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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Онур Анлиатамер 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34576883 

4. Місцезнаходження: 01601, Україна, Печерський р-н, Київ, Мечнiкова, 2 

5. Міжміський код, телефон та факс: +38(044)3906714, +38(044)4994034 

6. Адреса електронної пошти: fi@crediteurope.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 02.06.2020, Затвердити рiчний фiнансовий 

звiт Банку за 2019 рiк з прибутком у 56 743 825,73 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.crediteurope.com.ua/assets/

uploads/docs/reports/Issuer_Report_201

9.htm 05.06.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління  

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Акцiонерне товариство "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (далi - Банк) був зареєстрований 

Нацiональним банком України (далi - НБУ) 28.02.2006 №310, здiйснює свою дiяльнiсть на 

пiдставi лiцензiї та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй Нацiонального 

банку України вiд 14.10.2011 №232 та є правонаступником ЗАТ "Фiнансбанк", ЗАТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" Та ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК". Банк належить до мiжнародної групи 

Credit Europe Group N.V. (Нiдерланди) - холдингова компанiя, яка через свої дочiрнi компанiї 

надає фiнансовi послуги, такi як корпоративнi, приватнi i роздрiбнi банкiвськi послуги, та 

лiзинг, в Захiднiй i Схiднiй Європа та Азiї (далi - Група  СЕВ N.V.). 

Акцiонерами Банку є Credit Europe Bank N.V. , Нiдерланди (99.99% - пряма участь, далi - 

материнський банк) та Credit Europe Group N.V. , Нiдерланди (0,01% - пряма участь, 100% - 

загальна участь). Материнський банк має 118 фiлiй та 4409 спiвробiтникiв в десяти країнах 

свiту. Бенефiцiарним власником Банку є Озегiн Гусну Мустафа (опосередковано - 100%) - 

власник Fiba Group, в яку входять турецький Fibabanka та нiдерландський  Credit Europe Bank 

N.V. 

Вiдповiдно до критерiїв визначення банкiвських груп згiдно чинного законодавства Банк не 

належить до жодної банкiвської групи. 



Акцiонерне товариство "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" пiдготував Звiт про управлiння (далi - 

Звiт) для висвiтлення знакових подiй та результатiв дiяльностi Банк та розкриття iнформацiї 

про економiчнi, екологiчнi та соцiальнi наслiдки своєї дiяльностi. 

Звiт про управлiння базується на достовiрнiй та об'єктивнiй iнформацiї про перспективи 

розвитку, стан та результати дiяльностi Банку з звiтний перiод, включаючи опис основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Банк у своїй дiяльностi.  

Звiт про управлiння розроблений у вiдповiдностi до Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23лютого 2006 року №3480-VI, Iнструкцiї про порядок складання та 

оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої Постановою Нацiонального 

банку України вiд 24 жовтня 2011 року №373. 

Минулий рiк став для Банку черговим етапом сталого розвитку. Банк продовжив здiйснювати 

прибуткову дiяльнiсть на фiнансовому ринку України. Банк активно розбудовує систему 

управлiння ризиками та систему контролю. 

Банк займає 50 мiсце у банкiвськiй системi за розмiром активiв станом на 01.01.2020 та 

вiдноситься до категорiї "iншi малi банки, що здiйснюють свою дiяльнiсть у межах країни" за 

методологiєю SREP (Supervisory Review and Evaluation process). Банк має одне вiддiлення. 

Кiлькiсть працiвникiв банку станом на 01.01.2020 - 31 особа. 

? 

Нашi ключовi цiнностi 

 

Рiзноманiтнiсть 

Ми просуваємо рiзноманiтнiсть як один з основних аспектiв нашої корпоративної культури. 

Наш рiзноманiтний досвiд роботи в рiзних регiонах свiту дозволяє нам мислити нестандартно i 

проявляти творчий пiдхiд 

Експертиза 

Ми є експертами в окремих ринках i окремих продуктах. З нашим досвiдом ми поставляємо 

iндивiдуальнi рiшення для задоволення потреб наших клiєнтiв. 

