чи
врегулювання зобов’язання.
Статутний капітал. Статутний капітал – це капітал
банку, що утворюється з суми номінальної вартості
всіх розміщених акцій банку.
Емісійні різниці (емісійний дохід) – це перевищення
суми коштів, отриманих від первинного випуску або
продажу власних акцій (інших корпоративних прав),
над їх номіналом або перевищення номіналу акцій
(інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та зменшується у тій мірі, в якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний
прибуток, якого буде достатньо для повного або
часткового відшкодування такого активу.
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Визнання доходів
та витрат
Банк визнає витрати шляхом систематичного розподілу вартості активу (наприклад, амортизація)
між відповідними звітними періодами, якщо такий
актив забезпечує одержання економічних вигід
протягом кількох звітних періодів.
Банк визнає процентні доходи і витрати за фінансовими інструментами (за виключенням фінансових активів, які обліковуються за справедливою
вартістю через прибутки та збитки) за принципом
нарахування із застосуванням методу ефективної
ставки відсотка. Банк для розрахунку ефективної
ставки відсотка визначає потоки грошових коштів
з урахуванням усіх умов за фінансовим інструментом, у тому числі включає всі комісії та інші суми,
що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту.
З 1 січня 2018 року банк визнає процентний дохід
за фінансовими активами, застосовуючи ефективну ставку відсотка до валової балансової вартості (до 1 січня 2018 року до амортизованої вартості) таких активів. З 1 січня 2018 року банк визнає
процентний дохід за знеціненими фінансовими
активами (стадія 3) на амортизовану собівартість
(зменшену на суму резерву) таких активів з використанням ефективної ставки відсотка. Якщо події
збитку зникають та кредит не є більше знеціненим,
банк повертається до нарахування на основі валової балансової вартості.
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Інформація
за операційними сегментами
Банк ураховує первісно очікувані кредитні збитки
в грошових потоках під час розрахунку ефективної
ставки відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, для придбаних (з 1 січня 2018 року
також для створених) знецінених фінансових активів під час первісного визнання.

Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за первісною вартістю, натомість немонетарні
статті, що відображені за первісною вартістю в іноземній валюті, визнаються за офіційним обмінним
курсом, що діяв на дату операції.

Комісійні доходи визнаються за методом нарахування за доходами, отриманими за надані послуги протягом певного періоду, або по завершенню
операцій за доходами, отриманими за надання послуг із проведення операцій. Комісійні доходи або
частина комісійних доходів, пов’язана з певними
обов’язками до виконання, визнаються після дотримання відповідних критеріїв.

Вплив змін офіційного обмінного курсу між датою
операції та датою оцінки справедливої вартості за
немонетарними статтями, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковується у складі прибутків чи збитків від зміни справедливої вартості.

Переоцінка іноземної валюти. Функціональною
валютою банку є валюта первинного економічного
середовища, в якому працює банк. Функціональною валютою і валютою подання банку є національна валюта України – гривня.
Монетарні активи та зобов’язання перераховуються у функціональну валюту банка за офіційним обмінним курсом НБУ станом на кінець кожного відповідного звітного періоду. Прибутки та збитки, що
виникають у результаті розрахунків по операціях в
іноземній валюті та перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту банку за
офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік
(у складі статті «Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти»).
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Під час підготовки цієї фінансової звітності банк використовував такі курси іноземної валюти:

Гривня / 1 долар США
Гривня / 1 євро

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

27.688264
31.714138

28.067223
33.495424

Взаємозалік статей активів та зобов’язань. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань, з подальшим включенням до Звіту про фінансовий
стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися
тільки у випадку існування юридично визначеного
права взаємозаліку визнаних сум, якщо є намір
провести розрахунок на основі чистої суми або
одночасно реалізувати актив та розрахуватися за
зобов’язаннями. Таке право на згортання (а) не повинне ставитися у залежність від майбутніх подій
і (б) повинне мати юридичну силу у всіх наступних
обставинах: (I) в ході звичайної діяльності, (II) у разі
невиконання зобов’язань (дефолту) та (III) у разі неплатоспроможності або банкрутства.

Операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:
а) який займається економічною діяльністю, від
якої він може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов’язані з операціями з іншими компонентами того
самого суб’єкта господарювання);
б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб’єкта господарювання для
прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності;
в) про який доступна дискретна фінансова інформація.
В якості первинного формату звітності банк використовує бізнес-сегмент, оскільки на ризики та
рентабельність банку впливають в основному відмінності у продуктах і послугах, які він надає.
Особа, відповідальна за прийняття операційних
рішень, – це особа або група осіб, які розподіляють ресурси та оцінюють діяльність підприємства.
Функції особи, відповідальної за прийняття операційних рішень, виконує Правління банку.
Банк не аналізує у примітці «Звітні сегменти» капітальні інвестиції.
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Виплати працівникам
та пов’язані з ними відрахування
Фактори, які використовуються
для визначення звітних сегментів

Опис продуктів та послуг, за якими кожен сегмент, що підлягає розкриттю у звітності, отримує свої доходи

Звітні сегменти визначаються як стратегічні бізнес-напрями, орієнтовані на різних клієнтів, управління якими здійснюється окремо відповідно до
маркетингової стратегії та рівня обслуговування.

Банк здійснює діяльність в рамках таких основних
бізнес-сегментів, виходячи з продуктів та послуг:
Корпоративний бізнес – цей бізнес-сегмент
включає обслуговування поточних рахунків
клієнтів – юридичних осіб, залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі «овердрафт», обслуговування рахунків, операції
за якими здійснюються із використанням
платіжних засобів, надання кредитів та інших видів фінансування, а також операції з
іноземною валютою та операції торгового фінансування. Сегмент діяльності спрямований
на обслуговування клієнтів, які потребують
індивідуального підходу.
Роздрібний бізнес – цей бізнес-сегмент включає надання клієнтам – фізичним особам банківських послуг з відкриття та ведення рахунків, залучення депозитів, надання роздрібних
інвестиційних продуктів, послуг із зберігання
цінностей, обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та іпотечного
кредитування, здійснення грошових переказів. Сегмент діяльності спрямований на
обслуговування у стандартизованій формі
(згідно із затвердженими тарифами та у стандартних процедурах) клієнтів, які, як правило,
не вимагають індивідуального підходу.

Казначейство та ринки капіталу – цей сегмент включає:
> операції казначейства – торгівлю фінансовими інструментами, операції на міжбанківському ринку, операції з цінними
паперами, іноземною валютою і банкнотами з метою отримання доходу;
> операції на ринках капіталу – операції
з цінними паперами, іноземною валютою з метою забезпечення наявності у
банку ліквідних ресурсів, боргові цінні
папери, емітовані банком;
> грошові кошти, кореспондентські рахунки в НБУ.
Крім того, окремо виділено нерозподілені статті –
це інші суми, що не мають чіткого розподілу, а саме:
«Нерозподілені активи» – інвестиційна нерухомість, дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток, відстрочений податковий актив, основні засоби та нематеріальні
активи, інші фінансові та нефінансові активи.
«Нерозподілені зобов’язання» – інші залучені
кошти, зобов’язання щодо поточного податку
на прибуток, відстрочені податкові зобов’язання, резерви за зобов’язаннями, інші фінансові та нефінансові зобов’язання.
«Нерозподілені витрати» – адміністративні витрати і відрахування до резервів за зобов’язаннями.
Кожний бізнес-сегмент може включати кілька продуктових бізнес-ліній, що здійснюють продаж банківських послуг, які сегментовані за типами клієнтів, економічними галузями тощо.
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Оцінка прибутку або збитку,
активів та зобов’язань операційного сегменту
Основи для розподілу доходів і витрат за бізнес-сегментами:

Витрати на оплату праці, сплату єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також підготовку кадрів та підвищення
кваліфікації визнаються в тому періоді, до якого
вони відносяться. Банк згідно із законодавством
України здійснює перерахування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Державного бюджету України. Витрати
на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визнаються в
складі витрат на виплати працівникам.
Прибуток на акцію

доходами звітного сегмента визнається частина доходів банку від продажу зовнішнім
контрагентам і за внутрішньобанківськими
розрахунками, отримання яких забезпечено
звичайною діяльністю сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та
послідовній основі) до звітного сегмента;

Розрахунок базового прибутку на акцію здійснюється на основі чистого прибутку, що належить
акціонерам банку та середньозваженої кількості
звичайних акцій в обігу протягом періоду, за вирахуванням власних акцій, викуплених у акціонерів
та не проданих. Протягом звітного періоду жодних
фінансових інструментів, які мають коригуючий
вплив на акції, в обігу не було.

витратами звітного сегмента визнається частина витрат банку, що пов’язані зі звичайною діяльністю сегмента та безпосередньо
можуть бути віднесені (або визначені шляхом
розподілу на обґрунтованій та послідовній
основі) до звітного сегмента. Витрати розподіляються на кожний сегмент у відповідності
до внутрішнього розподілу прямих та непрямих витрат.

Дивіденди

Зміна звітних сегментів може відбуватися за умови
зміни структури CREDIT AGRICOLE GROUP (Франція); при необхідності виділення нових сегментів, за
якими виконуються критерії визнання сегментом;
або об‘єднання подібних сегментів, з наданням відповідних порівняльних показників за попередній
звітний період.

Дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до
частки їх участі у власному капіталі банку. Дивіденди визнаються як зобов’язання та зменшують
власний капітал на звітну дату, у випадку якщо їх
оголошено до звітної дати включно. Дивіденди розкриваються у звітності, якщо їх оголошено після
звітної дати, але до затвердження звітності до випуску.

Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, оцінює результати кожного сегмента на основі прибутку до оподаткування.
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ПРИМІТКА 4 ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ
ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ,
ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ
ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Зміни в поданні фінансової
звітності (рекласифікації)
Банком внесено окремі зміни в представлення порівняльної інформації для відповідності презентації
станом на 31 грудня 2018 року.

ТАБЛИЦЯ 3.1.

ЗМІНИ В ПОДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (РЕКЛАСИФІКАЦІЇ)
тис. грн

Стаття фінансової звітності

За попередньою
РекласиПісля
звітністю
фікація
рекласи			фікації
Звіт про фінансовий стан
Похідні фінансові зобов’язання
7 565
7 565
Інші фінансові та нефінансові зобов’язання
368 624
(7 565)
361 059
			
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
Процентні доходи
2 790 404
71 162
2 861 566
Комісійні доходи
920 702
(71 162)
849 540
Адміністративні витрати
(1 163 880)
785 280
(378 600)
Витрати на виплати працівникам
(676 659)
(676 659)
Витрати зносу та амортизація
(103 945)
(103 945)
Комісійні витрати
(202 069)
(4 676)
(206 745)
			
Звіт про рух грошових коштів
Процентні доходи, що отримані
2 714 094
71 162
2 785 256
Комісійні доходи, що отримані
923 988
(71 162)
852 826
Комісійні витрати, що сплачені
(193 172)
(4 676)
(197 848)
Сплачені адміністративні витрати
(221 595)
4 676
(216 919)
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Банк використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються в фінансовій звітності, та на балансову вартість активів та зобов’язань
протягом наступного фінансового року. Такі оцінки
та судження базуються на інформації, яка є у керівництва банку, попередньому досвіді та інших факторах, в тому числі на очікуваннях щодо майбутніх
подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих
обставин. Крім суджень, які передбачають облікові
оцінки, керівництво банку також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш
суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості
активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Оцінка резерву під очікувані кредитні збитки.
Оцінка резервів під очікувані кредитні збитки вимагає використання істотних професійних суджень.
Банк регулярно переглядає свої кредити з метою
оцінки на предмет значного збільшення кредитного ризику або виникнення дефолту. Банк здійснює оцінку резервів під очікувані кредитні збитки з
метою підтримання сум резервів на рівні, який, на
думку керівництва, буде достатнім для очікуваних
збитків за фінансовими активами та зобов’язаннями кредитного характеру.

Збільшення або зменшення фактичних майбутніх грошових потоків від окремо суттєвих кредитів, що оцінюються на індивідуальній основі,
на 10 % призвело б до зменшення або збільшення резерву під такі активи на 19 536 тис. грн
(2017: на 39 864 тис. грн).
При збільшенні/зменшенні на 10 % фактичних
показників (імовірність дефолту тощо), що використовуються для оцінки очікуваних кредитних
збитків на портфельній основі, відбулося би збільшення або зменшення резерву на 42 488 тис. грн
(2017: 25 731 тис. грн).
Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності банк
здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСФЗ
(IFRS) 9 «Фінансові інструменти» вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковому
визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того, щоб
визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких
суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. Умови операцій з пов’язаними сторонами описані у Примітці 37.
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ПРИМІТКА 5

ПЕРЕХІД НА НОВІ
ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ
СТАНДАРТИ

ТАБЛИЦЯ 5.1.

ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ (IFRS) 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»
(тис. грн)

Найменування
статті

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ
АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ
ТА ТЛУМАЧЕНЬ ПРОТЯГОМ
ЗВІТНОГО РОКУ

ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
(IFRS) 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»
З 1 СІЧНЯ 2018 РОКУ

Банк вперше застосував МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка
за договорами з клієнтами» та МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» та деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для річних періодів, які
починаються 1 січня 2018 року. Банк не застосовував достроково стандарти, роз’яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.
Характер і вплив кожної поправки описані нижче:

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», запровадив
нові вимоги до класифікації та оцінки, знецінення
та обліку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 діє для річних
звітних періодів, які починаються 1 січня 2018 року
або після цієї дати. Крім обліку хеджування, ретроспективне застосування є обов’язковим, але перерахунок порівняльної інформації не потрібний.
Банк застосував новий стандарт, визнавши сукупний ефект переходу в складі нерозподіленого прибутку на 1 січня 2018 року без перераховування
порівняльної інформації.
У таблицях нижче описується вплив застосування
МСФЗ (IFRS) 9 на звіт про фінансовий стан і нерозподілений прибуток на 1 січня 2018 року, включаючи наслідки заміни моделі понесених кредитних
збитків згідно з МСБО (IAS) 39 на модель резервів
під очікувані кредитні збитки згідно з МСФЗ (IFRS) 9.

Станом на
Вплив
Станом на
31 грудня 2017 року
першого
1 січня 2018 року
(фінансові
застосу(фінансові
інструменти
вання
інструменти
за МСБО (IAS) 39)
МСФЗ
за МСФЗ (IFRS) 9)
Таблиці-			 (IFRS) 9 –		
поясКатеСума
зміна
Сума
Кате
нення
горія		 оцінок		горія

АКТИВИ						
Грошові кошти та їх еквіваленти
5.3
ПДЗ
8 708 812
(9 713)
8 699 099
АС
Кредити та заборгованість банків
5.3
ПДЗ
1 108 974
(5 614)
1 103 360
АС
Кредити та заборгованість клієнтів
5.3
ПДЗ 19 393 162
(87 573)
19 305 589
АС
Інвестиції в цінні папери		
ДДП
1 065 426
1 065 426 СВІСД
Інвестиційна нерухомість			
5 797
5 797
Відстрочений податковий актив
5.2		
12 396
18 525
30 921
Основні засоби та нематеріальні активи			
560 222
560 222
Інші активи
5.3
АС
88 644
(17)
88 627
АС
Необоротні активи, утримувані
для продажу, та активи групи вибуття			
1 597
1 597
Усього активів			 30 945 030

(84 392)

30 860 638

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ						
Кошти банків		
АС
14 448
14 448
АС
Кошти клієнтів		
АС 26 064 290
26 064 290
АС
Похідні фінансові зобов’язання		
СВПЗ
7 565
7 565 СВПЗ
Інші залучені кошти			
2 770
2 770
Зобов’язання
щодо поточного податку на прибуток			
47 552
47 552
Резерви за зобов’язаннями
5.3		
106 592
14 023
120 615
Інші зобов’язання			
361 059
361 059
Субординований борг			
1 076 750
1 076 750
Усього зобов’язань			 27 681 026

14 023

27 695 049

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ						
Статутний капітал			 1 222 929
1 222 929
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
5.2		 1 246 691
(106 519)
1 140 172
Резервні та інші фонди банку			
796 342
796 342
Резерви переоцінки
5.2		
(1 958)
8 104
6 146
Усього власного капіталу			

3 264 004

(98 415)

3 165 589

Усього зобов’язань
та власного капіталу			 30 945 030

(84 392)

30 860 638

ПДЗ – позики та дебіторська заборгованість;
УДП – утримувані до погашення;
3
ДДП – доступні для продажу;
4
АС – за амортизованою собівартістю;
5
СВПЗ – за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;
6
СВІСД – за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході.
1
2
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ТАБЛИЦЯ 5.2.

ВПЛИВ НА НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК ТА РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦІНКИ
ВІД ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ (IFRS) 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

(тис. грн)

Резерв переоцінки
та нерозподілений
прибуток
Резерв переоцінки
На 31 грудня 2017 року за МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

(1 958)

Визнання резерву під очікувані збитки за інвестиційними цінними паперами
за справедливою вартістю з переоцінкою через інший сукупний дохід
Вплив на відстрочений податок

9 883
(1 779)

На 1 січня 2018 року за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

6 146

Вплив на резерв переоцінки
від переходу на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

8 104

Нерозподілений прибуток
На 31 грудня 2017 року за МСБО 39 «Фінансові активи: визнання та оцінка»

1 246 691

Визнання резерву під очікувані збитки за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
у т. ч. за інвестиційними цінними паперами за справедливою вартістю
з переоцінкою через інший сукупний дохід
Вплив на відстрочений податок

(126 823)
20 304

На 1 січня 2018 року за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

1 140 172

Вплив на нерозподілений прибуток
від переходу на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

(106 519)

Всього вплив на капітал від переходу на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

(98 415)

ТАБЛИЦЯ 5.3.

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІНИ РЕЗЕРВУ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ ЗА МСБО (IAS) 39
«ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА»
ДО РЕЗЕРВУ ПІД ОЧІКУВАНІ КРЕДИТНІ ЗБИТКИ ЗА МСФЗ (IFRS) 9
«ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

			

(тис. грн)

Стаття Звіту про фінансовий стан

Сума резерву
Зміна
Інші
під знецінення
оцінок
зміни*
за МСБО (IAS) 39			
				

Сума резерву
під очікувані
кредитні збитки
за МСФЗ (IFRS) 9

Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та заборгованість банків
Кредити та заборгованість клієнтів
Інвестиції в цінні папери
Інші фінансові активи

2 046 348
9 315

9 713
5 614
87 573
9 883
17

323 468
-

9 713
5 614
2 457 389
9 883
9 332

Всього за фінансовими активами

2 055 663

112 800

323 468

2 491 931

14 023		

84 417

Резерви за кредитними зобов’язаннями

70 394

Всього

2 126 057

126 823

323 468

2 576 348

* Інші зміни стосуються визнання нарахованих процентних доходів за знеціненими кредитами та заборгованістю клієнтів на валовій основі при переході на модель обліку за МСФЗ 9. На суму таких нарахованих доходів було збільшено
валову балансову вартість кредитів та резерву під очікувані кредитні збитки. Ці зміни не вплинули на чисту балансову
вартість таких фінансових активів.

(А) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА
Згідно з МСФЗ (IFRS) 9 всі боргові фінансові активи, які не відповідають критерію «виключно виплата основної суми боргу та процентів на непогашену суму основного боргу» (SPPI), класифікуються
при первісному визнанні як фінансові активи, які
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Згідно з даним критерієм, боргові інструменти, які не відповідають визначенню
«базової кредитної угоди», такі як інструменти, що
містять вбудовану можливість конвертації, або кредити без права регресу, оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Для боргових фінансових інструментів, які відповідають критерію SPPI, класифікація при первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі,
згідно з якою управляються дані інструменти:
інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових
потоків, оцінюються за амортизованою собівартістю;
інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових
потоків та продажу, оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід;
інструменти, які утримуються для інших цілей, оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток.
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Дольові фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як оцінювані за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, крім випадків, коли на власний розсуд прийнято рішення, без
права наступної відміни, класифікувати дольовий
фінансовий актив як оцінюваний за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід. Для дольових
фінансових інструментів, класифікованих як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, всі реалізовані та нереалізовані доходи
і витрати, крім дивідендних доходів, визнаються в
складі іншого сукупного доходу, без права подальшої рекласифікації в чистий прибуток або збиток.
Класифікація та оцінка фінансових зобов’язань залишились в основному незмінними в порівнянні з
вимогами МСБО (IAS) 39. Похідні фінансові інструменти продовжують оцінюватися за справедливою
вартістю через прибуток або збиток.

(Б) ЗНЕЦІНЕННЯ

РОЗ’ЯСНЕННЯ КТМФЗ (IFRIC) 22
«ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ТА СПЛАЧЕНА АВАНСОМ КОМПЕНСАЦІЯ»

Згідно з МСФЗ (IFRS) 9 банк визнає резерв під очікувані кредитні збитки за всіма своїми борговими
фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю або справедливою вартістю через інший сукупний дохід, а також зобов’язаннями
з надання позик і договорами фінансових гарантій.
Відповідно до МСФЗ 9 вимоги щодо знецінення не
застосовуються до дольових інструментів.

У роз’ясненні пояснюється, що датою операції для
цілей визначення обмінного курсу, який повинен
використовуватися при первісному визнанні відповідного активу, витрат або доходу (або його частини) у разі припинення визнання немонетарного
активу або немонетарного зобов’язання, які виникають в результаті сплати або отримання авансом
компенсації, є дата, на яку організація спочатку
визнає немонетарний актив або немонетарні зобов’язання, які виникають у результаті сплати або
отримання авансом компенсації. У разі декількох
фактів сплати або отримання авансом компенсації
організація повинна визначити дату операції для
кожного факту сплати або отримання авансом такої компенсації. Дане роз’яснення не вплинуло на
фінансову звітність банку.

Оціночний резерв визначається на основі очікуваних кредитних збитків, пов’язаних з ймовірністю
дефолту протягом наступних дванадцяти місяців,
якщо не відбулося істотного збільшення кредитного ризику з моменту визнання фінансового інструменту; в останньому випадку резерв розраховується на основі очікуваних кредитних збитків за
весь строк життя активу.
Якщо фінансовий актив відповідає визначенню
придбаного або створеного кредитно-знеціненого
фінансового активу, оціночний резерв визнається
на основі зміни очікуваних кредитних збитків за
весь термін життя активу.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року, змінений
у квітні 2016 року). Стандарт передбачає модель,
що включає п’ять етапів, яка буде застосовуватися
щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно
з МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація
очікує отримати в обмін на передачу товарів або
послуг покупцеві. Однак, стандарт не застосовується до виручки, пов’язаної з фінансовими інструментами та орендою, і, отже, не впливає на більшу частину виручки банку, включаючи процентну
виручку, прибуток/(збиток) за операціями з цінними паперами, доходи від оренди, до яких застосовуються МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» і
МСФЗ (IAS) 17 «Оренда». В результаті, застосування цього стандарту не вплинуло на більшу частину
доходу банку.
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Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в категорію
(випущені 8 грудня 2016 р.). Поправки пояснюють,
коли суб’єкт господарювання повинен перевести
об’єкти нерухомості, включаючи нерухоме майно,
яке знаходиться в процесі будівництва або перепланування, в категорію або із категорії інвестиційної власності. В поправках зазначено, що зміна
характеру використання здійснюється, коли об’єкт
нерухомості починає відповідати або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості, і є
докази зміни характеру його використання. Просте
зміна намірів керівництва щодо використання нерухомості не свідчить про зміну характеру цього використання.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність
банку.

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». Роз’яснення
стосовно того, що рішення оцінювати об’єкти інвестиції за справедливою вартістю через прибуток або збиток має прийматися окремо для
кожної інвестиції. Поправки роз’яснюють, що організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інша аналогічна організація може прийняти рішення оцінювати інвестиції в асоційовані
організації та спільні підприємства за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для кожної інвестиції
при первісному визнанні. Якщо організація, яка
сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованій організації або спільному
підприємстві, які є інвестиційними організаціями,
то при застосуванні методу участі в капіталі така
організація може вирішити зберегти оцінку за
справедливою вартістю, яка була застосована її
асоційованою організацією або спільним підприємством, які є інвестиційними організаціями, до
своїх власних часток участі в дочірніх організаціях. Таке рішення приймається окремо для кожної
асоційованої організації або спільного підприємства, які є інвестиційними організаціями, на дату,
що настає пізніше з таких дат: (а) дату первісного
визнання асоційованої організації або спільного
підприємства, які є інвестиційними організаціями;
(б) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і (в) дату, на яку асоційована організація
або спільне підприємство, які є інвестиційними
організаціями, вперше стають материнськими організаціями. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність банку.
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НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ МСФЗ,
ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
Нижче представлені стандарти та інтерпретації, які
були випущені, але ще не набрали чинності на дату
публікації фінансової звітності банку. Банк не планує застосувати ці стандарти достроково.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (випущений в січні
2016 року і вступає в силу для річних періодів,
які починаються 1 січня 2019 року або після цієї
дати). МСФЗ (IFRS) 16 замінює собою МСФЗ (IAS)
17 «Оренда», Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимули»
і Роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди».
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання,
оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали усі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в
балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому
в МСБО (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт
передбачає два звільнення від визнання для орендарів – щодо оренди активів з низькою вартістю та
короткострокової оренди (тобто оренди з терміном
не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов’язання щодо орендних
платежів (тобто зобов’язання з оренди), а також
актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив
у формі права користування). Орендарі будуть зобов’язані визнавати витрати на відсотки за зобов’язанням по оренді окремо від витрат по амортизації
активу в формі права користування.
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Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов’язання за орендою при настанні певної події
(наприклад, зміні строків оренди, зміні майбутніх
орендних платежів в результаті зміни індексу або
ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде
враховувати суми переоцінки зобов’язання по
оренді в якості коригування активу в формі права
користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до
МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими на даний момент вимогами МСБО
(IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи
класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при
цьому два види оренди: операційну і фінансову.

Для оренди, яка до дати першого застосування
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» була класифікована як
фінансова оренда, банк планує визнавати балансову вартість активу та зобов’язання безпосередньо перед датою первісного визнання, оцінену за
МСБО (IAS) 17 «Оренда».
Банк буде застосовувати стандарт щодо договорів,
які раніше ідентифікувалися як оренда із застосуванням МСФЗ (IAS) 17 і Роз’яснення КТМФЗ (IFRIC)
4. Відповідно, банк не застосовуватиме стандарт
щодо договорів, які не були раніше ідентифіковані в якості договорів, що містять ознаки оренди, із
застосуванням МСФЗ (IAS) 17 і Роз’яснення КТМФЗ
(IFRIC) 4.

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

Банк буде використовувати звільнення, запропоновані в стандарті щодо договорів оренди, термін
яких закінчується протягом 12 місяців з дати першого застосування, а також щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю.

На дату першого застосування (1 січня 2019 року)
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» банк планує використовувати модифікований ретроспективний підхід та
визнати сукупний вплив застосування стандарту на
цю дату.

На основі попередніх розрахунків банк оцінює, що
впровадження МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» призведе
до збільшення загальної суми активів та зобов’язань банку на 121 млн грн станом на дату першого
застосування.

Для оренди, яка до дати першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» була класифікована
як операційна оренда, зобов’язання за орендою
планується визначати за теперішньою вартістю
орендних платежів, що залишились до сплати, дисконтованих на ставку, яка використовується для
залучення коштів на дату першого застосування, а
актив з права користування планується оцінювати
у сумі визнаного зобов’язання, скоригованого на
суму здійснених платежів.
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МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (випущений у травні 2017 року і вступає в дію
з 1 січня 2021 року або після цієї дати). МСФЗ
(IFRS) 17 – це новий комплексний стандарт для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації.
Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить
собою МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування»,
який був випущений у 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17
застосовується до всіх видів договорів страхування (наприклад, страхування життя і страхування,
відмінного від нього, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка
випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є
декілька винятків із сфери застосування. Основна
мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною
і послідовною для страховиків. На відміну від вимог
МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS)
17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти обліку. В
основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
певні модифікації для договорів страхування
з прямою участю в інвестиційному доході (метод змінної винагороди);
спрощений підхід (підхід на основі розподілу
премії) в основному для короткострокових
договорів.
МСФЗ (IFRS) 17 не є застосовним для банку.

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК / АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

151

КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність у відношенні
податкових норм податку на прибуток» (тлумачення застосовується для річних звітних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або
після цієї дати). У тлумаченні розглядається облік
податку на прибуток, коли податкові процедури
передбачають невизначеність, яка впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз’яснення не застосовується до податків або зборів, які не відносяться
до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не
містять вимог щодо процентів та штрафів, пов’язаних з невизначеними податковими трактуваннями.
Зокрема, тлумачення розглядає наступні питання:
чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
припущення, які організація робить відносно
перевірки податкових трактувань податковими органами;
як організація визначає прибуток, що підлягає оподаткуванню, (податковий збиток), податкову базу, невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги та ставки
податку;
як організація розглядає зміни фактів та обставин.
Банку необхідно вирішити, розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом
з одним або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю
прогнозувати результат вирішення невизначеності.
Банк буде застосовувати роз’яснення з дати його
вступу в силу. Оскільки банк працює у складному
податковому середовищі, застосування тлумачення може впливати на його фінансову звітність та
необхідну інформацію. Крім того, банку можливо,
буде потрібно встановити процеси та процедури
отримання інформації, необхідної для своєчасного
застосування тлумачення.
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Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним відшкодуванням». Згідно з МСФЗ (IFRS) 9 борговий
інструмент може оцінюватися за амортизованою
собівартістю або за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену
частину основної суми боргу» (тест SPPI) і інструмент
утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що
дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ
(IFRS) 9 роз’яснюють, що фінансовий актив задовольняє тесту SPPI незалежно від того, яка подія або
обставина призводить до дострокового розірвання
договору, а також незалежно від того, яка сторона
виплачує чи отримує обґрунтоване відшкодування за
дострокове розірвання договору.
Дані поправки застосовуються ретроспективно і
вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року. Дані поправки не впливають на фінансову звітність банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28:
«Продаж або внесення активів в асоційовану
компанію чи спільне підприємство інвестором»
(випущені 11 вересня 2014 року і вступають в
силу для річних періодів, які починаються після дати, визначеної Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності). Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS)
28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою
організацією, яка продається асоційованій компанії
або спільному підприємству або вноситься до них.
Поправки роз’яснюють, що прибуток або збиток,
які виникають у результаті продажу або внеску
активів, які представляють собою бізнес згідно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою компанією або спільним
підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять
собою бізнес, визнаються тільки в межах часток
участі, наявних у інших, ніж компанія, інвесторів в
асоційованій компанії або спільному підприємстві.
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Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте
організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Банк буде застосовувати дані поправки, коли
вони вступлять в силу.
Поправки до МСБО (IAS) 19 «Внесення змін до
програми, скорочення програми або погашення
зобов’язань за програмою»
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок
обліку у випадках, коли внесення змін до програми, скорочення програми або погашення зобов’язань за програмою відбувається протягом звітного
періоду. Поправки роз’яснюють, що якщо внесення
змін до програми, скорочення програми або погашення зобов’язань за програмою відбувається
протягом звітного періоду, організація повинна:

вів після внесення змін до програми, її скорочення
або повного погашення зобов’язань за програмою.
Будь-яка зміна даного впливу, за винятком сум,
включених в чисту величину відсотків, визнається
у складі іншого сукупного доходу.
Дані поправки застосовуються щодо змін програми, її скорочення або повного погашення зобов’язань за програмою, що сталися на дату або після
початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або після цієї дати.
Дані поправки будуть застосовуватися тільки у відношенні до майбутніх змін програми банку, її скорочення або погашення зобов’язань за програмою.
Поправки до МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»

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

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

визначити чисту величину відсотків стосовно
решти періоду після внесення змін до програми, її скорочення або повного погашення
зобов’язань за програмою, з використанням:
чистого зобов’язання (активу) програми з
встановленими виплатами, що відображають
винагороди, які запропоновані за програмою,
і активи програми після даної події; і ставки
дисконтування, яка була використана для переоцінки цього чистого зобов’язання (активу)
програми з встановленими виплатами.

У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до уваги
збитки, понесені асоційованою організацією або
спільним підприємством, або збитки від знецінення за чистою інвестицією, які визнані в якості коригувань чистої інвестиції в асоційовану організацію
або спільне підприємство, що виникають внаслідок
застосування МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства».

Поправки також роз’яснюють, що організація повинна спочатку визначити вартість послуг минулих
періодів або прибуток або збиток від погашення
зобов’язань за цією програмою, без урахування
впливу граничної величини активу. Дана сума визнається в прибутку чи збитку. Потім організація
повинна визначити вплив граничної величини акти-

Дані поправки застосовуються ретроспективно і
вступають в силу для річних періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.
Оскільки у банка відсутні такі довгострокові вкладення в асоційовану організацію або спільне підприємство, дані поправки не вплинуть на його фінансову звітність.
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ПРИМІТКА 6
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015–
2017 рр. (випущені в грудні 2017 року)

ГРОШОВІ КОШТИ
ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Дані удосконалення включають такі поправки:
МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесів»

МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток»

У поправках роз’яснюється – якщо організація
отримує контроль над бізнесом, який є спільною
операцією, то вона повинна застосовувати вимоги
щодо об’єднання бізнесів, здійснюваного поетапно,
включаючи переоцінку раніше набутих часток участі в активах та зобов’язаннях спільної операції за
справедливою вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в
спільних операціях.

Поправки роз’яснюють, що податкові наслідки
щодо дивідендів в більшій мірі пов’язані з минулими операціями чи подіями, які генерували прибуток
до розподілу, ніж з розподілами між власниками.
Отже, організація повинна визнавати податкові
наслідки щодо дивідендів в прибутку чи збитку, іншого сукупного доходу або власного капіталу в залежності від того, де організація спочатку визнала
такі минулі операції або події.

Організація повинна застосовувати дані поправки
щодо об’єднань бізнесів, дата яких збігається або
настає після початку першого річного звітного періоду, який починається 1 січня 2019 року або після
цієї дати. Дані поправки будуть застосовуватися до
майбутніх об’єднань бізнесів банку (за наявності).

Організація повинна застосовувати дані поправки
до річних звітних періодів, які починаються 1 січня
2019 року або після цієї дати. При першому застосуванні даних поправок організація повинна застосовувати їх до податкових наслідків щодо дивідендів, які визнані на дату початку самого раннього
порівняльного періоду або після цієї дати. Оскільки
поточна практика банку відповідає вимогам поправок, банк не очікує, що вони вплинуть на його фінансову звітність.

ТАБЛИЦЯ 6.1.

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
(тис. грн)

МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»
Сторона, яка є учасником спільних операцій, але
не має спільного контролю, може отримати спільний контроль над спільними операціями, діяльність
в рамках яких є бізнесом, як цей термін визначено
в МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесів». У поправках
роз’яснюється, що в таких випадках раніше наявні
частки участі в даній спільної операції не переоцінюються.
Організація повинна застосовувати дані поправки
щодо угод, в рамках яких вона отримує спільний
контроль і дата яких збігається або настає після
початку першого річного звітного періоду, який
починається 1 січня 2019 року або після цієї дати.
На даний час дані поправки не застосовні до банку, однак вони можуть застосовуватися до угод в
майбутньому.
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МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики»
Поправки роз’яснюють, що організація повинна
враховувати позики, які отримані спеціально для
придбання кваліфікованого активу, в рамках позик
на спільні цілі, коли завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу.

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Готівкові кошти
Кошти в Національному банку України
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити «овернайт» у банках
Резерв під очікувані кредитні збитки/резерви
під зменшення корисності грошових коштів та їх еквівалентів

554 144
1 564 038
6 119 487

553 903
1 563 570
6 591 339

(20 323)

-

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

8 217 346

8 708 812

ТАБЛИЦЯ 6.2.

АНАЛІЗ ЗМІНИ РЕЗЕРВІВ (ОЧІКУВАНИХ КРЕДИТНИХ ЗБИТКІВ)
ПІД ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ ЗА 2018 РІК
(тис. грн)

Найменування статті
Залишок станом на 1 січня 2018 року
Зміни у оцінках кредитного збитку
за існуючими активами
Погашені активи
Вплив зміни валютних курсів
Залишок станом на 31 грудня 2018 року

ТАБЛИЦЯ 6.3

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

(9 713)

-

-

(9 713)

(10 727)
80
37

-

-

(10 727)
80
37

(20 323)

-

-

(20 323)

АНАЛІЗ ЗМІНИ ВАЛОВОЇ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ
ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ЗА 2018 РІК
(тис. грн)

Найменування статті
Залишок станом на 1 січня 2018 року
Зміни балансової вартості за існуючими активами
Погашені активи
Вплив зміни валютних курсів
Залишок станом на 31 грудня 2018 року

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

8 708 812

-

-

8 708 812

(367 289)
(20 886)
(82 968)

-

-

(367 289)
(20 886)
(82 968)

8 237 669

-

-

8 237 669

Організація повинна застосовувати дані поправки
щодо витрат за запозиченнями, понесених на дату
початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, або після
цієї дати. Організація повинна застосовувати дані
зміни до річних звітних періодів, які починаються
1 січня 2019 року або після цієї дати. Оскільки
поточна діяльність банку відповідає вимогам поправок, очікується, що дані поправки не зроблять
впливу на фінансову звітність банку.
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ПРИМІТКА 7

ТАБЛИЦЯ 6.4.

АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

ТАБЛИЦЯ 7.1.

КРЕДИТИ
ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
БАНКІВ

КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БАНКІВ

(тис. грн)

Найменування статті

Готівкові
кошти
		
		

Кошти в
Національному банку
України

Кореспондентські
рахунки, депозити
та кредити
«овернайт» у банках

Усього

Не прострочені і не знецінені:				
в Національному банку України
1 564 038
1 564 038
у 20 найбільших банках України
8 525
8 525
в іноземних банках
з рейтингом від ААА до А
5 856 085
5 856 085
в іноземних банках
з рейтингом від ВВВ до В254 877
254 877
в касі
554 144
554 144
Усього грошових коштів
та їх еквівалентів

ТАБЛИЦЯ 6.5.

554 144

1 564 038

6 119 487

8 237 669

(тис. грн)

Готівкові
кошти
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Кошти в
Національному банку
України

Кореспондентські
рахунки, депозити
та кредити
«овернайт» у банках

Найменування статті

Усього

2018 рік

2017 рік

Депозити в інших банках:		
довгострокові депозити
Короткострокові розміщення в НБУ:		
депозитні сертифікати Національного банку України
1 102 597
Резерв під очікувані кредитні збитки/резерв
під зменшення корисності короткострокових розміщень в НБУ
(11 732)
Усього коштів у банках та НБУ

ТАБЛИЦЯ 7.2.

196
1 108 778
-

1 090 865

1 108 974

АНАЛІЗ ЗМІНИ РЕЗЕРВІВ (ОЧІКУВАНИХ КРЕДИТНИХ ЗБИТКІВ)
ПІД КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БАНКІВ ЗА 2018 РІК
(тис. грн)

Найменування статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

(5 614)

-

-

(5 614)

Нові активи
Погашені активи

(74 722)
68 604

-

-

(74 722)
68 604

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

(11 732)

-

-

(11 732)

Залишок станом на 1 січня 2018 року

АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ЗА 2017 РІК

Найменування статті

(тис. грн)

ТАБЛИЦЯ 7.3.

АНАЛІЗ ЗМІНИ ВАЛОВОЇ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ
КРЕДИТІВ ТА ЗАБОРГОВАНОСТІ В БАНКАХ, ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ
ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ СОБІВАРТІСТЮ, ЗА 2018 РІК

Не прострочені і не знецінені:				
в Національному банку України
1 563 570
1 563 570
у 20 найбільших банках України
18 926
18 926
в іноземних банках
з рейтингом від ААА до А
6 500 126
6 500 126
в іноземних банках
з рейтингом від ВВВ до В72 287
72 287
в касі
553 903
553 903

Найменування статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Залишок станом на 1 січня 2018 року

1 108 778

-

-

1 108 778

1 102 597
(1 108 778)

-

-

1 102 597
(1 108 778)

Усього грошових коштів
та їх еквівалентів

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

1 102 597

-

-

1 102 597

553 903

1 563 570

6 591 339

8 708 812

Використано кредитні рейтинги міжнародних рейтингових агенцій Fitch Ratings, Moody’s Investors
Services та Standard & Poors.

У випадку наявності рейтингів, підтверджених
трьома рейтинговими агенціями, використовувався
рейтинг, що є нижчим з двох найвищих.

У випадку наявності рейтингів, підтверджених двома рейтинговими агенціями, використовувався
рейтинг, що є нижчим.

У випадку, якщо банк-контрагент працює у режимі
іноземної філії, використано рейтинг, нижчий із двох
наступних: рейтинг основного банку (материнської
компанії), рейтинг країни місцезнаходження.

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» / РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК

(тис. грн)

Нові активи
Погашені активи
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ПРИМІТКА 8

ТАБЛИЦЯ 7.4.

АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ
ТА ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

ТАБЛИЦЯ 8.1.

КРЕДИТИ
ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
КЛІЄНТІВ

КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ

(тис. грн)

Найменування статті

Депозити

Усього

Не прострочені і не знецінені:		
в НБУ
1 090 865
депозитні сертифікати НБУ до вирахування резервів
1 102 597
резерв під знецінення короткострокових розміщень в НБУ
(11 732)

1 090 865
1 102 597
(11 732)

Усього коштів в інших банках та НБУ

1 090 865

Максимальна сума кредитного ризику банку на одного контрагента за коштами в інших банках станом на 31.12.2018 складала 1 102 597 тис. грн (до
вирахування резервів). У порівнянні із кінцем 2017

ТАБЛИЦЯ 7.5.

1 090 865

року даний показник зменшився на 6 377 тис. грн.
В обох випадках вказані суми складалися виключно із депозитних сертифікатів Національного банку
України.

АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ
ТА ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКІВ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(тис. грн)

Найменування статті

158

Депозити

Усього

Не прострочені і не знецінені:		
у 20 найбільших банках України
196
в НБУ
1 108 778

196
1 108 778

Усього коштів в інших банках та НБУ

1 108 974

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» / РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК

1 108 974

(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Кредити, що надані юридичним особам
Іпотечні кредити фізичних осіб
Споживчі кредити, що надані фізичним особам
Резерв під очікувані кредитні збитки/зменшення корисності кредитів

20 095 628
97 782
3 759 134
(2 266 447)

18 277 448
91 312
3 070 749
(2 046 347)

Усього кредитів за мінусом резервів

21 686 097

19 393 162

Банком до кредитів, що надані юридичним особам, згідно з внутрішньою політикою, віднесені всі
кредити бізнес-сегменту «Суб’єкти малого та середнього бізнесу і корпорації», незалежно від мети
отримання кредиту та враховуючи те, чи є позичальник суб’єктом господарської діяльності, згідно
з його правовстановлюючими документами.
До іпотечних кредитів фізичних осіб відносяться
кредити, які надані на купівлю нерухомості на первинному або вторинному ринку.

До споживчих кредитів фізичних осіб відносяться
переважно автокредити та готівкові незабезпечені
кредити.
Максимальний рівень ризику на десять найбільших контрагентів станом на 31 грудня 2018 року
становить 5 616 845 тис. грн (станом на 31 грудня
2017 року: 6 759 726 тис. грн).
Максимальний рівень кредитного ризику на одного
контрагента / групу пов’язаних контрагентів (враховуючи потенційні зобов’язання) станом на 31 грудня 2018 року становить 718 669 тис. грн. Порівняно
з 31 грудня 2017 року кредитний ризик зменшився на 506 249 тис. грн (1 224 918 тис. грн станом
на 31 грудня 2017 року).
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ТАБЛИЦЯ 8.2.

АНАЛІЗ ЗМІНИ РЕЗЕРВІВ (ОЧІКУВАНИХ КРЕДИТНИХ ЗБИТКІВ)
ПІД КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ ЗА 2018 РІК

ТАБЛИЦЯ 8.3.