Динамiзм 

Завдяки нашiй пристрастi та енергiї ми спритно реагуємо на виклики та змiни. Наше ставлення 

"може зробити" дозволяє вам зосередитись на наданнi рiшень та задоволеннi очiкувань наших 

зацiкавлених сторiн. 

 

. 

  

Нашi базовi цiнностi 

 

Клiєнтоорiєнтованiсть 

Успiх наших клiєнтiв - це наш власний успiх. Тому всi нашi рiшення приймаються  

орiєнтуючись на потреби клiєнтiв. 

Професiоналiзм 

Наш професiоналiзм охоплює i стимулює необхiднi навички, квалiфiкацiю, знання та 

рiзноманiтнiсть. Нашi колеги виконують свої завдання компетентно та iнтегровано. 

Працюючи в командi ми досягаємо наших цiлей. 

Цiлiснiсть 

Цiлiснiсть визначає наш обов'язок формувати довiру та впевненiсть за допомогою етичної 

поведiнки i дотримання законiв, правил i рекомендацiй. 

Прозорiсть 

Прозорiсть є ключовою рисою наших продуктiв i послуг, стандартах бухгалтерського облiку 

та процесiв прийняття управлiнських рiшень. 

 

У 2019 роцi банкiвський сектор України (далi - сектор) працював без суттєвих внутрiшнiх чи 



зовнiшнiх шокiв. Сектор вперше пiсля кризи отримує прибуток.  

Геополiтичнi та геоекономiчнi ризики досить високi. Бiльша частина 2019 року пройшла пiд 

знаком невизначеностi через повномасштабнi торговельнi вiйни, неврегульоване питання 

Brexit та очiкування нової глобальної кризи. Проте цi питання станом на початок 2020 року в 

основному були вирiшенi або ж намiчений план поступової деескалацiї. Втiм, одним iз 

ключових викликiв для свiтової економiки на найближче майбутнє залишається геополiтична 

напруга, пов'язана з ядерної угодою з Iраном. 

Ризик поширення коронавiрусу у свiтi та в Українi у 2020 роцi та впровадження заходiв щодо 

запобiгання поширенню цiєї iнфекцiї може призвести до значного сповiльнення економiчної 

активностi в Українi у 2020 роцi. Крiм того, попри низку реформ та полiпшення 

макрофiнансової ситуацiї українська економiка залишається вразливою до несприятливих 

зовнiшнiх подiй, передусiм розгортання свiтової економiчної кризи, падiння цiн на свiтових 

товарних ринках та вiдпливу капiталу. Водночас, на вiдмiну вiд попереднiх криз, Україна 

входить в поточнi кризовi явища з бiльшим запасом мiцностi. 

З 02.04.2020 набрав чинностi Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, 

спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з 

поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-2019)", який спрямований на врегулювання 

проблем бiзнесу в Українi в умовах карантину, введеного постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби 

COVID-2019, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" №211 вiд 11.03.2020. Наразi карантин 

триватиме до 22.06.2020. 

Рiшуча позицiя США щодо перегляду умов торгiвлi з основними торговельними партнерами 

призвела до декiлькох етапiв пiдвищення тарифiв та початку перемовин стосовно нових умов 

торгiвлi, що створювало певну невизначенiсть перспектив розвитку свiтової економiки 

протягом бiльшої частини 2019 року. Втiм, вирiшальний вплив на переоцiнку майбутнiх 

ризикiв для свiтової економiки та полiпшення її перспектив мали пiдписання у IV кварталi 

2019-го СUSMA угоди мiж Канадою, США та Мексикою на замiну NAFTA, а також 

досягнення попереднiх домовленостей i врештi пiдписання першої частини 

широкомасштабної торгової угоди з Китаєм на початку 2020 року. 

Вплив фiскальних стимулiв, запроваджених у США, майже повнiстю вичерпався, що на тлi 

невизначеностi умов свiтової торгiвлi призвело до перегляду умов монетарної полiтики 

Центробанку США та прийняття ряду рiшень щодо пониження вiдсоткових ставок. Перехiд до 

менш жорсткої монетарної полiтики дозволив збалансувати розвиток економiки США, який, 

за попереднiми оцiнками, дещо сповiльнився, проте зрiс на 2.3% в 2019 роцi. Скорочення 

темпiв розвитку вiдбулось за рахунок гiрших показникiв зростання споживання та капiтальних 

iнвестицiй, скорочення експорту, якi лише частково були компенсованi видатками мiсцевих та 

федерального бюджетiв. 