АНАЛІЗ ЗМІНИ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗАБОРГОВАНІСТЬ
ЗА КРЕДИТАМИ ЗА 2017 РІК

(тис. грн)

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

(77 596)

(202 181)

(2 065 321)

(2 345 098)

Нові активи
Зміни у оцінках кредитного збитку
за існуючими активами
Погашені активи
Списані та продані активи
Зміни у передбачених договірними умовами
грошових потоках внаслідок модифікації,
що не призводить до припинення визнання
Переведення із стадії 1*
Переведення із стадії 2*
Переведення із стадії 3*
Коригування нарахованих доходів
за знеціненими кредитами
Вплив зміни валютних курсів

(158 099)

(25 718)

-

(183 817)

(57 177)
36 501
-

431
138 062
-

(140 076)
69 850
465 507

(196 822)
244 413
465 507

3 987
(1 314)
-

(309)
(59 380)
62 232
-

28 595
(16 561)
(101 764)
-

28 286
(71 954)
(40 846)
-

579

1 966

(92 918)
37 025

(92 918)
39 570

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

(253 119)

(84 897)

(1 815 663)

(2 153 679)

(2 787)

(4 921)

(32 125)

(39 833)

(91)

-

-

(91)

536
327
780
(851)
-

261
(432)
4 523
-

(4 286)
2 642
20 522
(2 904)
(1 625)
-

(3 750)
3 230
20 522
(2 556)
2 047
-

24

140

3 452
3 105

3 452
3 269

(2 062)

(429)

(11 219)

(13 710)

(15 002)

(5 563)

(51 893)

(72 458)

Нові активи
Зміни у оцінках кредитного збитку
за існуючими активами
Погашені активи
Списані та продані активи
Переведення із стадії 1*
Переведення із стадії 2*
Переведення із стадії 3*
Коригування нарахованих доходів
за знеціненими кредитами
Вплив зміни валютних курсів

(22 143)

(3 135)

-

(25 278)

(3 424)
5 453
1 373
(29)
(4)

319
1 873
(2 425)
3 126
(8)

(2 019)
17 572
(13 757)
(5 436)
101

(5 124)
7 326
17 572
(14 809)
(2 339)
89

7

29

(5 725)
1 652

(5 725)
1 688

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

(33 769)

(5 784)

(59 505)

(99 058)

Юридичні особи
Залишок станом на 1 січня 2018 року

Іпотечні кредити фізичних осіб
Залишок станом на 1 січня 2018 року
Нові активи
Зміни у оцінках кредитного збитку
за існуючими активами
Погашені активи
Списані та продані активи
Переведення із стадії 1*
Переведення із стадії 2*
Переведення із стадії 3*
Коригування нарахованих доходів
за знеціненими кредитами
Вплив зміни валютних курсів
Залишок станом на 31 грудня 2018 року
Споживчі кредити, що надані фізичним особам
Залишок станом на 1 січня 2018 року

(тис. грн)

Рух резервів

Кредити,
Іпотечні
Споживчі
що надані
кредити
кредити,
юридичним
фізичних
що надані
особам
осіб
фізичним
			особам
Залишок станом на 1 січня 2017 року

Усього

(3 290 273)

(151 876)

(93 529)

(3 535 678)

(272 075)

7 011

(21 681)

(286 745)

(Збільшення)/зменшення резерву
під знецінення протягом періоду
Списання безнадійної заборгованості
за рахунок резерву
Списання заборгованості за договорами
відступлення права вимоги та факторингу
Вплив зміни валютних курсів

113 051

123 511

61 361

297 923

1 464 586
14 337

(5 927)

4 986
170

1 469 572
8 580

Залишок станом на 31 грудня 2017 року

(1 970 374)

(27 281)

(48 693)

(2 046 347)

* Включає як очікувані кредитні збитки за активами на момент переведення між стадіями, так і зміни в оцінках кредитного збитку після переведення між стадіями

За 2018 рік клієнтами були повернені кошти за кредитами, які банк списав за рахунок сформованих резервів в минулих роках, у загальній сумі 12 203 тис. грн (за 2017 рік – 11 373 тис. грн).
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ТАБЛИЦЯ 8.4.

АНАЛІЗ ЗМІНИ ВАЛОВОЇ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТІВ
ТА ЗАБОРГОВАНОСТІ КЛІЄНТАМ, ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ
ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ СОБІВАРТІСТЮ ЗА 2018 РІК

ТАБЛИЦЯ 8.5.

СТРУКТУРА КРЕДИТІВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(тис. грн)

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

15 870 008

507 698

2 203 587

18 581 293

13 126 380

394 335

-

13 520 715

277 540
(11 384 443)
-

(652)
(315 582)
-

260 433
(69 850)
(465 507)

537 321
(11 769 875)
(465 507)

(581 876)
29 552
(49 508)

(2 165)
468 975
(184 949)
(275)

(47 766)
26 795
128 453
(95 555)

(49 931)
(86 106)
(26 944)
(145 338)

17 287 653

867 385

1 940 590

20 095 628

58 155

7 423

32 498

98 076

Нові активи
Зміни балансової вартості
за існуючими активами
Погашені активи
Списані та продані активи
Переведення із стадії 1*
Переведення із стадії 2*
Переведення із стадії 3*

38 750

-

-

38 750

(4 952)
(6 526)
(4 352)
4 960
-

(379)
943
(6 952)
-

670
(5 742)
(20 522)
3 400
1 730
-

(4 282)
(12 647)
(20 522)
(9)
(262)
-

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

84 843

944

11 995

97 782

3 005 688

21 127

56 794

3 083 609

Юридичні особи
Залишок станом на 1 січня 2018 року
Нові активи
Зміни балансової вартості
за існуючими активами
Погашені активи
Списані та продані активи
Зміни у передбачених договірними умовами
грошових потоках внаслідок модифікації,
що не призводить до припинення визнання
Переведення із стадії 1*
Переведення із стадії 2*
Переведення із стадії 3*
Вплив зміни валютних курсів
Залишок станом на 31 грудня 2018 року
Іпотечні кредити фізичних осіб
Залишок станом на 1 січня 2018 року

Споживчі кредити, що надані фізичним особам
Залишок станом на 1 січня 2018 року
Нові активи
Зміни у балансової вартості
за існуючими активами
Погашені активи
Списані та продані активи
Переведення із стадії 1*
Переведення із стадії 2*
Переведення із стадії 3*
Вплив зміни валютних курсів

2 268 339

11 337

-

2 279 676

(560 578)
(1 014 864)
(46 125)
1 090
46
(144)

(1 003)
(8 304)
19 470
(9 393)
58
(17)

6 288
(17 572)
19 837
7 526
(149)
(317)

(555 293)
(1 023 168)
(17 572)
(6 818)
(777)
(45)
(478)

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

3 653 452

33 275

72 407

3 759 134

(тис. грн)

Вид економічної діяльності

2018 рік
сума	 %

Оптова та роздрібна торгівля
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
Переробна промисловість
Фізичні особи
Тимчасове розміщування й організація харчування
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
Інформація та комунікації
Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування
Операції з нерухомим майном
Інші
Усього кредитів та заборгованості клієнтів
до вирахування резервів

2017 рік
сума	 %

7 454 276
6 216 464
5 069 873
3 856 916
380 307

31.12
25.95
21.17
16.10
1.59

6 819 263
4 178 850
6 465 464
3 162 061
152

31.81
19.49
30.16
14.75
-

370 538
301 359

1.55
1.26

574 275
2 810

2.68
0.01

166 571
109 899
26 341

0.70
0.46
0.10

10 748
61 729
164 157

0.05
0.29
0.76

23 952 544 100.00

21 439 509 100.00

* Включає як балансову вартість за активами на момент переведення між стадіями, так і зміни балансової вартості
після переведення між стадіями
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ТАБЛИЦЯ 8.6.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТИ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

ТАБЛИЦЯ 8.8.

АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

(тис. грн)

Найменування статті

Кредити,
Іпотечні
Споживчі
що надані
кредити
кредити,
юридичним
фізичних
що надані
особам
осіб
фізичним
			особам

Усього

Незабезпечені кредити
3 764 356
10 604
1 188 604
Кредити, що забезпечені:				
грошовими коштами
170 051
18
379
нерухомим майном
3 704 785
85 996
25 263
у т. ч. житлового призначення
55 668
81 785
20 545
гарантіями і поруками
6 008 593
104
рухомим майном
5 804 108
1 164
2 544 784
майновими правами
643 735
-

4 963 564

Усього кредитів та заборгованості
клієнтів до вирахування резервів

20 095 628

97 782

3 759 134

(тис. грн)

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Групова основа
Мінімальний кредитний ризик
Низький кредитний ризик
Середній кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтні клієнти
Індивідуальна основа
Високий кредитний ризик
Дефолтні клієнти

17 287 653
6 383 383
2 060 683
8 840 671
2 916
-

741 553
737 878
3 675
125 832
125 832
-

3 716
3 716
1 936 874
1 936 874

18 032 922
6 383 383
2 060 683
9 578 549
6 591
3 716
2 062 706
125 832
1 936 874

Загальна сума кредитів до вирахування резервів

17 287 653

867 385

1 940 590

20 095 628

(253 119)

(84 897)

(1 815 663)

(2 153 679)

17 034 534

782 488

124 927

17 941 949

Групова основа
Низький кредитний ризик
Середній кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтні клієнти
Індивідуальна основа

84 844
71 236
13 608
-

943
943
-

11 995
11 995
-

97 782
71 236
13 608
943
11 995
-

Загальна сума кредитів до вирахування резервів

84 844

943

11 995

97 782

Резерв під очікувані кредитні збитки

(2 062)

(429)

(11 219)

(13 710)

Усього кредитів за мінусом резервів

82 782

514

776

84 072

Групова основа
Мінімальний кредитний ризик
Низький кредитний ризик
Середній кредитний ризик
Високий кредитний ризик
Дефолтні клієнти
Індивідуальна основа
Дефолтні клієнти

3 653 452
2 474 127
215 717
952 075
11 533
-

33 275
6 651
26 624
-

64 851
64 851
7 556
7 556

3 751 578
2 474 127
215 717
958 726
38 157
64 851
7 556
7 556

Загальна сума кредитів до вирахування резервів

3 653 452

33 275

72 407

3 759 134

(33 769)

(5 784)

(59 505)

(99 058)

3 619 683

27 491

12 902

3 660 076

Юридичні особи

170 448
3 816 044
157 998
6 008 697
8 350 056
643 735
23 952 544

Резерв під очікувані кредитні збитки
Усього кредитів за мінусом резервів

ТАБЛИЦЯ 8.7.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТИ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ

Іпотечні кредити фізичних осіб
(тис. грн)

Найменування статті

Кредити,
Іпотечні
Споживчі
що надані
кредити
кредити,
юридичним
фізичних
що надані
особам
осіб
фізичним
			особам

Усього

Незабезпечені кредити
3 115 304
29 761
914 672
Кредити, що забезпечені:				
грошовими коштами
210 261
85
662
нерухомим майном
3 021 170
61 336
23 132
у т. ч. житлового призначення
57 972
59 400
18 191
гарантіями і поруками
6 520 805
94
рухомим майном
4 529 180
130
2 132 189
майновими правами
880 728
-

4 059 737

Усього кредитів та заборгованості
клієнтів до вирахування резервів

18 277 448

Рухоме майно в основному включає товари в обороті або в переробці, автомобілі, устаткування та
транспортні засоби (крім легкових транспортних
засобів). У наведених вище таблицях вказана балансова вартість кредиту або прийнятого забезпе-
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91 312

3 070 749

211 008
3 105 638
135 563
6 520 899
6 661 499
880 728
21 439 509

чення в залежності від того, яка з цих сум виявиться меншою; решта суми заборгованості розкрита
в складі незабезпечених кредитів. Балансова вартість кредитів була розподілена на основі ліквідності активів, прийнятих в якості забезпечення.
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Споживчі кредити, що надані фізичним особам

Резерв під очікувані кредитні збитки
Усього кредитів за мінусом резервів
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Середній кредитний ризик – боржники мають
достатню вірогідність в майбутньому стикнутися з труднощами в обслуговуванні боргу,
для юридичних осіб: внутрішній рейтинг D+;
D; D-; для фізичних осіб: діапазон значень
PD - 2 % < PD ≤ 20 %;

З 1 січня 2018 року банк здійснює класифікацію
кредитів, виданих юридичним та фізичним особам,
за кредитною якістю відповідно до їх характеристик кредитного ризику та внутрішньої класифікації
наступним чином:
Мінімальний кредитний ризик – ризик невиконання зобов’язань боржника оцінюється як малоймовірний або дуже низький, для юридичних
осіб: внутрішній рейтинг A+; A; B+; B; для фізичних осіб: діапазон значень PD - PD ≤ 0,5 %;

Високий кредитний ризик – сигналізує про велику вірогідність банкрутства боржника (переддефолтний стан), для юридичних осіб: внутрішній рейтинг E+; E; E-; для фізичних осіб:
діапазон значень PD - 20 % < PD < 100 %;

Низький кредитний ризик – ризик невиконання зобов’язань боржника оцінюється як
невеликий, для юридичних осіб: внутрішній
рейтинг С+; C; C-; для фізичних осіб: діапазон
значень PD - 0,5 % < PD ≤ 2 %;

Дефолтні клієнти – боржники з ознаками дефолту, непрацюючі кредити, внутрішній рейтинг для юридичних осіб: F/Z; F; Z; для фізичних осіб: діапазон значень PB - PD = 100 %.

До 1 січня 2018 року банк здійснював класифікацію
кредитів, виданих фізичним особам, за кредитною
якістю відповідно до їх характеристик кредитного
ризику та внутрішньої класифікації:

Клас В – фінансовий стан позичальника задовільний, наявні підстави очікувати надалі
погіршення стану виконання боржником зобов’язань;

Клас А – фінансовий стан позичальника високий, фінансові можливості виконати зобов’язання за кредитом перевищують їх
оптимальні значення;

Клас Г – фінансовий стан позичальника незадовільний, висока ймовірність несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення боргу;

Клас Б – фінансовий стан позичальника добрий, наявні підстави вважати, що надалі
стан виконання зобов’язань боржником не
погіршиться;

ТАБЛИЦЯ 8.10.
ТАБЛИЦЯ 8.9.

АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ КРЕДИТІВ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ

Клас Д – фінансовий стан критичний, фінансові можливості виконати зобов’язання за
кредитом нижчі, ніж їх оптимальні значення.

МОДИФІКОВАНІ АКТИВИ, УМОВИ ПО ЯКИХ БУЛО ЗМІНЕНО
ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЗА 2018 РІК
(тис. грн)

(тис. грн)

Найменування статті

Кредити,
Іпотечні
Споживчі
що надані
кредити
кредити,
юридичним
фізичних
що надані
особам
осіб
фізичним
			особам
Не прострочені та не знецінені:
великі позичальники
з кредитною історією більше 2 років
нові великі позичальники
кредити середнім компаніям
кредити малим компаніям
кредити фізичним особам
- класу А
- класу Б
- класу В
- класу Г
Прострочені, але не знецінені*
із затримкою платежу до 30 днів
із затримкою платежу від 31 до 90 днів
Знецінені кредити:
Не прострочені та прострочені
із затримкою платежу до 30 днів
із затримкою платежу від 31 до 90 днів
із затримкою платежу від 91 до 180 днів
із затримкою платежу від 181 до 365 днів
із затримкою платежу більше ніж 365 днів

Усього

16 316 774

63 117

2 939 836

19 319 727

13 271 487
1 198 725
966 072
880 490
60 932
50 210
10 722
1 899 742

63 117
30 592
28 410
545
3 570
2 461
1 276
1 185
25 734

2 939 836
2 737 418
189 641
5 591
7 186
86 978
69 285
17 693
43 935

13 271 487
1 198 725
966 072
880 490
3 002 953
2 768 010
218 051
6 136
10 756
150 371
120 771
29 600
1 969 411

624 593
1 560
6 236
1 267 353

266
570
7 284
17 614

1 191
937
7 989
5 638
28 180

625 784
1 203
10 119
19 158
1 313 147

Загальна сума кредитів до вирахування резервів

18 277 448

91 312

3 070 749

21 439 509

Резерв під знецінення за кредитами

(1 970 374)

(27 281)

(48 693)

(2 046 348)

Усього кредитів за мінусом резервів

16 307 074

64 031

3 022 056

19 393 162

Юридичні особи

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Амортизована вартість до модифікації
Амортизована вартість після модифікації

-

5 874
3 400

36 916
17 745

42 790
21 145

Чистий прибуток/збиток

-

2 474

19 171

21 645

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

1 370
848

-

523
164

1 893
1 012

522

-

359

881

Споживчі кредити,
що надані фізичним особам
Амортизована вартість до модифікації
Амортизована вартість після модифікації
Чистий прибуток/збиток

* Прострочені, але не знецінені кредити включають забезпечені кредити, справедлива вартість забезпечення за якими покриває прострочені платежі за процентами та основною сумою боргу. Суми, відображені як прострочені та не
знецінені, являють собою весь залишок за такими кредитами, а не тільки прострочені суми за окремими платежами.
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ПРИМІТКА 9

ТАБЛИЦЯ 8.11.

ВПЛИВ ВАРТОСТІ ЗАСТАВИ НА ЯКІСТЬ КРЕДИТУ
НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

ТАБЛИЦЯ 9.1.

ІНВЕСТИЦІЇ
В ЦІННІ ПАПЕРИ

ІНВЕСТИЦІЇ В ЦІННІ ПАПЕРИ
(тис. грн)

(тис. грн)

Найменування статті

Балансова
вартість

Вартість
застави

Чистий
ризик

Кредити, що надані юридичним особам
Іпотечні кредити фізичних осіб
Споживчі кредити, що надані фізичним особам

20 095 628
97 782
3 759 134

12 033 419
87 177
2 570 530

8 062 209
10 605
1 188 604

Усього кредитів

23 952 544

14 691 126

9 261 418

ТАБЛИЦЯ 8.12.

ВПЛИВ ВАРТОСТІ ЗАСТАВИ НА ЯКІСТЬ КРЕДИТУ
НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
Балансова
вартість

Вартість
застави

Чистий
ризик

Кредити, що надані юридичним особам
Іпотечні кредити фізичних осіб
Споживчі кредити, що надані фізичним особам

18 277 448
91 312
3 070 749

13 070 468
43 385
1 522 894

5 206 980
47 927
1 547 855

Усього кредитів

21 439 509

14 636 747

6 802 762

Таблиці 8.11 та 8.12 заповнені з урахуванням оцінки якості забезпечення, що використовується для
покриття кредитного ризику, відповідно до кредитно-ризикової політики банку. В якості вартості забезпечення беруться до розрахунку резервів такі
типи забезпечення:

2018 рік

2017 рік

Облігації внутрішньої державної позики:
які обліковуються за СВІСД
у портфелі банку на продаж

998 626
998 626
-

1 064 516
1 064 516

910
910
-

910
910

999 536

1 065 426

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:
які обліковуються за СВІСД
у портфелі банку на продаж
Усього інвестицій в цінні папери

(тис. грн)

Найменування статті

Найменування статті

Для розрахунку таблиць забезпечення приймається в сумі, що не перевищує балансову вартість
кредиту за кожним договором, що покритий відповідним забезпеченням.

Станом на 31 грудня 2018 року банк мав облігації
внутрішньої державної позики («ОВДП»), номіновані у національній валюті балансовою вартістю
998 626 тис. грн (2017: 1 064 516 тис. грн).
З початку 2018 року банк придбав ОВДП на суму
294 474 тис. грн (за номінальною вартістю) з середньозваженою дохідністю 16,75 % річних та строками погашення у січні 2019 – червні 2020 року.

Також, за 2018 рік відбулось погашення трьох серій
ОВДП на загальну суму 324 866 тис. грн (за номінальною вартістю).
У результаті вище описаних операцій портфель
ОВДП банку знизився за 2018 рік у порівнянні з кінцем 2017 року з 996 532 тис. грн до 966 140 тис. грн
(за номінальною вартістю) та з 1 066 904 тис. грн до
1 009 247 тис. грн (за справедливою вартістю).

грошове покриття, покриття прийнятними
гарантіями банків інвестиційного класу та прийнятними гарантіями материнських компаній –
у повному обсязі;
рухоме майно (транспортні засоби) – у повному
обсязі тільки для фізичних осіб;
житлова та нежитлова нерухомість – у повному
обсязі.
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ПРИМІТКА 10 ІНВЕСТИЦІЙНА
НЕРУХОМІСТЬ
ТАБЛИЦЯ 9.2.

АНАЛІЗ ЗМІНИ РЕЗЕРВІВ ПІД ОЧІКУВАНІ ЗБИТКИ
ЗА БОРГОВИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЗА 2018 РІК

ТАБЛИЦЯ 10.1.

ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ, ОЦІНЕНА ЗА МЕТОДОМ СОБІВАРТОСТІ
(тис. грн)

(тис. грн)

Найменування статті
Залишок станом на 1 січня 2018 року
Нові активи
Зміни у оцінках кредитного збитку
за існуючими активами
Погашені активи
Залишок станом на 31 грудня 2018 року

ТАБЛИЦЯ 9.3.

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

(9 883)

-

-

(9 883)

(5 821)

-

-

(5 821)

(6 849)
3 176

-		
-

(6 849)
3 176

(19 377)

-

-

(19 377)

АНАЛІЗ ЗМІНИ ВАЛОВОЇ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ
БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2018 РІК
(тис. грн)

Найменування статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Залишок станом на 1 січня 2018 року

1 064 516

-

-

1 064 516

316 452

-

-

316 452

-		
-

(15 402)
(347 563)

Нові активи
Зміни у балансовій вартості
за існуючими активами
Погашені активи

(15 402)
(347 563)

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

ТАБЛИЦЯ 9.4.

1 018 003

-

-

1 018 003

ОСНОВНІ ІНВЕСТИЦІЇ В АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ
З НЕФІКСОВАНИМ ПРИБУТКОМ
(тис. грн)

Найменування компанії
Вид діяльності
Країна
		реєстрації
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Національний
депозитарій України

Управління
фінансовими ринками

Україна

ЗАТ «УМВБ»

Управління
фінансовими ринками

Україна

Балансова вартість
2018 рік

2017 рік

10

10

900

900

Усього			910

910
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Найменування статті
Будівлі
Частина
Усього
		
будівлі
Залишок станом на кінець 1 січня 2017 року

2 914

3 590

6 504

Первісна вартість
Знос

3 611
(697)

4 575
(985)

8 186
(1 682)

Амортизація за рік
Переведення до необоротних активів,
утримуваних для продажу, та активів групи вибуття
- Первісна вартість
- Знос
Переведення з категорії необоротних активів,
утримуваних для продажу, та активів групи вибуття
- Первісна вартість
- Знос
Переведення з категорії будівель, що займані власником
- Первісна вартість
- Знос

(109)

(91)

(200)

(1 797)
(2 174)
377

-

(1 797)
(2 174)
377

708
880
(172)
582
727
(145)

-

708
880
(172)
582
727
(145)

2 298

3 499

5 797

3 044
(746)

4 575
(1 076)

7 619
(1 822)

Залишок станом на кінець 31 грудня 2017 року
- Первісна вартість
- Знос
Амортизація за рік
Переведення до необоротних активів,
утримуваних для продажу, та активів групи вибуття
- Первісна вартість
- Знос

(56)

(92)

(148)

(328)
(455)
127

-

(328)
(455)
127

Залишок станом на кінець 31 грудня 2018 року

1 914

3 407

5 321

2 589
(675)

4 575
(1 168)

7 164
(1 843)

- Первісна вартість
- Знос

У складі інвестиційної нерухомості обліковуються
цілісні об’єкти нерухомості та частки власної нерухомості, які відповідають критеріям визнання інвестиційної нерухомості.
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Частки об’єктів нерухомості, які здаються в оренду, але не відповідають визначеним банком критеріям розмежування інвестиційної та операційної
нерухомості в разі використання одного об’єкту в
обох напрямках, не визнаються і не обліковуються

як об’єкти інвестиційної нерухомості. Контрактні
зобов’язання купити, збудувати або забудувати інвестиційну нерухомість або провести ремонт, обслуговування чи поліпшення існуючої інвестиційної
нерухомості відсутні.

ТАБЛИЦЯ 10.2. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ НЕРУХОМІСТЮ,
ЩО ВИЗНАНІ У ЗВІТІ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
ТА ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД
(тис. грн)

Суми доходів і витрат
Дохід від оренди інвестиційної нерухомості
Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і обслуговування)
від інвестиційної нерухомості, що генерує дохід від оренди

2018 рік

2017 рік

3 864

2 754

(132)

(200)

Станом на 31 грудня 2018 року банк як орендодавець не має договорів за невідмовною операційною
орендою.
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ПРИМІТКА 11 ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
(тис. грн)

Найменування статті

Земельні
Будівлі,
Машини та
Транспортні
Інструменти,
Інші
Інші
Незавершені
ділянки
споруди та
обладнання
засоби
прилади,
основні
необоротні
капітальні
		
передавальні			
інвентар
засоби
матеріальні
вкладення в
		
пристрої			
(меблі)		
активи
основні засоби
								
та немате								
ріальні активи

174

Усього
основних
засобів

Нематеріальні
активи

Усього

Балансова вартість на 1 січня 2017 р.:

100

273 791

110 902

3 998

14 516

12 709

4 712

26 515

447 243

51 692

498 935

Первісна вартість
Знос
Надходження
Капітальні інвестиції на добудову основних засобів
та вдосконалення нематеріальних активів
Переведення до необоротних активів,
утримуваних для продажу, та активів групи вибуття
первісна (переоцінена) вартість
(переведено в активи для продажу)
знос (переведено в активи для продажу)
Інші переведення
первісна (переоцінена) вартість
(переведено в інвестиц. нерухомість)
знос (переведено в інвестиц. нерухомість)
Вибуття:
Вибуття (первісна вартість)
Вибуття (знос)
Амортизаційні відрахування за рік

100
-

371 379
(97 588)
9 736

246 963
(136 061)
34 728

16 556
(12 558)
-

44 232
(29 716)
3 980

24 501
(11 792)
2 399

44 190
(39 478)
13 025

26 515
0
73 307

774 436
(327 193)
137 175

133 264
(81 572)
29 922

907 700
(408 765)
167 097

-

1 574

30 245

-

684

57

2 581

-

35 141

43 505

78 646

-

(563)

-

-

-

-

-

-

(563)

-

(563)

-

(749)
186
(582)

-

-

-

-

-

-

(749)
186
(582)

-

(749)
186
(582)

-

(727)
145
(218)
(1 589)
1 371
(15 515)

(20)
(31 114)
31 094
(35 561)

(79)
(9 053)
8 974
(2 049)

(382)
(1 648)
1 266
(5 431)

(4)
(721)
717
(1 962)

(17)
(3 759)
3 742
(8 182)

(78 646)
(78 646)
-

(727)
145		
(79 366)
(126 530)
(14 678)
47 164
14 678
(68 700)
(35 245)

(727)
145
(79 366)
(141 208)
61 842
(103 945)

Балансова вартість на 31 грудня 2017 р.:

100

268 223

140 294

1 870

13 367

13 199

12 119

21 176

470 348

89 874

560 222

Первісна вартість
Знос
Надходження
Капітальні інвестиції на добудову основних засобів
та вдосконалення нематеріальних активів
Переведення до необоротних активів,
утримуваних для продажу, та активів групи вибуття
первісна (переоцінена) вартість
(переведено в активи для продажу)
знос (переведено в активи для продажу)
Вибуття:
Вибуття (первісна вартість)
Вибуття (знос)
Амортизаційні відрахування за рік

100
-

379 624
(111 401)
11 037

280 822
(140 528)
50 949

7 503
(5 633)
1 168

47 248
(33 881)
6 837

26 236
(13 037)
5 163

56 037
(43 918)
17 805

21 176
72 672

818 746
(348 398)
165 631

192 013
(102 139)
37 854

1 010 759
(450 537)
203 485

-

879

20 965

1 863

435

2 268

11

-

26 421

21 943

48 364

-

(863)

-

-

-

-

-

-

(863)

-

(863)

-

(1 153)
289
(22)
(929)
907
(14 851)

(54)
(8 273)
8 219
(54 328)

(372)
(2 556)
2 184
(1 017)

(35)
(451)
416
(5 428)

(1)
(333)
332
(2 226)

(2)
(3 325)
3 323
(10 450)

(48 364)
(48 364)
-

(1 153)
289
(48 850)
(64 231)
15 381
(88 300)

(10 748)
10 748
(50 451)

(1 153)
289
(48 850)
(74 979)
26 129
(138 751)

Балансова вартість на 31 грудня 2018 р.:

100

264 402

157 826

3 512

15 176

18 403

19 483

45 484

524 386

99 220

623 606

Первісна (переоцінена) вартість
Знос на кінець звітного періоду

100
-

389 458
(125 056)

344 463
(186 637)

7 978
(4 466)

54 069
(38 893)

33 334
(14 931)

70 528
(51 045)

45 484
-

945 414
(421 028)

241 062
(141 842)

1 186 476
(562 870)
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ПРИМІТКА 12 ІНШІ ФІНАНСОВІ
ТА НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Станом на 31 грудня 2018 року первісна вартість
повністю амортизованих основних засобів та нематеріальних активів складає 207 189 тис. грн, з яких
первісна вартість нематеріальних активів становить 73 445 тис. грн (30 % загальної вартості нематеріальних активів). Дані активи банк використовує у своїй діяльності та несе витрати на їх технічну
підтримку та оновлення, отримані від постачальників. Станом на 31 грудня 2017 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів та
нематеріальних активів складала 156 874 тис. грн,
з яких первісна вартість нематеріальних активів
становить 52 683 тис. грн (27 % загальної вартості
нематеріальних активів).
Станом на 31 грудня 2018 року банком не встановлено зміни очікуваної економічної вигоди від
використання нематеріальних активів та основних
засобів, тому встановлені строки корисного використання за введеними в експлуатацію активами
відповідають таким, що були використані станом на
31 грудня 2017 року.
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Станом на 31 грудня 2018 року та 2017 року зменшення корисності нематеріальних активів і основних засобів банком не було виявлено.
Станом на 31 грудня 2018 група «транспортні засоби» включає автомобілі, що отримані банком за
трьома договорами фінансового лізингу. Первісна
вартість отриманих у фінансовий лізинг основних
засобів становить 2 378 тис. грн, та балансова вартість – 445 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2017 група «транспортні засоби» включала автомобілі, що отримані банком
за десятьма договорами фінансового лізингу. Первісна вартість отриманих у фінансовий лізинг основних засобів становила 4 934 тис. грн, балансова
вартість – 1 673 тис. грн.
Умовами договорів фінансового лізингу передбачена можливість викупу об’єктів лізингу по завершенню терміну дії договору за залишковою вартістю.
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ТАБЛИЦЯ 12.1.

ІНШІ ФІНАНСОВІ ТА НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Інші фінансові активи
Нараховані доходи за послуги
Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками
Інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за операціями з іноземною валютою
Дебіторська заборгованість за переказами
з використанням міжнародних платіжних систем
Резерв під очікувані кредитні збитки/
резерв під знецінення за іншими фінансовими активами

33 283
28 289
7 289
2 518
101

42 970
28 666
11 420
1 934
539

-

4 233

(4 914)

(3 822)

Інші нефінансові активи
Дебіторська заборгованість з придбання активів
Витрати майбутніх періодів
Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя
Передоплата за послуги
Інші активи
Дебіторська заборгованість за податками та внесками до фондів
Резерв під зменшення корисності інших нефінансових активів

60 734
36 690
32 844
2 516
2 498
1 613
613
(16 040)

45 674
6 934
29 863
10 017
3 184
843
326
(5 493)

94 017

88 644

Усього інших фінансових та нефінансових активів за мінусом резервів
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ТАБЛИЦЯ 12.2. АНАЛІЗ ЗМІНИ РЕЗЕРВУ ПІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ
ІНШИХ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЗА 2018 РІК

ТАБЛИЦЯ 12.4.
(тис. грн)

Рух резервів

Дебіторська
заборгованість
з придбання
активів

Передоплата
за послуги

Інші
активи

Усього

(3 170)

(2 266)

(57)

(5 493)

Залишок станом на 1 січня 2018 року
(Збільшення)/зменшення резерву
під знецінення протягом періоду
Списання безнадійної заборгованості
Вплив зміни валютних курсів

(11 471)
-

888
-

36
-

(10 547)
-

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

(14 641)

(1 378)

(21)

(16 040)

ТАБЛИЦЯ 12.3. АНАЛІЗ ЗМІНИ РЕЗЕРВУ ПІД ЗНЕЦІНЕННЯ ІНШИХ
ФІНАНСОВИХ ТА НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЗА 2017 РІК
					

(тис. грн)

Рух резервів

Інші
Дебіторська
фінансові заборгованість
активи
з придбання
		активів

Передоплата за
послуги

Інші
активи

Усього

Залишок станом на 1 січня 2017 року

(9 381)

-

(196)

(22)

(9 599)

(Збільшення)/зменшення резерву
під знецінення протягом періоду
Списання безнадійної заборгованості
Вплив зміни валютних курсів

(7 564)
13 203
(80)

(3 170)
-

(2 117)
47
-

(35)
-

(12 886)
13 250
(80)

Залишок станом на 31 грудня 2017 року

(3 822)

(3 170)

(2 266)

(57)

(9 315)

АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

		

(тис.грн.)

Найменування статті

Дебіторська
заборгованість
за операціями
з платіжними
картками
7 289

26 017

33 306

Великі клієнти та банки з кредитною історією більше 2 років
Нові великі клієнти
Середні компанії
Малі компанії
Фізичні особи
Заборгованість, знецінена на індивідуальній основі (стадія 3):

7 289
-

22 102
2 042
37
1 737
99
4 891

22 102
2 042
37
1 737
7 388
4 891

-

235
94
276
583
3 703

235
94
276
583
3 703

Усього інших фінансових активів до вирахування резерву

7 289

30 908

38 197

Резерв під очікувані кредитні збитки інших фінансових активів

-

(4 914)

(4 914)

7 289

25 994

33 283

із затримкою платежу до 30 днів
із затримкою платежу від 31 до 90 днів
із затримкою платежу від 91 до 180 днів
із затримкою платежу від 181 до 365 днів
із затримкою платежу більше ніж 366 днів

Усього інших фінансових активів за мінусом резерву

ТАБЛИЦЯ 12.5. АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ЯКОСТІ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(тис. грн)

Дебіторська
заборгованість
за операціями
з платіжними
картками

Інші
фінансові
активи

Усього

Не прострочена та не знецінена заборгованість:

11 420

30 532

41 952

Великі клієнти та банки з кредитною історією більше 2 років
Нові великі клієнти
Середні компанії
Малі компанії
Фізичні особи
Заборгованість, знецінена на індивідуальній основі:

11 420
-

23 643
1 942
155
443
4 349
4 840

23 643
1 942
155
443
15 769
4 840

-

1 103
397
439
632
2 269

1 103
397
439
632
2 269

11 420

35 372

46 792

-

(3 822)

(3 822)

11 420

31 550

42 970

із затримкою платежу до 30 днів
із затримкою платежу від 31 до 90 днів
із затримкою платежу від 91 до 180 днів
із затримкою платежу від 181 до 365 днів
із затримкою платежу більше ніж 365 днів
Усього інших фінансових активів до вирахування резерву
Резерв під знецінення інших фінансових активів
Усього інших фінансових активів за мінусом резерву

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» / РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК

Усього

Не прострочена та не знецінена заборгованість (стадія 1):

Найменування статті

178

Інші
фінансові
активи
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ПРИМІТКА 13 НЕОБОРОТНІ АКТИВИ,
УТРИМУВАНІ
ДЛЯ ПРОДАЖУ

ПРИМІТКА 14 КОШТИ
БАНКІВ

(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Основні засоби – нежитлова нерухомість

8 523

1 597

Усього необоротних активів, утримуваних для продажу

8 523

1 597

Станом на 31 грудня 2018 року банк обліковував
у складі необоротних активів, утримуваних для
продажу, власну нежитлову нерухомість, яка перекласифікована в дану категорію з категорії основні засоби та інвестиційна нерухомість, а також
майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя.

(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» інших банків

6 142

14 448

Усього коштів інших банків

6 142

14 448

Протягом 2018 року в категорію «Необоротні активи, утримувані для продажу» було переведено активи з інших категорій, а саме:
з категорії «Інші активи», «Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» – земельна ділянка та нежитлова нерухомість в м. Дрогобич на суму 7 501 тис. грн в
зв’язку з укладанням договору купівлі-продажу нерухомого майна у 2018 році, передача активів згідно з яким відбулася в січні 2019 року;
з категорій «Основні засоби та нематеріальні
активи», «Будівлі» – власні об’єкти нерухомості
на суму 863 тис. грн, у банка є план реалізувати дане майно протягом року;
з категорії «Інвестиційна нерухомість» – власні
об’єкти нерухомості на суму 327 тис. грн, у банка є план реалізувати дане майно протягом
року.
Крім того, 2 (два) об’єкти нерухомості вартістю
851 тис. грн реалізовані банком протягом 2018 року
та здійснена уцінка 1 (одного) об`єкту – нежитлове
приміщення в м. Дрогобич на суму 914 тис. грн.
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ПРИМІТКА 15 КОШТИ
КЛІЄНТІВ

ТАБЛИЦЯ 15.1.

ПРИМІТКА 16 ІНШІ ЗАЛУЧЕНІ
КОШТИ

КОШТИ КЛІЄНТІВ

ТАБЛИЦЯ 16.1.

ІНШІ ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ

(тис. грн)

		

2018 рік

2017 рік

Найменування статті

Державні та громадські організації:
Поточні рахунки
Інші юридичні особи:
Поточні рахунки
Строкові кошти
Фізичні особи:
Поточні рахунки
Строкові кошти

31
31
20 106 818
12 096 287
8 010 531
6 947 197
3 395 050
3 552 147

68
68
19 310 291
11 042 309
8 267 982
6 753 931
2 947 224
3 806 707

Усього коштів клієнтів

27 054 046

26 064 290

Найменування статті

(тис. грн)

2018 рік

2017 рік

Зобов’язання з фінансового лізингу (оренди)

1 165

2 770

Усього

1 165

2 770

ТАБЛИЦЯ 16.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНІ ОРЕНДНІ ПЛАТЕЖІ,
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ЗА ФІНАНСОВИМ ЛІЗИНГОМ (ОРЕНДОЮ),
ТА ЇХ ТЕПЕРІШНЮ ВАРТІСТЬ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(тис. грн)

Найменування статті
Станом на 31 грудня 2018 року залишок кош
тів на рахунках десяти найбільших клієнтів
складає 4 632 827 тис. грн або 17,12 % від загального залишку коштів по рахунках клієнтів
(2017 р.: 4 256 388 тис. грн або 16,33 %). Станом на

31 грудня 2018 року балансова вартість залучених
коштів клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, безвідкличними зобов`язаннями за
імпортними акредитивами, гарантіями, поруками,
складає 910 540 тис. грн (2017 р.: 861 763 тис. грн).

ТАБЛИЦЯ 15.2. РОЗПОДІЛ КОШТІВ КЛІЄНТІВ
ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фізичні особи
Оптова та роздрібна торгівля
Переробна промисловість
Фінансова та страхова діяльність
Професійна, наукова та технічна діяльність
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
Інформація та комунікації
Інші
Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
Операції з нерухомим майном
Будівництво
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування
Усього коштів клієнтів
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Від 1 до 5 років

Усього

Мінімальні орендні платежі
Майбутні фінансові виплати

1 301
(136)

-

1 301
(136)

Теперішня вартість мінімальних орендних
платежів станом на кінець 31 грудня 2018 року

1 165

-

1 165

ТАБЛИЦЯ 16.3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІНІМАЛЬНІ ОРЕНДНІ ПЛАТЕЖІ,
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ЗА ФІНАНСОВИМ ЛІЗИНГОМ (ОРЕНДОЮ),
ТА ЇХ ТЕПЕРІШНЮ ВАРТІСТЬ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(тис. грн)

(тис. грн)

Вид економічної діяльності

Менше ніж 1 рік

2018 рік
сума	 %

2017 рік
сума	 %

6 947 197
6 848 459
3 470 884
1 702 851
1 593 667
1 393 398
1 327 963
1 250 459

25.68
25.31
12.83
6.29
5.89
5.15
4.91
4.64

6 753 931
7 820 495
3 705 622
1 110 293
746 422
2 521 328
876 767
794 931

25.91
30.00
14.22
4.26
2.86
9.67
3.36
3.08

863 937
619 710
390 430
271 371
233 323

3.19
2.29
1.44
1.00
0.86

771 639
183 369
271 940
269 478
111 677

2.96
0.70
1.04
1.03
0.43

140 397

0.52

126 398

0.48

27 054 046 100.00

Найменування статті

Менше ніж 1 рік

Від 1 до 5 років

Усього

Мінімальні орендні платежі
Майбутні фінансові виплати

3 485
(715)

-

3 485
(715)

Теперішня вартість мінімальних орендних
платежів станом на кінець 31 грудня 2017 року

2 770

-

2 770

26 064 290 100.00
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ПРИМІТКА 17 РЕЗЕРВИ
ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

Станом на 31 грудня 2018 року стаття «Резерви за
зобов’язаннями» включала резерви під очікувані
збитки за кредитними зобов’язаннями балансовою
вартістю 34 844 тис. грн. Структура кредитних зобов’язань за видами наведена у Примітці 33.

Станом на 31 грудня 2018 року стаття «Резерви за зобов’язаннями» включала також сформовані резерви за іншими зобов’язаннями у сумі
59 240 тис. грн (31 грудня 2017: 36 198 тис. грн) –
резерви під судові позиви, податкові ризики та
інші події, ймовірність відтоку грошових коштів по
яких оцінюється як висока.

ТАБЛИЦЯ 17.1.

ТАБЛИЦЯ 17.3.

АНАЛІЗ ЗМІНИ РЕЗЕРВІВ ПІД ОЧІКУВАНІ КРЕДИТНІ ЗБИТКИ
ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ З КРЕДИТУВАННЯ ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ

ЗМІНИ РЕЗЕРВІВ ЗА ІНШИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ
ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ

(тис. грн)

Найменування статті
Залишок станом на 1 січня 2018 року

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

12 145

1 951

70 321

84 417

Нові зобов’язання
Зміни в оцінках очікуваного кредитного збитку
за існуючими зобов’язаннями
Погашені зобов’язання
Вплив зміни валютних курсів

6 661

-

-

6 661

19 083
(2 739)
(306)

(1 688)
(141)
(122)

(63 220)
(7 101)

17 395
(66 100)
(7 529)

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

34 844

-

-

34 844

ТАБЛИЦЯ 17.2.

АНАЛІЗ ЗМІН ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ З КРЕДИТУВАННЯ
ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ

Залишок станом на 1 січня 2018 року
Нові зобов’язання
Інші зміни
Погашені зобов’язання
Вплив зміни валютних курсів
Залишок станом на 31 грудня 2018 року
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Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

3 288 581

40 699

87 440

3 416 720

2 541 895
277 911
(1 799 230)
(32 849)

4 333
(40 563)
(68)

1 400
(87 440)
-

2 541 895
283 644
(1 927 233)
(32 917)

4 276 308

4 401

1 400

4 282 109
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Резерв за іншими
зобов’язаннями
Залишок станом на 1 січня 2018 року

36 198

(Збільшення)/зменшення резерву протягом періоду
Списання безнадійної заборгованості

23 341
(299)

Залишок станом на 31 грудня 2018 року

59 240

ТАБЛИЦЯ 17.4.

ЗМІНИ РЕЗЕРВІВ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ
ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ
(тис. грн)

(тис. грн)

Найменування статті

(тис. грн)

Рух резервів

Зобов’язання
кредитного
характеру

Резерви
за іншими
зобов’язаннями

Усього

83 332

36 190

119 522

(13 302)
364

294
(286)
-

(13 008)
(286)
364

70 394

36 198

106 592

Залишок станом на 1 січня 2017 року
Формування/(розформування) та/або збільшення резерву
Використання резерву
Вплив зміни валютних курсів
Залишок станом на 31 грудня 2017 року
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ПРИМІТКА 19 СУБОРДИНОВАНИЙ
БОРГ

ПРИМІТКА 18 ІНШІ ФІНАНСОВІ
ТА НЕФІНАНСОВІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
(тис. грн)

Найменування статті
Інші фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками
Кредиторська заборгованість за послуги
з технічної та інформаційної підтримки
Кредиторська заборгованість за послуги
міжнародних платіжних систем та систем зв’язку
Кредиторська заборгованість по переказах
та інших операціях з клієнтами
Кредиторська заборгованість з придбання активів
Нараховані витрати по послугах агентів банку
Отримана комісійна винагорода за гарантіями
та іншими фінансовими інструментами
Нараховані витрати по комісіях по гарантіях та акредитивах
Кредиторська заборгованість за аудиторські послуги
Кредиторська заборгованість за оперативним лізингом (орендою)
Кредиторська заборгованість за кореспондентськими рахунками
Кредиторська заборгованість за операціями з іноземною валютою
Дивіденди до сплати
Аванси (передоплати) отримані за договорами
відступлення права вимоги та факторингу
Інші нефінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
Доходи майбутніх періодів
Кредиторська заборгованість за податками
та зборами, крім податку на прибуток
Кредиторська заборгованість за зборами
до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Інша заборгованість
Усього інших фінансових та нефінансових зобов’язань
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на 31 грудня
2018 року

на 31 грудня
2017 року

133 676

165 255

61 426

19 240

33 014

29 955

10 005

9 667

7 659
5 746
3 776

5 551
748
3 588

3 214
2 803
2 759
1 100
1 234
901
39

59 383
11 070
1 824
877
630
1 308
39

-

21 375

203 233

195 804

111 218
39 036

109 311
37 578

29 416

27 944

12 294
11 269

12 597
8 374

336 909

361 059

(тис. грн)

Назва інвестора
юридичної особи

Дата
залучення
коштів

Дата
повернення
коштів

Розмір та тип
відсоткової
ставки

2018 рік

2017 рік

СREDIT AGRICOLE, SA
12.09.2006
27.09.2022
(Франція)			

6m USD LIBOR
+ 3.24 % (плаваюча)

548 323

554 225

СREDIT AGRICOLE, SA
03.11.2014
14.11.2023
(Франція)			

6m USD LIBOR
+ 3.10 % (плаваюча)

251 173

254 193

СREDIT AGRICOLE, SA
03.11.2014
14.11.2024
(Франція)			

6m USD LIBOR
+ 3.15 % (плаваюча)

265 145

268 332

Усього				

1 064 641

1 076 750
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ПРИМІТКА 20 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
ТА ЕМІСІЙНІ РІЗНИЦІ
(ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД)
Станом на 31 грудня 2018 року статутний капітал банку складає 1 222 929 тис. грн (2017:
1 222 929 тис. грн). Статутний капітал розподілений на
1 222 928 760 акцій, з яких 1 222 926 760 штук – прості
іменні акції номінальною вартістю 1,00 грн кожна та
2 000 штук привілейовані іменні акції номінальною
вартістю 1,00 грн кожна. Випуски акцій зареєстровані, акції повністю розміщені та знаходяться в обігу.
Прості іменні акції дають акціонеру право на участь
в управлінні банком, отримання дивідендів, отримання частини майна товариства або його вартості у разі ліквідації банку. Одна проста іменна акція
надає право одного голосу для вирішення кожного
питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків кумулятивного голосування.
Привілейовані іменні акції дають акціонеру переважне право на отримання дивідендів, першочерговість виплат у разі ліквідації банку та право
конвертації цих акцій в прості іменні акції. Одна
привілейована акція надає право одного голосу
для вирішення кожного питання, по яких вони беруть участь у голосуванні на Загальних зборах
акціонерів, у випадках, передбачених Статутом.
Виплата дивідендів акціонерам з розрахунку на

кожну належну їм акцію певного типу здійснюється
з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше
шести місяців після закінчення звітного року – для
привілейованих акцій та у строк, що не перевищує
шість місяців після закінчення звітного року, – для
простих іменних акцій. Банк виплачує дивіденди
виключно грошовими коштами. Єдиним акціонером
банку є Credit Agricole S.A.
У травні 2018 року 5 % прибутку банку, отриманого за результатами діяльності у 2017 році, в сумі
55 475 тис. грн згідно з рішенням Загальних зборів
акціонерів № 1 від 30.04.2018 направлено на формування резервного фонду та у липні 2018 60 %
прибутку банку в сумі 660 000 тис. грн направлено
на формування загальних резервів.
У квітні 2017 року 5 % прибутку банку, отриманого за результатами діяльності у 2016 році в сумі
40 390 тис. грн згідно з рішенням Загальних зборів
акціонерів № 3 від 27.04.2017 направлено на формування резервного фонду. У квітні 2017 55 % прибутку банку, в сумі 444 282 тис. грн направлено на
формування загальних резервів.