Розвиток економiки ЄС знаходився пiд впливом продовження значного сповiльнення 

локомотиву розвитку Єврозони - Нiмеччини. Темпи розвитку у країнi скоротились до 0.6% за 

2019 рiк, згiдно з попереднiми оцiнками, - в порiвняннi з 2.5% в 2017 роцi та 1.5% в 2018-му. 

Зростання тарифiв на експорт товарiв до США, продовження перiоду перемовин та 

невизначеностi щодо кiнцевих умов свiтової торгiвлi, в поєднаннi з необхiднiстю 

запровадження вiдповiдностi новим стандартам щодо екологiчностi продукцiї 

автомобiлебудування, призвели до суттєвого скорочення промислового виробництва в цiлому, 

насамперед в автомобiлебудуваннi. 

 

З iншого боку, розширення сфер послуг та прискорення темпiв зростання будiвництва 

дозволити компенсувати цi негативнi наслiдки. Позитивний внесок у розвиток економiки 

принесли споживання домогосподарств та незначний рiст експорту. Економiчнi показники 

Францiї не досягли рiвня 2018 року в результатi рiзкого та значного скорочення основних 

показникiв ВВП в IV кварталi 2019 року пiд впливом загальнонацiональних страйкiв у 



вiдповiдь на запровадження структурних реформ урядом Макрона для пiдвищення 

конкурентоспроможностi французької економiки. Загалом, ВВП Францiї зрiс на 1.2% в 2019 

роцi (попередня оцiнка) в порiвняннi з 1.7% в 2018-му. Економiка Iталiї завершила 2019 рiк у 

станi рецесiї, на фонi постiйних полiтичних конфлiктiв та частої змiни урядiв, накопичення 

великої кiлькостi проблемних кредитiв у банкiвському секторi та значної вартостi запозичень 

державного боргу з огляду на його дуже суттєвий розмiр. 

У цiлому, економiка ЕС, згiдно з попереднiми пiдрахунками, зросла на 1.2% в 2019 роцi проти 

1.4% в 2018-му, що спонукає продовження активного застосування стимулюючих монетарних 

механiзмiв ЄЦБ, який з листопада 2019 року вiдновив програму кiлькiсного пом'якшення для 

розкручення маховика економiчного зростання в ЄС. 

Економiка Великобританiї продовжила перебувати пiд негативним впливом невизначеностi 

стосовно формату та термiну виходу з Європейського Союзу, рiшення щодо якого було 

врештi-решт реалiзовано 31 сiчня 2020 року. Згiдно з попереднiми оцiнками, економiка 

Великобританiї зросла на 1.4% в 2019 роцi, в порiвняннi з 1.3% в 2018-му. Розвиток економiки 

був рiзновекторним: сектор послуг разом iз будiвництвом, за винятком IV кварталу 2019 року, 

перiоду проведення вирiшальних загальнонацiональних парламентських виборiв щодо 

питання Brexit, були рушiями розвитку та компенсували спад у промисловому виробництвi, 

насамперед в автомобiлебудуваннi. 

 

Щодо ключових економiк Азiї, Китай змiг продемонструвати гнучкiсть протягом перiоду 

торговельної вiйни зi США та втримав показники росту економiки на рiвнi 6.1%, найнижчий 

рiвень за останнi 29 рокiв, проте все ще в цiльовому дiапазонi 6.0%-6.5%. Пiдтримку економiцi 

було забезпечено за рахунок монетарних та фiскальних стимулiв на внутрiшньому ринку та 

девальвацiї юаня в розпал торгової "вiйни", для пiдтримки внутрiшнього споживання на тлi 

спаду у виробництвi та експортi. 

Потенцiал подальших стимулiв залишається дуже обмеженим, оскiльки це може призвести до 

нагромадження значних фiнансових ризикiв та ризикiв боргового навантаження. Пiдписання 

першої частини широкомасштабної торгової угоди зi США на початку 2020 року певною 

мiрою зменшує ризики для економiки Китаю, але епiдемiя коронавiрусу вiд початку 2020 року 

протидiятиме швидкому вiдновленню потенцiалу економiки. 