ПРИМІТКА 21 АНАЛІЗ АКТИВІВ
ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ЗА СТРОКАМИ ПОГАШЕННЯ
(тис. грн)

		
Найменування
статті

Примітки

		
		
		
Активи
Грошові кошти
та їх еквіваленти
6
Кредити
та заборгованість банків
7
Кредити
та заборгованість клієнтів
8
Інвестиції в цінні папери
9
Похідні фінансові активи
34
Інвестиційна нерухомість
10
Відстрочений
податковий актив		
Основні засоби
та нематеріальні активи
11
Інші фінансові
та нефінансові активи
12
Необоротні активи,
утримувані для продажу
13
Усього активів		
Зобов’язання
Кошти банків
14
Кошти клієнтів
15
Похідні фінансові
зобов’язання
34
Інші залучені кошти
16
Зобов’язання щодо поточного
податку на прибуток		
Резерви за зобов’язаннями
17
Інші фінансові та нефінансові
зобов’язання
18
Субординований борг
19
Усього зобов’язань		
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31 грудня 2018 року

31 грудня 2017 року

Суми, очікувані до погашення
або відшкодування

Суми, очікувані до погашення
або відшкодування

менше
ніж 12
місяців

більше
усього
ніж 12		
місяців		

менше
ніж 12
місяців

більше
ніж 12
місяців

усього

8 217 346

-

8 217 346

8 708 812

-

8 708 812

1 090 865

-

1 090 865

1 108 778

196

1 108 974

3 739 959 21 686 097
300 748
999 536
47 243
5 321
5 321

15 747 401
348 472
-

17 946 138
698 788
47 243
-

3 645 761 19 393 162
716 954 1 065 426
5 797
5 797

16 142

-

16 142

12 396

-

12 396

-

623 606

623 606

-

560 222

560 222

94 017

-

94 017

88 644

-

88 644

8 523

-

8 523

1 597

-

1 597

28 119 062

4 669 634 32 788 696

26 016 100

6 142
27 035 039

6 142
19 007 27 054 046

4 928 930 30 945 030

14 448		
14 448
26 020 474
43 816 26 064 290

346
1 165

-

346
1 165

30 115
94 084

-

30 115
94 084

47 552
106 592

-

47 552
106 592

336 909
12 487

1 052 154

336 909
1 064 641

360 873
10 196

186
1 066 554

361 059
1 076 750

1 071 161 28 587 448

26 570 218

27 516 287

7 565		
2 518
252

7 565
2 770

1 110 808 27 681 026
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ПРИМІТКА 23 КОМІСІЙНІ ДОХОДИ
ТА ВИТРАТИ

ПРИМІТКА 22 ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ
ТА ВИТРАТИ

(тис. грн)

Найменування статті

190

2018 рік

2017 рік

Процентні доходи:		
Кредити та заборгованість клієнтів
3 355 919
Короткострокові розміщення в НБУ
166 474
Цінні папери в портфелі банку, які обліковуються за СВІСД
137 586
Кореспондентські рахунки в інших банках
79 567
Кошти в інших банках
7 479

2 468 156
206 348
126 423
53 997
6 642

Усього процентних доходів

3 747 025

2 861 566

Процентні витрати:		
Строкові кошти юридичних осіб
(1 006 726)
Поточні рахунки
(234 149)
Строкові кошти фізичних осіб
(95 387)
Субординований борг
(57 123)
Строкові кошти банків
(22 026)
Зобов’язання з фінансового лізингу (оренди)
(1 999)

(530 476)
(181 091)
(115 635)
(75 035)
(8 555)
(4 097)

Усього процентних витрат

(1 417 410)

(914 889)

Чистий процентний дохід

2 329 615

1 946 677
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(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

Комісійні доходи:		
Розрахунково-касові операції
490 539
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку
263 139
Комісійні доходи за позабалансовими операціями клієнтів
(крім наданих гарантій та акредитивів)
96 518
Комісійна винагорода некредитного характеру,
отримана від страхових компаній
50 689
Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів
23 481
Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами
14 100
Гарантії надані та акредитиви
2 784
Операції з цінними паперами
692
Інкасація
624
Усього комісійних доходів

2017 рік
444 661
243 372
21 813
39 361
16 457
11 741
70 905
646
584

942 566

849 540

Комісійні витрати:		
Комісійні витрати за операціями з МБПК
(113 095)
Розрахунково-касові операції
(57 621)
Гарантії отримані
(45 945)
Інші комісійні витрати
(22 138)
Операції з цінними паперами
(415)

(87 813)
(54 669)
(46 317)
(17 404)
(542)

Усього комісійних витрат

(239 214)

(206 745)

Чистий комісійний дохід

703 352

642 795
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ПРИМІТКА 24 ЧИСТИЙ ЗБИТОК ВІД
ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ
ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

ПРИМІТКА 25 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ
ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

(тис. грн)

Найменування статті

Примітка

2018 рік

2017 рік

8

(249 789)

(275 371)

9

(9 494)

-

6

(8 725)

-

7

(6 118)

-

6

(1 922)

-

12

(1 514)

(7 564)

Чистий збиток від зменшення корисності
наданих кредитів клієнтам
Чистий збиток від зменшення корисності
боргових цінних паперів, які обліковуються
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Чистий збиток від зменшення корисності
фінансових активів/кореспондентський рахунок НБУ
Чистий збиток від зменшення корисності
депозитних сертифікатів НБУ
Чистий збиток від зменшення корисності
заборгованості інших банків
Чистий збиток від зменшення корисності
інших фінансових активів банку

Усього чистий збиток від зменшення корисності
фінансових активів		
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(277 562)

(282 935)

(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

Інші операційні доходи:		
Дохід, отриманий за гарантіями та іншими фінансовими інструментами
55 014
Інші операційні доходи
6 031
Інші доходи
4 206
Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості
3 864
Дохід від реалізації активів на продаж
2 964
Операційні доходи від ведення записів в реєстрі рухомого
та нерухомого майна
1 923
Доходи за іншими операціями з платіжними картками
906
Дохід від операційного лізингу (оренди)
177
Дохід від надання консультаційних послуг партнерам
Усього операційних доходів

2017 рік
1 134
4 269
2 754
1 397
2 020
933
249
1 504

75 085

14 260

Інші операційні витрати:		
Витрати на сплату внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(47 625)
Інші операційні витрати
(18 671)
Витрати на стягнення заборгованості по кредитах
(11 571)
Витрати на страхування банківських ризиків
(4 588)
Витрати на реєстраційні послуги, пов`язані з кредитуванням
(2 334)
Витрати на сплату членських внесків
(1 253)
Витрати від уцінки активів на продаж
(914)
Витрати на амортизацію інвестиційної нерухомості
(148)
Інші операційні витрати, пов`язані з кредитуванням
(80)
Збитки від вибуття основних засобів та нематеріальних активів
(68)

(47 511)
(17 412)
(21 451)
(5 354)
(1 839)
(1 080)
(766)
(200)
(7)
(174)

Усього інших операційних витрат

(95 794)

(87 252)
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ПРИМІТКА 26 АДМІНІСТРАТИВНІ
ВИТРАТИ

ПРИМІТКА 27 ВИТРАТИ НА ПОДАТОК
НА ПРИБУТОК

ТАБЛИЦЯ 27.1.

ВИТРАТИ НА СПЛАТУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
(тис. грн)

(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Витрати на виплати працівникам
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів,
телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги
Інші
Амортизація основних засобів
Витрати на оперативний лізинг (оренду)
Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів
Витрати на маркетинг та рекламу
Професійні послуги
Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток
Комунальні послуги
Витрати на охорону
Витрати на відрядження та представницькі витрати

(805 734)

(676 659)

Поточний податок на прибуток

(297 327)

(262 412)

(156 651)
(89 455)
(88 300)
(57 618)
(50 451)
(33 335)
(22 700)
(22 105)
(21 348)
(15 515)
(19 068)

(149 244)
(77 980)
(68 700)
(43 753)
(35 245)
(20 564)
(19 729)
(17 420)
(18 370)
(15 665)
(15 875)

(1 382 280)

(1 159 204)

Усього адміністративних витрат

До складу витрат, пов’язаних з персоналом,
включений єдиний соціальний внесок у сумі
113 461 тис. грн (за 2017 рік – 91 666 тис. грн). Банк
не виплачує своїм працівникам додаткових пенсій
та інших пенсійних виплат.
Протягом 2018 року фірмами, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, були надані консультаційні послуги щодо огляду компенсацій по банківському ринку України, а також послуги з навчання.
Інші неаудиторські послуги не надавались.
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Зміна відстроченого податку на прибуток, пов’язана з:		
виникненням чи списанням тимчасових різниць
Усього витрати на податок на прибуток

(14 552)

19 581

(311 879)

(242 831)

У 2018 році ставка податку на прибуток в Україні становить 18 % (2017 рік: 18 %).

ТАБЛИЦЯ 27.2.

УЗГОДЖЕННЯ СУМИ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
ТА СУМИ ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)
(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

Прибуток до оподаткування
1 774 528
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування
(319 415)
Коригування облікового прибутку:		

1 352 332
(243 420)

Різниця в сумі витрат за даними податкового та фінансового обліку,
які не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового
прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку, в тому числі:
коригування, пов’язані зі створенням резервів на очікувані кредитні
збитки/резерви під знецінення та резервів зобов’язань
коригування, пов’язані із використанням резервів для списання
чи припинення визнання заборгованості
різниця нарахованих амортизаційних витрат
інші коригування
Сума податку на прибуток

7 536

589

7 827

2 225

(80)
(41)
(170)

(1 431)
(20)
(185)

(311 879)

(242 831)
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ПРИМІТКА 28 ПРИБУТОК
НА ОДНУ АКЦІЮ
ТАБЛИЦЯ 27.3.

ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАННЯМ ВІДСТРОЧЕНИХ
ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ ТА ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

ТАБЛИЦЯ 28.1.

ЧИСТИЙ ТА СКОРИГОВАНИЙ ПРИБУТОК НА ОДНУ ПРОСТУ
ТА ПРИВІЛЕЙОВАНУ АКЦІЮ
(тис. грн)

(тис. грн)

Найменування статті

ЗалиВплив ЗалиВизнані
Визнані
шок на першого за- шок на
у складі
у складі
31 грудня стосування 1 січня прибутків
іншого
2017
МСФО 9
2018 та збитків сукупного
року (Примітка 5)
року		
доходу

Податковий вплив тимчасових
різниць, які зменшують
(збільшують) суму оподаткування
та перенесені податкові збитки
на майбутні періоди
Нараховані резерви
за іншими зобов’язаннями
Основні засоби
Інвестиції в цінні папери на продаж /
Інвестиції в цінні папери,
що обліковуються через СВІСД
Резерв під очікувані кредитні збитки
за фінансовими активами та
зобов’язаннями кредитного характеру
Чистий відстрочений
податковий актив (зобов’язання)

ТАБЛИЦЯ 27.4.

Залишок на
31 грудня
2018
року

6 516
5 450

-

6 516
5 450

4 147
1 605

-

10 663
7 055

430

(1 779)

(1 349)

-

(227)

(1 576)

-

20 304

20 304

(20 304)		

-

12 396

18 525

30 921

(14 552)

(227)

Найменування статті
Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцій банку
Прибуток/(збиток), що належить власникам привілейованих акцій банку
Прибуток/(збиток) за рік
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)
Середньорічна кількість привілейованих акцій в обігу (тис. шт.)
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привілейовану акцію, грн

2018 рік

2017 рік

1 462 647
2
1 462 649
1 222 927
2
1.20
1.20

1 109 500
1
1 109 501
1 222 927
2
0.91
0.91

16 142

ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАННЯМ ВІДСТРОЧЕНИХ
ПОДАТКОВИХ АКТИВІВ ТА ВІДСТРОЧЕНИХ ПОДАТКОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(тис. грн)

Найменування статті

Залишок
Визнані
Визнані
на 31 грудня
у складі
у складі
2016 року
прибутків
іншого
		
та збитків
сукупного
			доходу
Податковий вплив тимчасових різниць,
які зменшують (збільшують) суму
оподаткування та перенесені податкові
збитки на майбутні періоди
Нараховані резерви за зобов’язаннями
Основні засоби
Інвестиції в цінні папери на продаж
Кредити та заборгованість клієнтів
Резерви під знецінення кредитів, інші активи
Чистий відстрочений
податковий актив (зобов’язання)
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Залишок
на 31 грудня
2017 року

6 514
5 382
(266)
185
(19 696)

2
68
(185)
19 696

696
-

6 516
5 450
430
-

(7 881)

19 581

696

12 396
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ПРИМІТКА 29 ДИВІДЕНДИ

(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

за
за привіпростими лейованими
акціями
акціями

за
простими
акціями

за привілейованими
акціями

Кредиторська заборгованість
перед акціонерами банку за дивідендами
Залишок станом на початок року
Дивіденди, за якими прийнято рішення
щодо виплати протягом року:
- на акцію
Дивіденди, зараховані на рахунку
Credit Agricole S.A. у складі коштів банків
Дивіденди,
виплачені протягом року іншим акціонерам
Залишок станом
на кінець звітного періоду (Примітка 18)

39

-

37

-

428 024
0.35

1
0.35

317 960
0.26

1
0.26

(428 024)

(1)

(317 959)

-

-

-

(11)

(1)

39

-

39

-

-

-

250 487

-

428 025

-

317 949

-

(428 025)

-

(568 436)

-

-

-

-

-

Дивіденди на окремому рахунку Credit Agricole S.A.
у складі коштів інших банків
Залишок станом на початок року
Перераховано протягом звітного періоду
Дивіденди, фактично сплачені
Credit Agricole S.A протягом звітного періоду
Залишок станом на кінець звітного періоду
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Рішення про виплату дивідендів та їх розмір
приймає акціонер банку. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дата
прийняття рішення про виплату дивідендів за
простими та привілейованими іменними акціями банку – 07.06.2018 року. Розмір дивідендів за привілейованими та простими іменними
акціями, що підлягають виплатi відповідно до
рішення (грн) – з розрахунку на одну просту
та привілейовану акцію банку – 0.35 гривень
(всього 428 млн грн). Спосіб виплати дивідендів –
через депозитарну систему України. Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів у
повному обсязі.
У відповідності до обмежень щодо купівлі, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів,
введених постановою Правління Національного банку України від 13.12.2016 року, № 410 «Про
врегулювання ситуації на грошово-кредитному та

валютному ринках України», банк протягом кожного календарного місяця, починаючи з червня 2018
року, здійснював купівлю та перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів у межах загальної суми, що не перевищувала
еквівалент 7 000 000 доларів США в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних
валют, установленим Національним банком України
на дату здійснення відповідної операції. В червні
2018 року було куплено валюти на 183 672 307
гривень, що склало 5 983 571.43 євро по курсу на
день купівлі (курс 30.6961). В липні 2018 року було
куплено валюти на суму 184 292 458 гривень, що
склало 5 979 328.07 євро по курсу на день купівлі
(курс 30.8216). В серпні 2018 року було куплено
валюти на суму 60 059 998.60 гривень, що склало
1 830 835.17 євро по курсу на день купівлі (курс
32.8047). Банк повністю виконав свої зобов’язання
щодо повернення за кордон іноземному інвестору
дивідендів за 2017 рік в серпні 2018 року.
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ПРИМІТКА 30 ЗВІТНІ СЕГМЕНТИ

ТАБЛИЦЯ 30.1.

ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ ЗА 2018 РІК

ТАБЛИЦЯ 30.2. ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ ЗА 2017 РІК.
(тис. грн)

(тис. грн)

Найменування статті
Найменування звітних сегментів
НерозпоУсього
				ділені
послуги
послуги казначейство
статті
корпоративним фізичним
та ринки
клієнтам
особам
капіталу		

Найменування статті
Найменування звітних сегментів
НерозпоУсього
				ділені
послуги
послуги казначейство
статті
корпоративним фізичним
та ринки
клієнтам
особам
капіталу		

Дохід від зовнішніх клієнтів:					

Дохід від зовнішніх клієнтів:					

Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи

2 501 004
596 390
56 602

854 915
345 847
4 478

391 106
329
14 005

-

3 747 025
942 566
75 085

Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи

1 825 443
544 809
1 310

642 713
304 575
4 259

393 410
156
8 691

-

2 861 566
849 540
14 260

Усього доходів сегментів

3 153 996

1 205 240

405 440

-

4 764 676

Усього доходів сегментів

2 371 562

951 547

402 257

-

3 725 366

Процентні витрати
(1 174 567)
Відрахування до резерву
під зменшення корисності кредитів
та коштів в інших банках
(196 883)
Результат від переоцінки
інших фінансових інструментів,
що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Результат від операцій
з іноземною валютою
212 380
Результат від переоцінки операцій
з іноземною валютою
Комісійні витрати
(74 598)
Чистий збиток/(прибуток)
від (збільшення)/зменшення резервів
за зобов’язаннями кредитного характеру
42 044
Чистий збиток/(прибуток)
від (збільшення)/зменшення резервів
за іншими зобов’язаннями
та іншими нефінансовими активами
Адміністративні
та інші операційні витрати
-

(163 694)

(79 149)

-

(1 417 410)

(180 416)

(83 591)

-

(914 889)

(54 419)

(26 260)

-

(277 562)

Процентні витрати
(650 882)
Відрахування до резерву
під знецінення кредитів
та коштів в інших банках
(261 390)
Відрахування до резерву під знецінення
дебіторської заборгованості
Результат від переоцінки
інших фінансових інструментів,
що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Результат від операцій
з іноземною валютою
178 346
Результат від переоцінки операцій
з іноземною валютою
Комісійні витрати
(73 983)
Чистий збиток/(прибуток)
від (збільшення)/зменшення резервів
за зобов’язаннями кредитного характеру
13 302
Чистий збиток/(прибуток)
від (збільшення)/зменшення резервів
за іншими зобов’язаннями
та іншими нефінансовими активами
Адміністративні та інші операційні витрати
-

(8 659)

-

-

(270 049)

-

(12 886)

-

(12 886)

-

20 868

-

20 868

53 272

-

-

231 618

(121 029)

26 361
(11 733)

-

26 361
(206 745)

-

-

-

13 302

-

(5 616)
- (1 254 998)

(5 616)
(1 254 998)

694 715

341 276 (1 260 614)

1 352 332

Прибуток/(збиток) сегментів

1 962 372

-

54 461

-

54 461

47 665

12 863

-

272 908

(142 749)

78 046
(21 867)

-

78 046
(239 214)

-

-

-

42 044

-

-

(33 889)

(33 889)

-

- (1 469 532)

(1 469 532)

892 043

423 534 (1 503 421)

1 774 528

Прибуток/(збиток) сегментів
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ПРИМІТКА 31 УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ
РИЗИКАМИ
ТАБЛИЦЯ 30.3. АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ ЗА 2018 РІК
(тис. грн)

Найменування статті
Найменування звітних сегментів
НерозпоУсього
				ділені
послуги
послуги казначейство
статті
корпоративним фізичним
та ринки
клієнтам
особам
капіталу		
АКТИВИ СЕГМЕНТІВ
Активи сегментів
Необоротні активи, утримувані
для продажу (чи групи вибуття)
Усього активів сегментів
Нерозподілені активи

17 941 949

3 744 148

10 307 747

-

31 993 844

17 941 949
-

3 744 148
-

8 523
10 316 270
-

786 329

8 523
32 002 367
786 329

Усього активів

17 941 949

3 744 148

10 316 270

786 329

32 788 696

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ
Зобов’язання сегментів
Усього зобов’язань сегментів
Нерозподілені зобов’язання

20 106 849
20 106 849
-

6 947 197
6 947 197
-

6 142
6 142
-

1 527 260

27 060 188
27 060 188
1 527 260

Усього зобов’язань

20 106 849

6 947 197

6 142

1 527 260

28 587 448

ТАБЛИЦЯ 30.4. АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗВІТНИХ СЕГМЕНТІВ ЗА 2017 РІК
(тис. грн)

Найменування статті
Найменування звітних сегментів
НерозпоУсього
				ділені
послуги
послуги казначейство
статті
корпоративним фізичним
та ринки
клієнтам
особам
капіталу		
АКТИВИ СЕГМЕНТІВ
Активи сегментів
Необоротні активи, утримувані
для продажу (чи групи вибуття)
Усього активів сегментів
Нерозподілені активи

16 307 075

3 086 087

10 883 212

-

30 276 374

16 307 075
-

3 086 087
-

1 597
10 884 809
-

667 059

1 597
30 277 971
667 059

Усього активів

16 307 075

3 086 087

10 884 809

667 059

30 945 030

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ
Зобов’язання сегментів
Усього зобов’язань сегментів
Нерозподілені зобов’язання

19 310 359
19 310 359
-

6 753 931
6 753 931
-

14 448
14 448
-

1 602 288

26 078 738
26 078 738
1 602 288

Усього зобов’язань

19 310 359

6 753 931

14 448

1 602 288

27 681 026

Нерозподілені активи – Інвестиційна нерухомість,
Основні засоби та нематеріальні активи, Інші фінансові та нефінансові активи.
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Нерозподілені зобов’язання – інші залучені кошти,
зобов’язання щодо поточного податку на прибуток,
відстрочені податкові зобов’язання, резерви за
зобов’язаннями, інші фінансові та нефінансові зобов’язання, субординований борг.
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Банком розроблені та впроваджені процедури
щодо управління ризиками та контролю за ними.
Процес управління ризиками побудовано на базі
досвіду материнського банку Credit Agricole S.A.,
а у частині ринкових ризиків з урахуванням особливо поглибленого підходу на основі досвіду головного інвестиційного та корпоративного банку
групи Credit Agricole – Credit Agricole Corporate and
Investment Banking, а також відповідних нормативних документів Національного банку України. Процес управління ризиками в банку складається з
попередження, ідентифікації, вимірювання, аналізу,
пропонування заходів, контролю та моніторингу,
звітування.
Система ризик-менеджменту банку спрямована
на забезпечення виконання бізнес-цілей згідно
зі стратегією розвитку банку та підвищення його
вартості, оптимізацію співвідношення потенційних
можливостей і ризиків, розміру капіталу і темпів
зростання банку.
Головними інструментами реалізації визначених цілей є створена в банку комплексна система управління ризиками, що передбачає узгодженість дій
усіх підрозділів у межах єдиної стратегії щодо ризик-менеджменту, що затверджується Спостережною Радою банку.
Принципова структура управління ризик-менеджменту банку передбачає участь Спостережної
ради, Правління, профільних комітетів та спеціалізованих підрозділів з управління ризиками.
Бізнес-підрозділи банку забезпечують прийняття
ризиків та ефективне здійснення відповідних операцій тільки в межах доведених лімітів та встановлених процедур і регламентів. Спеціалізовані підрозділи з управління ризиками забезпечують:

аналіз, розрахунки та управління окремими
видами ризиків;
членство в усіх колегіальних органах банку;
підтримку управлінських рішень та діяльності
профільних комітетів банку;
регулярне і своєчасне доведення до бізнес-підрозділів банку затверджених процедур,
обмежень, лімітів і контроль за їх виконанням;
методологічну підтримку;
визначення оптимального компромісу між
моделями для окремих категорій фінансових
ризиків та моделлю інтегрованого ризику.
Реалізація права «вето» підрозділом з управління
ризиками при проведенні кредитних операцій банку забезпечується правилом прийняття рішення
Кредитними комітетами банку лише при одностайному голосуванні усіх членів даного комітету. Окрім
цього, член Правління – Директор з оцінки ризиків
має виключне право «вето» у всіх кредитних, а також інших комітетах банку, чия діяльність прямо чи
опосередковано торкається управління ризиками.
У банку розроблена та функціонує Політика управління ризиками АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (затверджена Рішенням Спостережної Ради № 8 від
05.07.2018) та Кредитно-ризикова політика АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (затверджена рішенням Правління № 89 від 9 липня 2012 року), якими регулюється управління та прийняття видів ризику в банку.
Дана політика покриває такі основні типи ризиків:
>
>
>
>

кредитний ризик;
ринковий ризик;
ризик ліквідності;
ризик країни.
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КРЕДИТНИЙ РИЗИК
З метою управління кредитним ризиком при проведенні операцій з юридичними та фізичними особами банк дотримується наступних принципів кредитної політики:

Система оцінки ризиків, що прийнята банком, повинна оновлюватися щонайменше кожен рік. Політика банку встановлює бізнес-правила з метою
мінімізації кредитного ризику при проведенні кредитних операцій з клієнтами:

здійснення вкладень винятково в якісні кредитні активи;

банк не рефінансує прострочену заборгованість в інших банках;

зважений підхід щодо кредитування корпоративних клієнтів, заснований на аналізі фінансових показників, діяльності підприємств,
ринків, галузевих тенденцій;

банк не фінансує придбання активів, які продають пов’язані сторони;

використання принципу ідентифікації позичальника «Знай свого клієнта»;
прийняття рішення про видачу кредиту базується на аналізі прогнозованої платоспроможності позичальника, джерел погашення
кредиту і перспектив розвитку бізнесу;
диверсифікація кредитного портфелю з врахуванням галузевих ризиків, схильності до
впливу глобальних тенденцій, експортної орієнтації, волатильності ринків, регіональної
диверсифікації.

банк не фінансує початкове заснування та
збільшення капіталу компанії;
банк не фінансує формування забезпечення у вигляді грошових коштів для отримання
кредиту у самому банку або в інших банках;
банк не фінансує підприємства, які показують постійні справжні збитки, визначені
як збиткові результати кожного з 4 останніх кварталів, або негативні нагромаджувані
збитки протягом останніх 4 кварталів;
банк не фінансує підприємства із негативним
капіталом. У розрахунках банк приймає на
основі індивідуального розгляду субординований борг акціонерів в розрахунок капіталу;
банк не фінансує підприємства, що знаходяться в стані банкрутства або під ризиком переходу до стану банкрутства, якщо буде відмовлено у кредиті, на який зроблений запит;
банк не фінансує клієнтів з негативною кредитною історією (позики, пролонговані на строк більше ніж 90 днів, прострочені позики, прострочені
відсотки більше 30 днів), за виключенням клієнтів,
у яких прострочена заборгованість була погашена або реструктурована, а по реструктурованому кредиту кредит і відсотки погашались вчасно;
банк не фінансує клієнтів, які використали
позики не за оголошеним призначенням; клієнтів, які продали частково або повністю заставлене майно; клієнтів, які порушили свої
договірні зобов’язання.
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Заборонена співпраця з наступними сегментами:
> компанії, пов’язані з виробництвом та розповсюдженням зброї,
> компанії, в яких держава на державному, регіональному або муніципальному рівні має
частку, яка перевищує 25 %,
> нічні клуби та казино, ломбарди,
> інвестиційні фонди,
> релігійні організації,
> інвестування за кордоном,
> у більшості випадків: галузі діяльності, які не
відповідають критеріям «Комплаєнс» банку.
Кредитний ризик фінансових установ. Відносини ініціюються банком або клієнтом у межах лімітів,
що встановлюються відповідно до рішення банку.
Ліміти на фінансові установи встановлюються/переглядаються не рідше ніж один раз на рік.
Кредитний ризик інвестиційного бізнесу. Протягом звітного року банк інвестував виключно у
облігації внутрішньої державної позики України.
Інвестування у корпоративні цінні папери у банку
заборонені як такі, чий рівень ризику є неприйнятним для банку.
Моніторинг кредитного ризику. Супроводження прийнятого ризику є однаково важливим для
операцій, пов’язаних зі всіма типами контрагентів
(фізичні та юридичні особи), банк застосовує різні
підходи:
для корпоративних клієнтів оцінка ризиків передбачає індивідуальний підхід, що базується
на експертній оцінці діяльності позичальника,
аналізі прогнозної платопроможності;
для роздрібних клієнтів оцінка ризиків здебільшого здійснюється з використанням
скорингових карт, що базуються на статистичних дослідженнях. Адаптація існуючої політики прийняття рішень щодо надання кредитів здійснюється шляхом моніторингу та
аналізу портфеля і статистичних інструментів
з прийняття рішень.

Моніторинг кредитного ризику на портфельній
основі. Процес моніторингу кредитного ризику в
банку будується на процедурі кредитного аналізу,
подальшому відстеженню змін кредитоспроможності позичальників і визначення дій, необхідних
для попередження або усунення проблем. З метою
забезпечення ефективної структури портфелю активних операцій, що є джерелом кредитного ризику (передусім кредитного портфелю банку), в банку
діє система внутрішньобанківської звітності, що забезпечує:
контроль тенденцій в структурі активних операцій банку,
оцінку якості окремих банківських продуктів,
оцінку якості портфелів окремих галузей економіки, де особлива увага приділяється аналізу кредитів наданих сільгоспвиробникам,
прогнозування розміру очікуваних збитків,
стрес-тестування банківського кредитного
портфелю.
Вказана звітність є джерелом необхідної менеджменту банку інформації для прийняття обґрунтованих рішень стосовно розвитку активних операцій.
Для досягнення тактичних та стратегічних цілей
в банку використовуються наступні інструменти
управління структурою кредитного портфеля:
лімітування окремих операцій,
ієрархія повноважень колегіальних органів
на прийняття рішень щодо кредитування,
система оцінки та прогнозування очікуваних
збитків, формування необхідних резервів,
оновлення банківських продуктів на підставі
оцінки їх ефективності,
стрес-тестування кредитного портфелю.
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Покриття кредитного ризику. Банк застосовує
в своїй діяльності наступні методи покриття кредитного ризику: отримання забезпечення (застава/
іпотека, грошове покриття, фінансові гарантії, поруки), резерви під кредитні ризики тощо.
В банку створена система роботи із заставою/іпотекою, що включає в себе наступні етапи:
оцінка ринкової вартості до прийняття рішення щодо кредитування;
переоцінка ринкової вартості застави/іпотеки
при суттєвих змінах в умовах договору;
переоцінка ринкової вартості застави/іпотеки
при суттєвих змінах ринку, курсу національної валюти тощо;
переоцінка ринкової вартості застави/іпотеки
на періодичній основі;
моніторинг наявності та стану майна до прийняття рішення щодо кредитування;
моніторинг наявності та стану заставного
майна на періодичній основі;
портфельна переоцінка вартості майна по
однорідній заставі/іпотеці.
Процес моніторингу та оцінка застави/іпотеки в
банку охоплює не лише оформлену заставу/іпотеку за кредитними операціями, а також забезпечує
відстеження та аналіз поточної кон’юнктури ринку
майна, що оформлене в забезпечення.
Основні принципи та умови прийняття, оцінки, переоцінки та моніторингу майна, що пропонується
(прийняте) в забезпечення кредитних операцій в
банку, регулюються Процедурою з оцінки та моніторингу застави в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК.
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Роботу з питань оцінки, переоцінки та моніторингу майна, що пропонується (прийняте) в забезпечення кредитних операцій, координує Управління
контролю і оцінки застав (УКіОЗ) Департаменту
контролю кредитного ризику. Функції моніторингу
майна, що пропонується (прийняте) в забезпечення, за кредитними операціями клієнтів корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу, а
також майна фізичних осіб за договорами іпотеки
в м. Києві та Київській області, здійснюються на основі аутсорсингу. Банком укладено відповідні угоди
з ТОВ «КБА» (діяла до травня 2018 року) та з ТОВ
«КБА-Моніторинг» (діє до 27 квітня 2019 року). УКіОЗ організовує, координує і контролює роботу аутсорсера, проводить моніторинг окремих об’єктів
майна, що пропонується (прийняте) в забезпечення кредитних операцій клієнтів головного банку,
та здійснює контроль за проведенням моніторингу
застави в мережі банку з метою визначення наявності та стану майна, прийнятого в забезпечення
за кредитними операціями. УКіОЗ надає акт оцінки
(висновок щодо ринкової вартості майна), враховуючи інформацію із звітів, виконаних суб’єктами оціночної діяльності, з якими банком укладено договір
про співробітництво та організацію взаємовідносин, або самостійно розраховує ринкову вартість
майна, якщо наявність звіту не передбачена Стандартами продуктів чи не вимагається. У окремих
випадках (якщо об’єктом оцінки є нескладні об’єкти, як квартири, домоволодіння, автомобілі, сільськогосподарська техніка тощо) для визначення
ринкової вартості використовується вартість майна
із звітів, виконаних суб’єктами оціночної діяльності, з якими банком укладено договір про співробітництво та організацію взаємовідносин, із датою
оцінки не більше ніж 6 місяців до дати прийняття
рішення. УКіОЗ також відповідає за переоцінку заставного майна.
Важливим методом покриття кредитного ризику
по активних операціях є формування резервів під
фактичні збитки за такими операціями.
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Політика банку стосовно управління кредитним
ризиком, методів оцінки ризику зазнала змін в
порівнянні з минулим звітним періодом в частині резервування. Банк, як і раніше, застосовує як
індивідуальне резервування, так і портфельне резервування згідно з МСФЗ. При цьому підхід резервування став досконалішім з переходом на нові
стандарти з МСФЗ 9, оскільки банк став застосовувати прогностичний підхід щодо оцінки ризику та
резервування фінансових активів.

З урахуванням того, що банком залучені кошти на
умовах субординованого боргу у Credit Agricole,
S.A., яка є пов’язаною з банком особою, за період
чинності укладеної угоди сукупний обсяг вимог
банку до пов’язаних з Інвестором осіб, а тобто і до
пов’язаних з банком осіб, не перевищував 5 % регулятивного капіталу банку.

Концентрація кредитного ризику. Оцінюючи фінансовий стан клієнта з метою визначення розміру
індивідуального ліміту, банк приймає до уваги рівень концентрації ризику у певному секторі економіки, бізнес-сегменті та валюті кредитування. Банк
намагається диверсифікувати ризик між зазначеними сегментами кредитного портфеля, виходячи
з традиційної клієнтської бази, практичного досвіду
роботи з цими галузями та беручи до уваги розвиток економіки країни. Відповідно банк встановлює
певні рівні концентрації, що можуть бути в таких
сегментах кредитного портфеля.

При проведенні кредитних операцій у значних
розмірах, що могли би спричинити перевищення
нормативного значення показника Н7, банком приймаються до розгляду заявки при наявності першокласного забезпечення: грошового покриття та
резервних акредитивів, випущених банками з інвестиційним рейтингом.

Протягом звітного періоду банком не допускалося
порушення нормативів кредитного ризику.

Дотримання нормативів кредитного ризику.
Банк ретельно контролює дотримання економічних
нормативів регулювання діяльності банків, в тому
числі особлива увага приділяється дотриманню
нормативів кредитного ризику Н7-Н9:
норматив максимального розміру кредитного
ризику на одного контрагента (Н7) – не більше 25 % регулятивного капіталу;
норматив великих кредитних ризиків (Н8) –
не більше 8-кратного розміру регулятивного
капіталу;
норматив максимального розміру кредитного
ризику за операціями з пов’язаними з банком
особами (Н9) – не більше 25 % регулятивного
капіталу.
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РИНКОВИЙ РИЗИК
Валютний ризик
Ризик фінансових втрат та ймовірність зниження
вартості капіталу, пов’язаних зі змінами валютного
курсу та цін на банківські метали, несприятливими
(протилежними) для наявних відкритих валютних
позицій, є важливим видом ризиків, який виникає в
процесі діяльності банку.

ТАБЛИЦЯ 31.1.

Основні методи та моделі управління валютними
ризиками визначаються Положенням про управління ринковими ризиками в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК».
Обсяг можливих фінансових втрат залежить від
розміру відкритих валютних позицій і величини зміни курсів відповідних валют (таблиці 31.1 та 31.2).

АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ

У таблицях 31.1 та 31.2 розкриті монетарні активи,
монетарні зобов’язання та похідні фінансові інструменти на брутто основі, переведені в гривневий
еквівалент по курсу НБУ на 31 грудня 2018 року.

ТАБЛИЦЯ 31.2. ЗМІНА ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
В РЕЗУЛЬТАТІ МОЖЛИВИХ ЗМІН ОБМІННИХ КУРСІВ,
ЩО ВСТАНОВЛЕНІ НА ЗВІТНУ ДАТУ, ЗА УМОВИ, ЩО ВСІ ІНШІ
ЗМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ФІКСОВАНИМИ

(тис. грн)
Найменування
валюти

На 31 грудня 2018 року

Найменування статті

На 31 грудня 2017 року

монетарні
монетарні
похідні
чиста
монетарні
монетарні
похідні
активи зобов’язання
фінансові
позиція
активи зобов’язання
фінансові
			
інструменти				
інструменти

чиста
позиція

Долари США 8 719 051
Євро
4 065 438
Фунти
стерлінгів
9 250
Інші
125 032
Гривня
19 108 356

8 327 731
3 243 979

(419 280)
(856 478)

(27 960)
(35 019)

8 867 047
2 502 890

8 543 375
2 658 212

(378 146)
131 281

(54 474)
(24 041)

10 674
101 860
16 669 510

1 405
(22 451)
1 357 915

(19)
721
3 796 761

16 044
119 220
18 814 143

15 986
84 855
16 131 464

(33 044)
274 055

58
1 321
2 956 734

Усього

28 353 754

61 111

3 734 484

30 319 344

27 433 892

(5 854) 2 879 598

32 027 127

(тис. грн)

На 31 грудня 2018 року
вплив
на прибуток/
(збиток)

вплив
на власний
капітал

вплив
прибуток/
(збиток)

вплив
на власний
капітал

(3 914)
2 796
(7 704)
3 152
(3)
2
101
(72)

(3 914)
2 796
(7 704)
3 152
(3)
2
101
(72)

(7 626)
5 447
(5 289)
2 164
8
(6)
185
(132)

(7 626)
5 447
(5 289)
2 164
8
(6)
185
(132)

Зміцнення долара США на 14 %
Послаблення долара США на 10 %
Зміцнення євро на 22 %
Послаблення євро на 9 %
Зміцнення фунта стерлінгів на 14 %
Послаблення фунта стерлінгів на 10 %
Зміцнення інших валют на 14 %
Послаблення інших валют на 10 %
Крім того, у банку встановлені внутрішні ліміти загальної відкритої валютної позиції за видами валют.
Ліміти валютного ризику встановлюються на основі розрахунку вартості під ризиком (VaR) у відсотку
від розміру капіталу банку та з урахуванням оцінки
ефективності операцій. Методологія та механізми управління валютним ризиком постійно актуалізуються. Також здійснюється стрес-тестування
валютного ризику, як в цілому по банку, так і за
окремими бізнес-напрямками (портфель Департаменту ринків капіталу), з використанням сценаріїв
на основі історичних шоків зміни валютних курсів
за період мінімум 10 попередніх років.
Процес управління валютним ризиком у банку передбачає щоденний контроль за відповідністю максимально можливих розмірів відкритих валютних
позицій банку, виходячи з прийнятної величини капіталу під ризиком до встановлених лімітів відкритих валютних позицій, аналіз волатильності курсів
валют і величини валютного ризику в нормальних
та стресових умовах.

208

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» / РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК

На 31 грудня 2017 року

У банку на постійній основі діє спеціалізована Комісія з управління ринковими ризиками. Засідання комісії в обов’язковому порядку відбуваються
щонайменше на щоквартальній основі (за фактом,
з огляду на важливість даного виду ризиків для
банку – практично щомісячно, також передбачено
можливість позачергового скликання комітету у
разі потреби). До функцій комісії належить огляд
та поглиблений аналіз усіх індикаторів банку, пов’язаних із ринковими ризиками у частині бізнесу, що
потенційно може генерувати найсуттєвіші ринкові
ризики, а саме, діяльність на фінансових ринках,
прийняття рішень щодо стратегії банку у частині
управління ринковими ризиками, перегляд лімітів
та внутрішніх конвенцій, погодження нових моделей та шоків для стрес-тестування. Питання ринкових ризиків та ризику ліквідності на рівні всього балансу банку є предметом обговорення на Комітеті
з управління активами та пасивами банку.
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Процентний ризик
У своїй діяльності банк наражається на ризик
втрат внаслідок негативного впливу неочікуваних
змін у процентних ставках на доходи та/або власні кошти банку. Одним з основних джерел ризику
для фінансового інструменту є ризик зміни ринкових процентних ставок або процентний ризик –
імовірність фінансових втрат у зв’язку зі зміною

ставок процента на ринку протягом певного часу.
Можна приймати рішення та запроваджувати дії,
спрямовані на зменшення ризику, але позбутися
його неможливо. Важливим елементом управління
процентним ризиком є кероване формування процентних активів і пасивів по часових інтервалах та
адекватне прогнозування руху процентних ставок.

ТАБЛИЦЯ 31.3. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДСОТКОВОГО РИЗИКУ
(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік
Усього фінансових активів
Усього фінансових зобов’язань
Чистий розрив за процентними
ставками на 31 грудня 2018 року

На вимогу
і менше
1 місяця

Від 1 до
12 місяців

14 884 266
10 122 983

10 836 479
3 377 096

Більше
року

Безвідсоткові

4 023 781
5 166

2 282 601
14 848 509

ТАБЛИЦЯ 31.4.

32 027 127
28 353 754

4 761 283

7 459 383

4 018 615

(12 565 908)

Чутливість банку до відсоткового ризику була наступною:

3 082 984

6 951 372

4 295 956

3 673 373
30 319 344
27 433 892

(11 444 860)

(тис. грн)

За 31 грудня 2018 року
гривня долари

євро

інші

За 31 грудня 2017 року
гривня

долари

при зменшенні ставок на один процентний пункт відбувається зменшення процентного прибутку максимально на суму
120 143 тис. грн протягом року;

2 885 452

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНИХ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК
ЗА ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Найменування статті

Позитивний розрив, тобто перевищення чутливих
активів над пасивами, на інтервалі спричиняє зміну процентного доходу банку в одному напрямку зі
зміною процентних ставок. Негативний розрив спричиняє зміну процентного доходу в напрямку, протилежному до напрямку зміни процентних ставок.

Крім того, для вимірювання та управління ризиком
процентної ставки банком використовуються наступні інструменти:
GAP-аналіз – розрахунок розривів між активами та пасивами на визначених часових
проміжках (методика розроблена з урахуванням групових норм, затверджена КУАП за
погодженням з материнською компанією);
розрахунок максимальної суми збитків (NPV),
що може зазнати банк при несприятливій зміні процентних ставок. Розрахунки проводяться окремо для гривні і для іноземних валют,
що дає змогу застосовувати різні шоки (припущення) для покращення точності даних;

за 2018 рік:

2017 рік					
Усього фінансових активів
13 496 517 10 171 895 4 314 451
2 336 481
Усього фінансових зобов’язань
10 413 533
3 220 523
18 495
13 781 341
Чистий розрив за процентними
ставками на 31 грудня 2017 року

Усього

За статтями «Кредити та заборгованість клієнтів»
та «Субординований борг» проценти частково нараховуються за плаваючою процентною ставкою.
За всіма іншими статтями проценти нараховуються
за фіксованою процентною ставкою.

євро

при збільшенні ставок на один процентний
пункт відбувається збільшення процентного прибутку на суму 120 143 тис. грн протягом року.

стрес-тестування. У процесі складання бюджету банку застосовуються різні стрес-сценарії з метою аналізу та створення довгострокової стратегії управління балансом.
Менеджмент банку забезпечений достовірною регулярною інформацію стосовно експозиції банку до
процентного ризику, аналізу та прогнозів ринкових
ставок тощо.

за 2017 рік:
інші

Активи								
Грошові кошти та їх еквіваленти
0.0 %
1.9 % -0.5 % 0.0 %
0.0 %
1.1 % -0.4 % 0.0 %
Кошти в інших банках та НБУ
17.3 %
13.9 %
3.0 %
Кредити
та заборгованість клієнтів
20.2 %
5.2 % 4.0 %
16.7 %
6.3 % 5.2 %
Боргові цінні папери
в портфелі банку на продаж
14.3 %
14.0 %
Зобов’язання								
Кошти банків
0.0 %
- 0.0 %
0.0 %
- 0.0 % 0.0 %
Кошти клієнтів:
9.6 %
0.0 % 0.0 % 0.0 %
6.1 %
0.0 % 0.0 % 0.0 %
поточні рахунки
4.2 %
0.0 % 0.0 % 0.0 %
2.8 %
0.0 % 0.0 % 0.0 %
строкові кошти
16.0 %
0.0 % 0.0 %
10.5 %
0.0 % 0.0 %
Субординований борг
5.9 %
4.7 %
-

при зменшенні ставок на один процентний пункт відбувається зменшення процентного прибутку максимально на суму
103 494 тис. грн протягом року;
при збільшенні ставок на один процентний
пункт відбувається збільшення процентного прибутку на суму 103 494 тис. грн протягом року.

Знак «-» в таблиці вище означає, що у банку немає відповідних активів і зобов’язань у відповідній валюті.
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Інший ціновий ризик
Ціновий ризик – це ризик, пов’язаний із зміною ринкової ціни фінансового інструменту, а також імовірність цінових змін внаслідок валютного та відсоткового ризиків.