Оцiнки показникiв економiчного розвитку Японiї декiлька разiв переглядались у бiк 

пониження, а очiкуваний рiст економiки на 0.8%, згiдно з останнiми оцiнками Мiжнародного 

валютного фонду, вiдбувся за рахунок суттєвого зростання державних витрат. 

У порiвняннi з 2018-м, минулий рiк був менш турбулентним для ринкiв, що розвиваються. 

Пониження вiдсоткової ставки Федеральним резервним банком та стабiлiзацiя з поступовим 

вiдновленням росту цiн на сировиннi товари створили умови для вiдновлення економiк, що 

розвиваються, притоку капiталу на ринки та зниження ринкових ризикiв. 

 

? 

Стан фiнансових ринкiв та банкiвського сектору 

2019 року було зафiксовано рекордний показник прибутковостi банкiвського сектору - майже 

2019 року було зафiксовано рекордний показник прибутковостi банкiвського сектору - майже 

60 млрд грн, що продовжило тенденцiю попереднього року, перевершивши результат утричi 

(джерело iнформацiї - данi НБУ). Висока прибутковiсть стала можливою за рахунок зростання 

чистих процентних доходiв та скорочення вiдрахувань до резервiв на покриття втрат вiд 

кредитних ризикiв. З огляду на рiзке зниження вiдсоткових ставок, яке розпочалось у IV 

кварталi 2019 року й триватиме протягом наступного року, та нормалiзацiю кредитного 

ризику в портфелях банкiв, очiкується зниження прибутковостi банкiвського сектору з 

поступовою нормалiзацiєю показникiв доходностi активiв та капiталу. Найбiльшим 

стратегiчним викликом банкiв України в середньостроковiй перспективi будуть показники 

ефективностi дiяльностi, покращення яких можливе шляхом оптимiзацiї та дiджиталiзацiї 



операцiйних процесiв. 

Зростання купiвельної спроможностi населення пiдтримувало високi темпи розвитку 

споживчого кредитування, а збiльшення реальних заробiтних плат, на тлi зниження 

iнфляцiйних очiкувань та змiцнення гривнi, призвело до збiльшення заощаджень населення в 

нацiональнiй валютi. Високi запаси оборотного капiталу та значнi державнi витрати, 

традицiйнi для кiнця року, вплинули на суттєве скорочення саме в цей перiод портфеля 

кредитiв юридичних осiб, який упродовж року майже не зростав через значну вартiсть 

ресурсiв у гривнi та обмежений потенцiал до зростання валютної складової портфеля, яка 

досягла показникiв, що вiдповiдають поточному стану доларизацiї економiки. 

Очiкується, що продовження зростання заробiтних плат, хоча й меншими темпами, 

пiдтримуватиме тенденцiю до подальшого росту споживчих кредитiв. Нацiональний банк 

України придiляв багато уваги аналiзу ризикiв споживчого кредитування та дiйшов висновку, 

що частка споживчого кредитування на рiвнi 5% ВВП не створює стратегiчних ризикiв та 

вiдповiдає стану розвитку економiки країни. Збалансованим рiвнем обсягу споживчих 

кредитiв по вiдношенню до ВВП вважається показник на рiвнi 9%, який буде досягнуто в 

середньостроковiй перспективi з поступовим збiльшенням ваги кредитування довгострокових 

витрат домогосподарств, насамперед iпотечного кредитування. Для упередження 

понаднормового росту споживчого кредитування Нацiональний банк України планує 

запровадити коефiцiєнт кредитного ризику на рiвнi 150% для споживчих кредитiв для 

розрахунку достатностi (адекватностi) капiталу банкiв. 

Стрiмке пом'якшення монетарної полiтики НБУ призведе до зниження вартостi фiнансових 

ресурсiв та вiдновлення попиту на кредитування в гривнi. Змiщення акцентiв на гривню в 

кредитному портфелi дозволить зменшити ризик доларизацiї кредитних портфелiв банкiв. 

Нацiональний банк України надає додаткову пiдтримку тренду дедоларизацiї балансiв банкiв, 

знижуючи нормативне значення вимог до обов'язкового резервування залучених коштiв у 

гривнi до 0% з одночасним пiдвищенням цього показника для коштiв в iноземних валютах до 

10%. 

Незначного прогресу вдалося досягнути в роботi з портфелем проблемних кредитiв, частка 

яких станом на кiнець 2019 року знизились трiшки нижче, нiж 50%.  

2019 року Нацiональний банк України продовжив проведення процедури оцiнки стiйкостi 

банкiв України, яка передбачає дiагностичне обстеження та стрес-тестування для найбiльших 

банкiвських установ. Результати стрес-тестування за несприятливим сценарiєм видiляють 

окремо групу банкiв з iноземним капiталом (за винятком банкiв з росiйським капiталом), в 

якої не вiдбувається зменшення основного капiталу та вiдсутня необхiднiсть у планах 

капiталiзацiї/реструктуризацiї. До цiєї групи банкiв приєднались ПриватБанк та Укргазбанк. 

Iдентифiкована потреба в капiталi банкiв iз приватним капiталом та державних банкiв 

становить 73.8 млрд грн, з них 45.8 млрд грн припадає на Ощадбанк та Укрексiмбанк. Банки, 

якi в результатi двох рокiв поспiль не потребували капiталу в результатi несприятливого 

сценарiю стрес-тесту, не проходитимуть стрес-тестування в 2020 роцi. 

Також у 2019 роцi Нацiональний банк України значно розширив перелiк системно важливих 

банкiв, запровадивши додатковi (1-2%) вимоги до достатностi (адекватностi) основного 

капiталу для таких банкiв, залежно вiд значення показника системної важливостi конкретного 

банку. З 2020-го починається застосування буферу консервацiї капiталу в розмiрi 2.5%, зi 

щорiчним збiльшенням до цiльового значення протягом наступних трьох рокiв. В 2020 роцi 

буде завершено тестовий перiод розрахунку коефiцiєнту чистого стабiльного фiнансування 

(NSFR), а з 1 сiчня 2021 року вiн стане обов'язковим нормативом для нагляду та контролю за 

ризиком лiквiдностi банкiв. Iз 2022 року банки України будуть зобов'язанi розраховувати 

вимоги до капiталу на покриття операцiйних ризикiв, якi розраховуються як коефiцiєнт 15% 

вiд суми трьох компонентiв: компонент чистих процентних доходiв/витрат та дивiдендiв, 

сервiсний компонент, фiнансовий компонент. 

 



Примiтка 1 Загальна iнформацiя 

(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

Акцiонерне товариство "Кредит Європа Банк" (Банк) було створено пiд назвою ЗАТ 

"Фiнансбанк" згiдно iз законодавством України i зареєстровано Нацiональним банком України 

(НБУ) у серпнi 2006 року. 

У червнi 2007 року Банк змiнив назву на Закрите акцiонерне товариство "Кредит Європа 

Банк". У жовтнi 2009 року Банк був реорганiзований iз закритого акцiонерного товариства у 

публiчне акцiонерне товариство. У груднi 2018 року Банк був реорганiзований iз публiчного 

акцiонерного товариства в акцiонерне товариство. 

Основними видами дiяльностi Банку є надання кредитiв, залучення депозитiв та 

обслуговування рахункiв клiєнтiв, надання гарантiй, проведення розрахунково-касових 

операцiй, операцiй з цiнними паперами та обмiн валют. Дiяльнiсть Банку регулюється НБУ. 

Головний офiс Банку розташований за адресою: вул. Мечникова 2, м. Київ, Україна. 

На 31 грудня 2019 р. Банк має 1 фiлiю (31 грудня 2018 р.: 1). 

(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi 

Починаючи з 2016, українська економiка демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля рокiв 

полiтичної та економiчної напруги. У 2019 роцi українська економiка продовжувала 

вiдновлюватись та досягла зростання реального ВВП у розмiрi близько 3,6% (у 2018 роцi: 

3,3%), мала невисокий рiвень iнфляцiї у розмiрi 4,1% (у 2018 роцi: 9,8%), а також 

продемонструвала стабiлiзацiю нацiональної валюти (змiцнення нацiональної валюти 

приблизно на 5% щодо долару США та на 11% щодо євро у порiвняннi iз середнiми 

показниками за попереднiй рiк). 