Ринковий ризик торговельного портфелю банку
контролюється на основі складної системи фінансових індикаторів:
Оцінка VaR (історичний метод);

Ціновий ризик є складовою ринкового ризику,
тому для його оцінки банк використовує метод VaR
як основний (аналогічно до інших видів ринкових
ризиків).
Ринковий ризик визначається банком як потенційно можливий негативний вплив на прибутковість та
показники капіталу банку, що виникає від несприятливих змін ринкових котирувань на цінні папери
та інструменти капіталу, валютних курсів та відсоткових ставок тощо, щодо фінансових інструментів,
що включаються до торговельного портфелю банку та портфелю банку на продаж.
Торговий портфель банку аналітично відокремлений від інших портфелів банку (відсоткового, валюто-обмінного тощо), його безпосереднє управління
здійснюється Департаментами Ринків Капіталу та
Департаментом казначейства (у частині хеджування даного портфелю).
До торговельного портфелю банк відносить похідні
фінансові інструменти, а саме: валютні форварди,
клієнтські та валютні свопи з банками, у частині
тих, що здійснюються з метою хеджування таких
валютних форвардів.
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Стресова оцінка VaR (аналогічна методика до попереднього індикатора, проте використовується значно більший горизонт
історичних даних – попередні 10 років, з
метою оцінки найгіршого можливого сценарію, тоді як звичайна оцінка VaR здійснюється на основі 1-річних даних та дає відповідь на питання щодо потенційних збитків
при нормальному стані ринку);
Ліміт короткострокової ліквідності;
Чутливість до зміни ставок у перерахунку
на 1 базисний пункт (обмеження розбіжностей у часовій структурі портфелів), окремо по усіх основних валютах, а також
нетто (взаємна компенсація різнонаправлених чутливостей) та брутто (без урахування
взаємної компенсації);

Додатково встановлюються глобальні ліміти оцінки VaR та стресової оцінки VaR, а також деякі інші
операційні ліміти для торгового портфелю та валютного портфелю Департаменту ринків капіталу
(позиція за валюто-обмінними операціями) загалом,
як таких, чия схильність до ризиків є підвищеною,
відтак, вимагає більш суворого контролю.
Портфель банку на продаж, аналогічно до торгового, є також аналітично відокремленим від інших
портфелів банку, проте маючи кінцевою метою
свого існування розміщення тимчасово вільних коштів, а також будучи одним із інструментів управління процентним ризиком (процентними гепами)
на рівні всього балансу банку, є у віданні та під безпосереднім керівництвом Департаменту управління
активами та пасивами.
До портфелю на продаж банк відносить вкладення
у цінні папери, а саме, у облігації внутрішньої державної позики (вкладення у інші види цінних паперів наразі у банку заборонені як такі, чий рівень ризику є неприйнятним).

Система лімітів контролю ризиків за даним портфелем складається з наступних фінансових індикаторів:
Максимальний номінальний розмір портфелю (за номінальною вартістю ОВДП);
Максимальний залишковий термін цінних
паперів;
Оцінка VaR (історичний метод);
Стресова оцінка VaR (аналогічно до опису
по торговельному портфелю банку, проте використовується єдиний історичний
максимально несприятливий шок у розмірі
2000 базисних пунктів / день);
Дозволена валюта (у звітному періоді банк
мав можливість утримувати лише ОВДП,
деноміновані у національній валюті);
Чутливість до зміни ставок у перерахунку
на 1 базисний пункт.

Відкрита валютна позиція торговельного
портфелю брутто;
Інші фінансові показники.
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Географічний ризик

Ризик ліквідності

ТАБЛИЦЯ 31.5. АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА 2018 РІК

У банку впроваджена модель управління ризиком ліквідності, яка дозволяє здійснювати постійний контроль за рівнем ризику ліквідності, керувати потоками активів та пасивів для запобігання
зростання ризику ліквідності, а також розроблений
план заходів щодо підтримання достатнього рівня
ліквідності на випадок передкризових та кризових
ситуацій у банківському секторі України.

(тис. грн)

Найменування статті

Україна

ОЕСР

Інші країни

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та заборгованість банків
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Інші фінансові активи

2 109 975
1 090 865
21 684 637
999 536
31 700

6 060 802
897
1 580

46 569
563
3

8 217 346
1 090 865
21 686 097
999 536
33 283

Усього фінансових активів

25 916 713

6 063 279

47 135

32 027 127

Зобов’язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Інші залучені кошти
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

960
25 859 870
1 165
19 385
88 009
-

5 152
1 064 125
15 404
44 805
1 064 641

30
130 051
55
862
-

6 142
27 054 046
1 165
34 844
133 676
1 064 641

Усього фінансових зобов’язань

25 969 389

2 194 127

130 998

28 294 514

(52 676)

3 869 152

(83 863)

3 732 613

4 073 895

148 596

24 774

4 247 265

Чиста балансова позиція
Зобов’язання кредитного характеру

ТАБЛИЦЯ 31.6. АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА 2017 РІК

Для оцінки рівня ризику ліквідності банк використовує метод визначення розривів між активами та пасивами на різних часових інтервалах
(далі – Liquidity GAP). Liquidity GAP розраховується
як різниця між загальними активами та загальними зобов’язаннями в кожному часовому інтервалі.
Liquidity GAP розраховується у відповідності як до
методики Національного банку України, так і методики, затвердженої материнською компанією.
Розрахунок Liquidity GAP за методологїєю материнської компанії здійснюється як на кожному інтервалі, так і кумулятивно (наростаючим підсумком), та проводиться щомісячно Департаментом
управління активами та пасивами за основними
видами валют.

(тис. грн)

Найменування статті

Україна

ОЕСР

Інші країни

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках та НБУ
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Інші фінансові активи

2 136 399
1 108 974
19 391 418
1 065 426
40 847

6 540 048
1 585
2 123

32 365
159
-

8 708 812
1 108 974
19 393 162
1 065 426
42 970

Усього фінансових активів

23 743 064

6 543 756

32 524

30 319 344

Зобов’язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Інші залучені кошти
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

943
25 258 874
2 770
70 393
128 087
-

13 475
694 954
40 943
1 076 750

30
110 462
12
-

14 448
26 064 290
2 770
70 393
169 042
1 076 750

Усього фінансових зобов’язань

25 461 067

1 826 122

110 504

27 397 693

Чиста балансова позиція

(1 718 003)

4 717 634

(77 980)

2 921 651

3 086 892

225 214

34 221

3 346 327

Зобов’язання кредитного характеру

Активи, зобов’язання та зобов’язання, пов’язані з
кредитуванням, були класифіковані, виходячи з
даних резидентності контрагента. Грошові кошти у
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Для розрахунку невідповідності між активами та
пасивами використовуються визначені Комітетом
з управління активами та пасивами правила врахування статей балансу (конвенції), що затверджуються КУАП за погодженням з материнською
компанією. Починаючи з 2013 року, групою Креді Агріколь було впроваджено розрахунок LCR
(Liquidity Coverage Ratio) згідно стандартів Basel ІІІ.

Протягом 2018 року банк значно перевищував даний показник. Так, середньорічний рівень склав
167 % при нормативному значенні не менше 100 %.
Також, починаючи з кінця 2018 року, було впроваджено розрахунок LCR згідно методології Національного банку України загалом по всіх валютах та
окремо в гривні та в іноземній валюті. Так, за станом за грудень 2018 в середньому, показник LCR
за всіма валютами становив 137 % (при нормативному значенні не менше 80 %), та LCR в іноземній
валюті становив 181 % (при нормативному значенні
не менше 50 %).
Протягом 2018 року банк продемонстрував відмінний стан ліквідності, не допускав затримок з платежами, виконував всі свої зобов’язання вчасно і в повному обсязі завдяки розробленому стрес-сценарію
для управління ліквідністю та визначення доступних
резервів ліквідності (методологія погоджується з
материнською компанією). Цим самим заслужив гарну репутацію, довіру і визнання серед клієнтів.
У поданій нижче таблиці показані зобов’язання
банку станом на 31 грудня 2018 року за визначеними в угодах строками погашення, що залишилися.
Зобов’язання у таблиці – це недисконтовані грошові потоки за угодами, в тому числі загальна сума
зобов’язань з надання кредитів та фінансових гарантій. Ці недисконтовані грошові потоки відрізняються від сум, відображених у звіті про фінансовий
стан, оскільки суми у звіті про фінансовий стан базуються на дисконтованих грошових потоках.

касі були класифіковані відповідно до країни їх фізичного знаходження.
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ТАБЛИЦЯ 31.7.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СТРОКОМ ПОГАШЕННЯ
ЗГІДНО З КОНТРАКТОМ ЗА 2018 РІК

ТАБЛИЦЯ 31.9.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ЗА СТРОКОМ ПОГАШЕННЯ НА ОСНОВІ ОЧІКУВАНИХ
СТРОКІВ ПОГАШЕННЯ ЗА 2018 РІК

(тис. грн)

Найменування статті

На вимогу
і менше 1 міс.

Кошти банків
Кошти клієнтів
фізичні особи
інші
Інші залучені кошти
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг
Поставочні форвардні
контракти, надходження
Поставочні форвардні
контракти, видатки
Фінансові гарантії
Інші зобов’язання кредитного характеру
Усього потенційних майбутніх виплат
за фінансовими зобов’язаннями

Від 1
Від 1
до 12 міс. до 5 років

Понад
5 років

Усього

6 142
23 913 330
5 874 859
18 038 471
416
1 101
133 676
-

3 225 258
1 099 944
2 125 314
749
29 766
15 629

12 042
5 309
6 733
3 957
1 041 832

272
272
19
294 186

6 142
27 150 902
6 980 384
20 170 518
1 165
34 844
133 676
1 351 647

(1 151 094)

(173 398)

-

-

(1 324 492)

1 198 112
43 071
80 344

187 460
1 891 544
1 669 129

245 564
315 863

1 750

1 385 572
2 180 179
2 067 086

24 225 098

6 846 138

1 619 258

296 227

32 986 721

ТАБЛИЦЯ 31.8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СТРОКОМ ПОГАШЕННЯ
ЗГІДНО З КОНТРАКТОМ ЗА 2017 РІК
(тис. грн)

Найменування статті

На вимогу
і менше 1 міс.

Кошти банків
Кошти клієнтів
фізичні особи
інші
Інші залучені кошти
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг
Поставочні форвардні
контракти, надходження
Поставочні форвардні
контракти, видатки
Фінансові гарантії
Інші зобов’язання кредитного характеру
Усього потенційних майбутніх виплат
за фінансовими зобов’язаннями

Від 1
Від 1
до 12 міс. до 5 років

Понад
5 років

Усього

14 448
23 209 040
5 567 066
17 641 974
31
8 429
109 633
-

2 894 517
1 198 053
1 696 464
2 487
61 964
59 223
63 809

22 356
17 623
4 733
252
186
752 842

366
366
544 267

14 448
26 126 279
6 782 742
19 343 537
2 770
70 393
169 042
1 360 918

(240 664)

(31 316)

-

-

(271 980)

248 011
71 445
80 653

31 534
1 745 616
1 149 377

64 876
230 621

3 739

279 545
1 881 937
1 464 390

23 501 026

5 977 211

1 071 133

548 372

31 097 742

У наведених вище таблицях відображені строки закінчення фінансових гарантій та інших зобов’язань
кредитного характеру банку, які передбачені відповідними договорами. Банк не очікує на те, що йому
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(тис. грн)

Найменування статті

На вимогу
і менше 1 міс.

Від 1
Від 1
до 12 міс. до 5 років

Понад
5 років

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та заборгованість банків
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Інші фінансові активи

8 217 346
1 090 865
7 631 794
155 998
21 075

10 313 893
542 790
1 335

3 602 274
300 748
4 413

138 136
6 460

8 217 346
1 090 865
21 686 097
999 536
33 283

Усього фінансових активів

17 117 078

10 858 018

3 907 435

144 596

32 027 127

Зобов’язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Інші залучені кошти
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

6 142
24 573 559
416
1 101
133 676
-

2 461 480
749
29 767
12 486

13 824
3 957
789 116

5 183
19
263 039

6 142
27 054 046
1 165
34 844
133 676
1 064 641

Усього фінансових зобов’язань

24 714 894

2 504 482

806 897

268 241

28 294 514

Чистий розрив ліквідності
на кінець дня 31 грудня

(7 597 816)

8 353 536

3 100 538 (123 645)

3 732 613

Сукупний розрив ліквідності
на кінець дня 31 грудня

(7 597 816)

755 720

3 856 258 3 732 613

доведеться виконати всі фінансові гарантії та інші
зобов’язання кредитного характеру до закінчення
строку їх дії.
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ПРИМІТКА 32 УПРАВЛІННЯ
КАПІТАЛОМ
ТАБЛИЦЯ 31.10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ЗА СТРОКОМ ПОГАШЕННЯ НА ОСНОВІ ОЧІКУВАНИХ
СТРОКІВ ПОГАШЕННЯ ЗА 2017 РІК
(тис. грн)

Найменування статті

На вимогу
і менше 1 міс.

Від 1
Від 1
до 12 міс. до 5 років

Понад
5 років

Усього

8 708 812
959 390
6 022 942
67 211
42 970

149 388
9 724 653
280 351
-

196
3 480 928
716 954
-

164 639
910
-

8 708 812
1 108 974
19 393 162
1 065 426
42 970

Усього фінансових активів

15 801 325

10 154 392

4 198 078

165 549

30 319 344

Зобов’язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Інші залучені кошти
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

14 448
22 680 759
31
8 429
109 633
-

3 339 715
2 487
61 964
59 223
10 195

30 205
252
186
547 311

13 611
519 244

14 448
26 064 290
2 770
70 393
169 042
1 076 750

Усього фінансових зобов’язань

22 813 300

3 473 584

577 954

532 855

27 397 693

Чистий розрив ліквідності
на кінець дня 31 грудня

(7 011 975)

6 680 808

3 620 124 (367 306)

2 921 651

Сукупний розрив ліквідності
на кінець дня 31 грудня

(7 011 975)

(331 167)

3 288 957 2 921 651

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти в інших банках та НБУ
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Інші фінансові активи

НБУ вимагає від банків підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10 % від суми активів,
зважених з урахуванням ризику, розрахований
згідно з вимогами НБУ.

Станом на 31 грудня 2018 регулятивний капітал
банку (розрахований на підставі даних обліку до
річних коригувань) був таким:

(тис. грн)

Складові регулятивного капіталу

2018 рік

2017 рік

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал
Розкриті резерви,
що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку
Зменшення основного капіталу (сума нематеріальних активів
за мінусом суми зносу; капітальних вкладень у нематеріальні активи)

1 222 929

1 222 929

1 511 817

796 342

(119 496)

(109 668)

Основний капітал (капітал 1-го рівня)

2 615 250

1 909 603

Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) до коригування на НКР
Прибуток минулих років
Непокритий кредитний ризик (НКР)
Субординований борг, що враховується до капіталу

1 720 303
7 767
(539 815)
944 170

1 171 935
137 190
(615 332)
1 066 554

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня)

2 132 425

1 760 347

Додатковий капітал до розрахунку (ДК)

2 132 425

1 760 347

(910)

-

4 746 765

3 669 950

Відвернення (В)
Усього регулятивного капіталу

Аналіз за строком погашення не відображає історичної стабільності поточних рахунків клієнтів.
Закриття таких рахунків відбувається протягом
більшого періоду часу, ніж зазначено у таблицях
вище. Ці залишки включаються до сум, належних
до сплати на вимогу і менше одного місяця.
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ПРИМІТКА 33 ПОТЕНЦІЙНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БАНКУ

Мета банку в управлінні капіталу полягає у забезпеченні:
> дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України;
> спроможності банку стабільно функціонувати;
> покритті негативних наслідків кризових явищ.
З метою визначення рівня капіталу банк оцінює рівень регулятивного капіталу та нормативу адекватності капіталу.
Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням
якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банк бере на себе в процесі своєї
діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності банку.
У структурі капіталу банку присутній субординований борг у валюті, що враховується до додаткового
капіталу (капіталу 2-го рівня) з урахуванням амортизації. Наявність субординованого боргу в іноземній валюті дозволяє частково захистити регулятивний капітал від коливань валютного курсу.
Значне зростання регулятивного капіталу станом на 31.12.2018 у порівнянні з капіталом станом на 31.12.2017 в основному зумовлено такими
чинниками:
збільшенням більш ніж у два рази резервів,
що створені за рахунок нерозподіленого
прибутку, що свідчить про підтримку акціонерів, які направили частину прибутку банку за
2017 рік на збільшення основного капіталу;
збільшенням більш ніж на 40 % прибутку поточного року;

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми
зобов’язаннями, що випливають із торговельних,
кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності
регулятивного капіталу, тим більша частка ризику,
що її приймають на себе власники банку; і навпаки:
чим нижче значення показника, тим більша частка
ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку.
Норматив адекватності регулятивного капіталу
встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику
неповернення банківських активів на кредиторів/
вкладників банку.
Прогнозування достатності капіталу в частині розрахунку регулятивного капіталу згідно з методикою та вимогами НБУ проводиться Департаментом
управління активами та пасивами на регулярній
основі. Результати розрахунків розглядаються менеджментом банку з метою прийняття управлінських рішень щодо адекватного формування активів та пасивів. Щоденний моніторинг показників
адекватності капіталу здійснює управління регулятивно-фінансової звітності.

Розгляд справ у суді. Станом на 31 грудня
2018 року на розгляді у судах перебуває 12 справ
за позовами до банку. Більшість справ мають позитивну вірогідність вирішення на користь банку. По
2 справах винесено рішення не на користь банку,
рішення оскаржується в апеляції/касації.
Потенційні податкові зобов’язання. Українське
законодавство і нормативні акти, що регулюють
сферу оподаткування та інші аспекти діяльності,
включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів
і нормативних актів часто нечіткі, а їх тлумачення
залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів влади, а також інших державних
органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокі. Керівництво вважає, що
його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність банку, є правильним, і діяльність банку здійснюється в повній відповідності до
законодавства, яке регулює його діяльність, і що
банк нарахував та сплатив усі належні податки.

У той же час, існує ризик того, що операції і правильність тлумачень, які не були піддані сумніву
контролюючими органами в минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей ризик
з часом значно зменшується. Визначення сум та
ймовірності негативних наслідків можливих незаявлених позовів, крім вже визнаних у цій фінансовій звітності, є недоцільним.
Зобов’язання за капітальними інвестиціями. Станом на 31 грудня 2018 року зобов’язання за капітальними інвестиціями становлять
12 912 тис. грн – це зобов’язання за договорами
на розробку та впровадження нематеріальних активів та модернізацію основних засобів (проект
«Bancassurance», проект «iFOBS», проект «Internetbanking «Pentegy», впровадження системи «Управління бізнес процесами та електронний архів», модернізація ПЗ «ToMas», ремонтно-будівельні роботи
в приміщеннях банку (відкриття/реконструкція відділень нового формату)).

Щорічно в процесі формування бюджету банку
здійснюється планування потреби в капіталі. Бюджет має гарантувати, що банк виконуватиме мінімальні вимоги щодо капіталу, і деталізує прогнозоване зростання капіталу та активів, дивідендні
виплати, майбутнє розширення бізнесу, втрати за
проблемними кредитами та прогнозовані доходи.
План також направлений на підтримку адекватності капіталу відповідно до регулятивних вимог НБУ.

зменшенням величини непокритого кредитного ризику.

220

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» / РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК / АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

221

ПРИМІТКА 34 ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ

Зобов’язання оперативного лізингу (оренди).
Станом на 31 грудня 2018 року банк не має укладених договорів за невідмовною орендою.
Банком (орендарем) укладено 313 договорів за
отриманими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами.
Основну питому вагу укладених договорів складають:

Сума сплачених гарантійних платежів за оперативною орендою складає 2 629 тис. грн. Вартість
мінімальних орендних платежів – 5 703 тис. грн.
Сума зобов’язань за договорами оперативної оренди становить 153 788 тис. грн, з них до 1 року –
58 795 тис. грн; до 5 років – 94 055 тис. грн, більше
5 років – 938 тис. грн. Всі договори оперативної
оренди укладені банком з можливістю дострокового розірвання, та банк має пріоритет по пролонгації
договорів.

> оренда площі для розміщення банкоматів –
162 договори;
> оренда приміщень для розміщення відділень – 100 договорів;
> оренда автомобілів – 49 договорів.

ТАБЛИЦЯ 33.1.

СТРУКТУРА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З КРЕДИТУВАННЯМ
(тис. грн)

Найменування статті
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на 31 грудня
2018 року

на 31 грудня
2017 року

Зобов’язання з кредитування, що надані
Експортні акредитиви
Імпортні акредитиви
Гарантії видані
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кредитуванням

848 975
23 786
1 229 169
2 180 179
(34 844)

594 941
28 471
911 371
1 881 937
(70 393)

Усього зобов’язань,
що пов’язані з кредитуванням за мінусом резервів

4 247 265

3 346 327
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(тис. грн)

Найменування статті

31 грудня 2018 року

31 грудня 2017 року

Контракти
Контракти
з позитивною з негативною
справедливою справедливою
вартістю
вартістю

Контракти
Контракти
з позитивною з негативною
справедливою справедливою
вартістю
вартістю

Договори форвардних
контрактів з обміну валют
- дебіторської заборгованості
в доларах США при розрахунку (+)
- кредиторської заборгованості
в доларах США при розрахунку (-)
- кредиторської заборгованості
в євро при розрахунку (-)
- дебіторської заборгованості
в гривнях при розрахунку(+)
- кредиторської заборгованості
в гривнях при розрахунку (-)
- кредиторської заборгованості
в інших валютах при розрахунку (-)
Усього справедлива вартість
похідних фінансових інструментів

13 841

-

-

-

(178 543)

(135 001)

-

(203 317)

(976 368)

-

-

(42 902)

1 236 324

134 655

-

271 980

(13 752)

-

-

-

(34 259)

-

-

(33 326)

47 243

(346)

-

(7 565)

Банк розраховує справедливу вартість похідних
фінансових інструментів на підставі методу аналізу
дисконтованих грошових потоків.
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ПРИМІТКА 35 СПРАВЕДЛИВА
ВАРТІСТЬ
А) АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО НЕ ОЦІНЮЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ
ВАРТІСТЮ, СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ЯКИХ РОЗКРИВАЄТЬСЯ
Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями ієрархії справедливої вартості наступним чином: (i) до 1 Рівня
відносяться оцінки по цінам, що котируються (без
коригування) на активних ринках для ідентичних
активів та зобов’язань, (ii) до 2 Рівня – отримані в
результаті використання методів оцінки, в яких всі
суттєві вхідні дані прямо або опосередковано є
спостережуваними для активу чи зобов’язання (наприклад, ціни), та (iii) оцінки 3 Рівня, які є оцінками,

що не базуються на спостережуваних ринкових даних (тобто базуються на не спостережуваних вхідних даних). З метою розподілу фінансових інструментів за категоріями керівництво використовує
професійні судження. Якщо для оцінки справедливої вартості використовуються спостережувані
вхідні дані, що вимагають суттєвих коригувань, то
така оцінка відноситься до 3 Рівня. Вагомість використаних вхідних даних оцінюється для всієї сукупності оцінки справедливої вартості.