У груднi 2019 року державний бюджет очiкувано виконано з дефiцитом (43,2 млрд. грн.), що 

призвело до розширення дефiциту за пiдсумками року (до 78 млрд. грн.). Доходи у груднi 

збiльшилися (на 16,2% р/р) завдяки: стiйким надходженням вiд податку з доходiв громадян; 

достроковiй сплатi НАК "Нафтогаз" частини дивiдендiв з них за 2019 рiк; зростанню 

надходжень вiд ПДВ (як з iмпортних товарiв, так i внутрiшнiх через дещо меншi обсяги 

вiдшкодування у груднi порiвняно з середньомiсячними обсягами за попереднi мiсяцi); 

збiльшенню надходжень вiд акцизного податку з вироблених товарiв перед плановим 

пiдвищенням ставки акцизу на тютюновi вироби. Попри традицiйне нарощення видаткiв у 

груднi, їх обсяг бу меншим порiвняно з груднем попереднього року на 2,2% р/р. Й надалi 

зростали виплати на оплату працi та соцiальне забезпечення, однак знизилися капiтальнi 

видатки  та та витрати на товари та послуги, у тому числi за рахунок iмпортованих. 

Традицiйно для грудня з дефiцитом виконано  й мiсцевi бюджети (34,2 млрд. грн.). У 

результатi сформувався дефiцит зведеного бюджету як у груднi (6,2 млрд. грн.), так i за 

пiдсумками року (84,3 млрд. грн.). 

За пiдсумками 2019 року мiжнароднi резерви України зросли на 22% i на 01 сiчня 2020 року 

сягнули 25,3 млрд. доларiв США (а еквiвалентi). Такий обсяг резервiв не лише перевищив 

останнiй прогноз Нацiонального банку України (23 млрд. доларiв США в еквiвалентi згiдно з 

Iнфляцiйним звiтом за жовтень 2019 року), а й сягнув семирiчного максимуму - востаннє 

бiльший вiд вищезазначеного обсяг було зафiксовано ще у груднi 2012 року. Збiльшити 

мiжнароднi резерви загалом на 4,5 млрд. доларiв США за рiк Нацiональному банку України 

вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуацiї на валютному ринку, яка зумовлювалася 

подальшим прискоренням економiчного зростання i стiйким припливом iноземного капiталу в 

країну. У першому пiврiччi 2019 року запрацювала принципово нова система валютного 

регулювання, мета якої - поступова лiбералiзацiя валютного ринку України. Запроваджено 

ризик-орiєнтований пiдхiд у валютному наглядi. Набув Кодекс України з процедур 

банкрутства, який створює законодавче пiд?рунтя для вирiшення накопичених проблем 

неплатоспроможностi юридичних i фiзичних осiб. 

Для подальшого сприяння провадження господарської дiяльностi в Українi Нацiональний банк 

України, починаючи з 20 червня 2019 року, лiквiдував вимогу щодо обов'язкового продажу 



надходжень в iноземнiй валютi, вiдмiнив усi лiмiти на репатрiацiю дивiдендiв iз липня 2019 

року та поступово знижував свою облiкову ставку, вперше за останнi два роки, з 18% в квiтнi 

2019 року до 11% у сiчнi 2020 року. 

У другому пiврiччi 2019 року Верховна Рада України ухвалила прiоритетнi для фiнансового 

сектору Закони. Найважливiший iз них - про консолiдацiю регулювання ринку фiнансових 

послуг, який скорочує кiлькiсть регуляторiв фiнансового ринку iз трьох до двох. Не менше 

важливий закон про захист прав споживачiв фiнансових послуг, запровадження якого 

спрямовано пiдвищити довiру споживачiв фiнансових послуг до фiнансових установ, 

продовжується запровадження Базельських вимог до капiталу й лiквiдностi банкiв та 

реалiзацiя дорожньої карти з валютної лiбералiзацiї. 