ТАБЛИЦЯ 35.1.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ,
ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ ВАРТІСТЮ
АБО ПЕРВІСНОЮ ВАРТІСТЮ (СОБІВАРТІСТЮ)
(тис. грн)

Найменування статті

Грошові кошти та їх еквіваленти,
кошти в Національному банку України:
готівкові кошти
кошти в Національному банку України
кореспондентські рахунки, депозити
та кредити «овернайт» у банках
Кредити та заборгованість банків:
депозити в інших банках
депозитні сертифікати НБУ
Кредити та заборгованість клієнтів:
кредити, що надані юридичним особам
іпотечні кредити фізичних осіб
споживчі кредити,
що надані фізичним особам
Цінні папери в портфелі банку,
який обліковується за СВІСД
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів,
що обліковуються за амортизованою
вартістю та собівартістю
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на 31 грудня 2018 року

на 31 грудня 2017 року

справедлива
вартість

балансова
вартість

справедлива
вартість

балансова
вартість

8 217 346
554 144
1 547 397

8 217 346
554 144
1 547 397

8 708 812
553 903
1 563 570

8 708 812
553 903
1 563 570

6 115 805
1 090 865
1 090 865
21 491 503
17 666 533
76 488

6 115 805
1 090 865
1 090 865
21 686 097
17 941 949
84 072

6 591 339
1 108 974
196
1 108 778
19 638 684
16 385 886
82 629

6 591 339
1 108 974
196
1 108 778
19 393 162
16 307 075
64 031

3 748 482

3 660 076

3 170 169

3 022 056

910
33 283

910
33 283

42 970

910
42 970

30 833 907

31 028 501

29 499 440

29 254 828

Кошти банків:
кореспондентські рахунки
та депозити «овернайт» інших банків
Кошти клієнтів:
поточні кошти юридичних осіб
строкові депозити юридичних осіб
поточні кошти фізичних осіб
строкові депозити фізичних осіб
Інші залучені кошти
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

6 142

6 142

14 448

14 448

6 142
27 053 129
12 096 318
8 011 876
3 395 050
3 549 885
1 165
94 084
133 676
940 040

6 142
27 054 046
12 096 318
8 010 531
3 395 050
3 552 147
1 165
94 084
133 676
1 064 641

14 448
26 067 883
11 042 377
8 268 761
2 947 224
3 809 521
2 770
106 592
161 477
990 213

14 448
26 064 290
11 042 377
8 267 982
2 947 224
3 806 707
2 770
106 592
161 477
1 076 750

Усього фінансових зобов’язань,
що обліковуються за амортизованою
вартістю та собівартістю

28 228 236

28 353 754

27 343 383

27 426 327
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ТАБЛИЦЯ 35.2. АНАЛІЗ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ЗА РІВНЯМИ ІЄРАРХІЇ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЩО НЕ ОЦІНЮЮТЬСЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ЗА 2018 РІК

ТАБЛИЦЯ 35.3. АНАЛІЗ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ЗА РІВНЯМИ ІЄРАРХІЇ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЩО НЕ ОЦІНЮЮТЬСЯ
ПО СПРАВЕДЛИВІЙ ВАРТОСТІ ЗА 2017 РІК.
(тис. грн)

(тис. грн)

Найменування статті
1 Рівень
2 Рівень
3 Рівень Балансова
				
вартість

Найменування статті
1 Рівень
2 Рівень
3 Рівень Балансова
				
вартість

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти,
кошти в Національному банку України:
готівкові кошти
кошти в Національному банку України
кореспондентські рахунки,
депозити та кредити «овернайт» у банках
Кредити та заборгованість банків:
депозити в інших банках
депозитні сертифікати НБУ
Кредити та заборгованість клієнтів:
кредити, що надані юридичним особам
іпотечні кредити фізичних осіб
споживчі кредити, що надані фізичним особам
Цінні папери в портфелі банку,
який обліковується за СВІСД
Інші фінансові активи

АКТИВИ				
Грошові кошти та їх еквіваленти,
кошти в Національному банку України:
2 117 473
6 591 339
8 708 812
готівкові кошти
553 903
553 903
кошти в Національному банку України
1 563 570
1 563 570
кореспондентські рахунки,
депозити та кредити «овернайт» у банках
6 591 339
6 591 339
Кошти в інших банках:
1 108 974
1 108 974
депозити в інших банках
196
196
депозитні сертифікати НБУ
1 108 778
1 108 778
Кредити та заборгованість клієнтів:
19 638 684
19 393 162
кредити, що надані юридичним особам
16 385 886
16 307 075
іпотечні кредити фізичних осіб
82 629
64 031
споживчі кредити, що надані фізичним особам
3 170 169
3 022 056
Акції в портфелі на продаж
910
Інші фінансові активи
42 970
42 970

Усього фінансових активів

2 101 541
554 144
1 547 397

6 115 805
-

-

8 217 346
554 144
1 547 397

-

6 115 805
1 090 865
1 090 865
-

21 491 503
17 666 533
76 488
3 748 482

6 115 805
1 090 865
1 090 865
21 686 097
17 941 949
84 072
3 660 076

-

33 283

910
-

910
33 283

2 101 541

7 239 953

21 492 413

31 028 501

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків:
кореспондентські рахунки
та депозити «овернайт» інших банків
короткострокові кредити від інших банків
Кошти клієнтів:
поточні кошти юридичних осіб
строкові депозити юридичних осіб
поточні кошти фізичних осіб
строкові депозити фізичних осіб
Інші залучені кошти
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

-

6 142

-

6 142

-

6 142
15 491 368
12 096 318
3 395 050
1 165
94 084
133 676
-

11 561 761
8 011 876
3 549 885
940 040

6 142
27 054 046
12 096 318
8 010 531
3 395 050
3 552 147
1 165
94 084
133 676
1 064 641

Усього фінансових зобов’язань

-

15 726 435

12 501 801

28 353 754

Методи та припущення, використані при визначенні справедливої вартості. Справедлива вартість для фінансових активів, віднесених до 2 та 3
Рівнів ієрархії справедливої вартості, була розрахована на основі розрахункових майбутніх очікуваних
грошових потоків, дисконтованих із застосуванням
поточних процентних ставок для нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк
до погашення, який залишився.

Усього фінансових активів

2 117 473

7 743 283

19 638 684

29 254 828

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ				
Кошти банків:
14 448
14 448
кореспондентські рахунки
та депозити «овернайт» інших банків
14 448
14 448
довгострокові кредити від інших банків
Кошти клієнтів:
13 989 601
12 078 282
26 064 290
поточні кошти юридичних осіб
11 042 377
11 042 377
строкові депозити юридичних осіб
8 268 761
8 267 982
поточні кошти фізичних осіб
2 947 224
2 947 224
строкові депозити фізичних осіб
3 809 521
3 806 707
Інші залучені кошти
2 770
2 770
Резерви за зобов’язаннями
106 592
106 592
Інші фінансові зобов’язання
161 477
161 477
Субординований борг
990 213
1 076 750
Усього фінансових зобов’язань

-

14 274 888

13 068 495

27 426 327

Для активів банк використовував припущення
щодо ставок на позики та рівня дострокових погашень контрагентами. Зобов’язання були дисконтовані з використанням ставки банку по запозиченням. Зобов’язання, що підлягають погашенню за
вимогою, були дисконтовані, починаючи з першого
дня потенційного пред’явлення вимоги щодо погашення зобов’язання банком.
Розрахункова справедлива вартість інструментів із
плаваючою процентною ставкою, що котируються на
активному ринку, дорівнює їхній балансовій вартості.
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(Б) БАГАТОРАЗОВІ ОЦІНКИ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
Багаторазові оцінки справедливої вартості є оцінками, що вимагаються або дозволені МСФЗ у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного

періоду. В таблиці нижче наведено рівні ієрархії
справедливої вартості, до якого відносяться багаторазові оцінки справедливої вартості.

ТАБЛИЦЯ 35.4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ,
ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ,
ЗА РІВНЯМИ ЇЇ ОЦІНКИ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(тис. грн)

Найменування статті

Справедлива вартість
Усього
Усього
за різними моделями оцінки справедлива балансова
				 вартість
вартість
Рівень І
Рівень ІІ Рівень ІІІ		
Інвестиції в цінні папери
Похідні фінансові активи (Примітка 34)		
Усього фінансових активів
Похідні фінансові зобов’язання (Примітка 34)
Усього фінансових зобов’язань
-

998 626
47 243		
1 045 869
(346)
(346)
-

998 626
47 243
1 045 869
(346)
(346)

998 626
47 243
1 045 869
(346)
(346)

(тис. грн)

Найменування статті

Справедлива вартість
Усього
Усього
за різними моделями оцінки справедлива балансова
				 вартість
вартість
Рівень І
Рівень ІІ Рівень ІІІ		
-

1 064 516
1 064 516
(7 565)
(7 565)

-

1 064 516
1 064 516
(7 565)
(7 565)

(тис. грн)

Найменування статті

1 064 516
1 064 516
(7 565)
(7 565)

Справедлива
Метод оцінки
Використані вхідні дані
вартість		

АКТИВИ ПО СПРАВЕДЛИВІЙ ВАРТОСТІ
Фінансові активи
Інвестиції в цінні папери
999 536
Дисконтування
Крива безкупонної дохідності
		
майбутніх розраховується та публікується
		
грошових
Національним банком України
		
потоків
у інформаційному ресурсі
			
Thomson Reuters
Інші фінансові активи
Похідні фінансові активи
за форвардними контрактами
47 243
Дисконтування
Ставки Kieibor, LIBOR
		майбутніх
		грошових
		потоків
Усього оцінена багаторазова
справедлива вартість фінансових
активів 2 рівня

ТАБЛИЦЯ 35.5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ,
ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ,
ЗА РІВНЯМИ ЇЇ ОЦІНКИ ЗА 2017 РІК

Інвестиції в цінні папери
Усього фінансових активів
Похідні фінансові зобов’язання (Примітка 34)
Усього фінансових зобов’язань

ТАБЛИЦЯ 35.6. МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ВХІДНІ ДАНІ, ЯКІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ
В ОЦІНЦІ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ДЛЯ ОЦІНОК 2 РІВНЯ
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

1 046 779		

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ
ПО СПРАВЕДЛИВІЙ ВАРТОСТІ
Фінансові зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання
Похідні фінансові зобов’язання
за форвардними контрактами
(346)
Дисконтування
		майбутніх
		грошових
		потоків
Усього оцінена багаторазова
справедлива вартість фінансових
зобов’язань 2 рівня

(346)		

Банк визначає справедливу вартість за контрактами на умовах СВОП та форвард за допомогою
застосування фактору дисконтування майбутніх
грошових потоків (NPV) за кожним контрактом окремо. Базою для розрахунку NPV є ринкові відсоткові ставки на відповідний період до відповідної
валюти. Розрахунок справедливої вартості інвестицій в цінні папери здійснюється на основі дисконтування майбутніх грошових потоків за кожним
цінним папером окремо, виходячи із індикативної
ринкової прибутковості аналогічних цінних паперів
у якості ставки дисконтування.
Розрахунок у обох випадках відбувається системою Kondor+ на основі даних Reuters. На звітну
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Ставки Kieibor, LIBOR

дату банк проводить переоцінку/MtM укладених
контрактів / придбаних цінних паперів шляхом
сторнування попередньо визначеної вартості майбутніх грошових потоків та обліку їх актуальної
вартості.
Протягом 2018 та 2017 років не було змін в методах оцінки для багаторазових оцінок справедливої
вартості 2 Рівня, проте відбулася зміна у вхідних
даних: ставки дисконтування, що використовується для визначення справедливої вартості гривневої
частини валютних контрактів на умовах СВОП та
форвард – з Kievprime на Kieibor з причини припинення розрахунку та публікування ставки Kievprime
у системі Reuters з 01.03.2017.

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2018 РІК / АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

229

ПРИМІТКА 36 ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ
ІНСТРУМЕНТІВ
ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОЦІНКИ
З 1 січня 2018 року для цілей оцінки фінансові активи обліковувалися за такими категоріями відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»: (а) за
амортизованою собівартістю; (б) за справедливою

ТАБЛИЦЯ 36.1.

вартістю через інший сукупний дохід – боргові інструменти; (в) за справедливою вартістю через інший сукупний дохід – інструменти капіталу; (г) за
справедливою вартістю через прибутки та збитки.

ФІНАНСОВІ АКТИВИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОЦІНКИ ЗА 2018 РІК

До 1 січня 2018 року фінансові активи обліковувалися за такими категоріями для цілей оцінки за
МСБО 39: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи для подальшого продажу; (в) фінансові активи, що утримуються до погашення, та (г) фінансові активи, що обліковуються
за справедливою вартістю, зміни якої відносять-

ся на фінансовий результат. Фінансові активи за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на
фінансовий результат, поділяються на дві підкатегорії: (і) активи, включені до цієї категорії при початковому визнанні, та (іі) активи, віднесені до категорії призначених для торгівлі.

ТАБЛИЦЯ 36.2. ФІНАНСОВІ АКТИВИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОЦІНКИ ЗА 2017 РІК
(тис. грн)

Найменування статті

За аморФінансові
Фінансові
Фінансові
тизованою
активи за
активи за
активи за
собівартістю справедливою справедливою справедливою
		вартістю
вартістю
вартістю
		 через інший
через інший
через
		сукупний
сукупний
прибуток/
		дохід –
дохід –
збиток
		
боргові
інструменти
		інструменти
капіталу
Грошові кошти та їх еквіваленти,
кошти в Національному
банку України
8 217 346				
Кошти в інших банках:
1 090 865				
депозитні сертифікати НБУ
1 090 865				
Кредити
та заборгованість клієнтів:
21 686 097				
кредити, що надані
юридичним особам
17 941 949				
іпотечні кредити фізичних осіб
84 072				
споживчі кредити,
що надані фізичним особам
3 660 076				
Інвестиції в цінні папери		
998 626
910		
Інші фінансові активи
33 283				
Похідні фінансові активи				
47 243
Усього фінансових активів
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998 626
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910

47 243

Усього

8 217 346
1 090 865
1 090 865
21 686 097
17 941 949
84 072
3 660 076
999 536
33 283
47 243
32 074 370

(тис. грн)

Найменування статті

Кредити
Активи,
Похідні
та дебіторська
доступні
фінансові
заборгованість
для
інструменти,
		
продажу
що переоціню			
ються через
			прибуток/
			збиток
Грошові кошти та їх еквіваленти,
кошти в Національному банку України
Кошти в інших банках:
депозити в інших банках
депозитні сертифікати НБУ
Кредити та заборгованість клієнтів:
кредити, що надані юридичним особам
іпотечні кредити фізичних осіб
споживчі кредити,
що надані фізичним особам
Інвестиції в цінні папери
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів

Усього

8 708 812
1 108 974
196
1 108 778
19 393 162
16 307 075
64 031

-

-

8 708 812
1 108 974
196
1 108 778
19 393 162
16 307 075
64 031

3 022 056
42 970

1 065 426
-

-

3 022 056
1 065 426
42 970

29 253 918

1 065 426

-

30 319 344

На 31 грудня 2018 року (МСФЗ 39) та
31 грудня 2017 року (МСБО 39) всі фінансові зобов’язання банку відображалися по амортизованій

собівартості, за винятком похідних фінансових зобов’язань, які обліковувались за справедливою вартістю з відображенням змін як прибуток або збиток.
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ПРИМІТКА 37 ОПЕРАЦІЇ
З ПОВ’ЯЗАНИМИ
СТОРОНАМИ
МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» забезпечує розкриття у фінансовій звітності
суб’єкта господарювання інформації, необхідної
для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб’єкта господарювання, спричиненого існуванням зв’язаних
сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими
сторонами.
Пов’язані сторони – сторони вважаються зв’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою
стороною.
Операція зі зв’язаною стороною – обмін ресурсами
або зобов’язаннями між зв’язаними сторонами незалежно від того, чи призначається ціна.

ТАБЛИЦЯ 37.1.

Контроль – володіння, прямо або непрямо через
дочірні підприємства, більшою частиною голосів
підприємства або суттєвим відсотком голосів і повноваження прямо визначати, згідно зі статутом або
угодою, фінансову та операційну політику керівництва підприємства.
Значний вплив (для даного стандарту) – участь у
прийнятті рішень щодо фінансової та операційної
політики підприємства, але не контроль за цією політикою. Значний вплив може здійснюватися різними
шляхами, як правило, через представництво у раді
директорів, але також, наприклад, і шляхом участі у
процесі розробки політики, у суттєвих операціях всередині компанії, взаємообміні управлінським персоналом або через залежність від технічної інформації.
При розгляді взаємовідносин кожної можливої
пов’язаної сторони особлива увага надається змісту відносин, а не лише їх юридичній формі.

ЗАЛИШКИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ЗА 2018 РІК

Умови залучення коштів від материнської компанії
були наступними: за субординованим боргом застосовувалися плаваючі ставки: 5.84 % (за коштами, залученими у 2006 році) та 5.96–6.01 % (за
коштами, залученими у 2014 році).

ТАБЛИЦЯ 37.2.

Найменування статті

Материнська
Провідний
компанія
управлінський
		 персонал
Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Чистий збиток/(прибуток) від (збільшення)/зменшення
корисності фінансових активів
Адміністративні витрати

(тис. грн)

Материнська
Провідний
компанія
управлінський
		 персонал
Грошові кошти та їх еквіваленти
Резерв за коштами на вимогу
в інших банках станом на 31 грудня
Кредити та заборгованість клієнтів
Резерв під заборгованість за кредитами
Інші активи
Резерви під фінансову дебіторську заборгованість
за операціями банку (нараховані доходи за наданими
фінансовими гарантіями) станом на 31 грудня
Кошти банків
Кошти клієнтів
Інші залучені кошти
Інші зобов’язання
Резерви за наданими фінансовими
гарантіями станом на 31 грудня
Субординований борг
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Інші
пов’язані
сторони

5 782 060

-

74 026

(3 238)
1 335

10 413
(26)
-

(41)
11 563
(391)
3

(3)
241
23 334

26 304
-

36 952
30
12 799

1 064 641

-

(3)
-

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ЗА 2018 РІК
(тис. грн)

ТАБЛИЦЯ 37.3.

Найменування статті

Відсоткові ставки за кредитами, наданими провідному управлінському персоналу та залученими
коштами від провідного управлінського персоналу
та інших пов’язаних осіб, були встановлені на рівні
звичайних відсоткових ставок по відповідному кредитному продукту та ставкам залучення коштів від
фізичних осіб.

Інші
пов’язані
сторони

73 834
(57 123)
270
(31 208)

670
(447)
122
-

744
(539)
2 266
(43 798)

(30)
(25 138)

-

(1 623)
(19 853)

ІНШІ ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ СТАНОМ
НА КІНЕЦЬ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(тис. грн)

Найменування статті

Материнська
компанія

Інші пов’язані
сторони

Надані гарантії

-

(10 870)

Отримані гарантії

-

6 615 411

ТАБЛИЦЯ 37.4.

ЗАГАЛЬНА СУМА КРЕДИТІВ, НАДАНИХ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ
ТА ПОГАШЕНИХ ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ
(тис. грн)

Найменування статті

Сума кредитів, що надані пов’язаним сторонам протягом року
Сума кредитів, що погашені пов’язаними сторонами протягом року

Провідний
управлінський
персонал

Інші пов’язані
сторони

7 568
3 672

12 437
8 031
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ТАБЛИЦЯ 37.5.

ЗАЛИШКИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ЗА 2017 РІК

ТАБЛИЦЯ 37.7.

ІНШІ ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ЗА 2017 РІК

(тис. грн)

Найменування статті

Материнська
Провідний
компанія
управлінський
		 персонал
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та заборгованість клієнтів
Резерв під заборгованість за кредитами
Інші активи
Кошти банків
Кошти клієнтів
Інші залучені кошти
Інші зобов’язання
Субординований борг

ТАБЛИЦЯ 37.6.

6 420 100
193
21 840
1 076 750

6 719
25 678
-

Інші
пов’язані
сторони
52 409
8 427
(213)
1 137
20 923
30
17 795
-

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ
З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ЗА 2017 РІК

(тис. грн)

Найменування статті

Материнська
компанія

Інші пов’язані
сторони

Надані гарантії

-

(14 264)

Отримані гарантії

-

7 600 909

ТАБЛИЦЯ 37.8.

ЗАГАЛЬНА СУМА КРЕДИТІВ, НАДАНИХ ПОВ’ЯЗАНИМ СТОРОНАМ
ТА ПОГАШЕНИХ ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ
(тис. грн)

Найменування статті

Провідний
управлінський
персонал

Інші пов’язані
сторони

4 893
5 458

14 078
13 033

Сума кредитів, що надані пов’язаним сторонам протягом року
Сума кредитів, що погашені пов’язаними сторонами протягом року
(тис. грн)

Найменування статті

Материнська
Провідний
компанія
управлінський
		 персонал
Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Інші доходи
Адміністративні витрати
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49 393
(78 994)
(20 985)
1 478
(23 613)

599
(710)
165
-

Інші
пов’язані
сторони
1 078
(582)
5 981
(43 797)
26
(15 055)

ТАБЛИЦЯ 37.9.

ВИПЛАТИ ПРОВІДНОМУ УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
(тис. грн)

Найменування статті

2018 рік

2017 рік

витрати
нараховане
витрати
нараховане
		зобов’язання		 зобов’язання
Короткострокові виплати працівникам
Виплати при звільненні

102 979
-

3 328
-

140 923
-

2 918
-
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ПРИМІТКА 38 ЗМІНИ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ,
ЩО ВИНИКАЮТЬ
У РЕЗУЛЬТАТІ
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(тис. грн)

Найменування статті

Боргові
Інші
Довгострокове СубординоУсього
цінні залучені
фінансування
ваний борг
зобов’язань
папери
кошти
материнської		
з фінансової
			компанії		
діяльності
Балансова вартість
на 1 січня 2017 року

-

6 566

138 049

1 369 649

1 514 264

Погашення
Вплив зміни валютних курсів
Інше

-

(3 795)
(1)

(127 203)
(8 752)
(2 094)

(311 162)
17 978
285

(442 160)
9 226
(1 810)

Балансова вартість
на 31 грудня 2017 року

-

2 770

-

1 076 750

1 079 520

Погашення
Вплив зміни валютних курсів
Інше

-

(1 605)
-

-

(14 610)
2 501

(1 605)
(14 610)
2 501

Балансова вартість
на 31 грудня 2018 року

-

1 165

-

1 064 641

1 065 806

Стаття «Інше» містить вплив нарахованих, але не
сплачених відсотків за борговими цінними паперами, іншими позиковими коштами, довгостроковим
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ПРИМІТКА 39 ПОДІЇ ПІСЛЯ
ЗВІТНОЇ ДАТИ

У січні 2019 року банком достроково повернено частину субординованого боргу в сумі
9 500 тис. дол. США, що за офіційним обмінним

курсом Національного банку України станом на
31 грудня 2018 року склало 263 039 тис. грн.

фінансуванням материнської компанії та субординованого боргу. Банк класифікує сплачені відсотки
як грошові кошти від операційної діяльності.
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