Подальше економiчне зростання залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду в 

реалiзацiї запланованих реформ та ефективного спiвробiтництва з Мiжнародним валютним 

фондом. 

(в) Покращення прозоростi 

У даному аспектi, зокрема, частково пiдвищилася прозорiсть банкiвської системи як такої 

завдяки новим вимогам до органiзацiї системи управлiння ризиками, оприлюдненню даних 

про складовi i про достатнiсть капiталу банкiв, був створений кредитний реєстр. 

Продовження тенденцiї перевищення витрат населення над отриманими доходами, 

збереження загрози зростання безробiття, низька лiквiднiсть та ефективнiсть дiяльностi 

пiдприємств негативно впливають на можливiсть позичальникiв обслуговувати свою 

заборгованiсть перед Банком. Залежно вiд надходження такої iнформацiї, Банком 

здiйснюється оперативний перегляд оцiнки майбутнiх грошових потокiв та вживаються 

необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi його дiяльностi, у тому числi за рахунок 

оптимiзацiї й зниження витрат. 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної 

дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення 

дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан 

Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова 

звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення 

дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови 

здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу. 

Примiтка 2 Основа складання фiнансової звiтностi 

(а)      Пiдтвердження вiдповiдностi  

Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ).  

 (б)       Основа оцiнки  

Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком: 

" похiдних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з 

вiдображенням результату переоцiнки в iншому скупному доходi; 

" фiнансових активiв, наявних для продажу, що оцiнюються за справедливою вартiстю; 

" iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю. 

(в)      Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi 

Функцiональною валютою Банку є гривня, яка, будучи нацiональною валютою України,  

вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi основних подiй та обставин, що стосуються 

дiяльностi Банку. 

Фiнансова iнформацiя подана у гривнях, округлених до тисяч. 

(г) Бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики 

Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу 

формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв 

облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, розкриття 

непередбачених зобов'язань, вiдображених у звiтностi. Оцiнки та вiдповiднi припущення 



?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються об?рунтованими за 

даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi 

активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки ?рунтуються на 

розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому 

пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.  

Зокрема, далi викладена iнформацiя про суттєвi невизначеностi оцiнок, що впливають на 

застосування облiкової полiтики: 

Зменшення корисностi кредитiв та авансiв. Управлiнський персонал оцiнює зменшення 

корисностi шляхом оцiнки ймовiрностi погашення кредитiв та авансiв на основi аналiзу 

окремих позичальникiв по окремо взятих значних кредитах, а також у сукупностi по кредитах 

з подiбними умовами та характеристиками ризику.. 

Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що оцiнюються у 

сукупностi, включають досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент простроченої 

заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови. 

Стосовно зменшення корисностi фiнансових iнструментiв основнi припущення та 

невизначенiсть оцiнки стосуються оцiнки того, чи збiльшився кредитний ризик фiнансового 

активу з моменту первiсного визнання та включення перспективної iнформацiї при оцiнцi 

очiкуваних кредитних збиткiв. 

Примiтка 7 мiстить опис чутливостi балансової вартостi кредитiв та авансiв до змiн в оцiнках. 

Якби фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками управлiнського персоналу, 

Банк повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв'язку iз зменшенням 

корисностi. 

Цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки через iнший сукупний дохiд. МСФЗ визначає справедливу вартiсть як цiну, яка 

була б отримана вiд продажу активу або виплачена при передачi зобов'язання у звичайнiй 

операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 

При оцiнцi справедливої вартостi таких фiнансових iнструментiв банк використовує ринковi 

данi в тiй мiрi, в якiй вони доступнi. Якщо такi данi вiдсутнi, банк використовує моделi оцiнки 

для визначення справедливої вартостi своїх фiнансових iнструментiв, серед яких метод 

дисконтованих грошових потокiв, форварднi курси обмiну валют та форварднi ставки, якi 

пiддаються спостереженню, тощо. 

Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi цiнних паперiв та похiдних 

фiнансових iнструментiв шляхом оцiнки ймовiрностi погашення цих активiв, що базується на 

їх iндивiдуальнiй оцiнцi. 

 

Примiтка 3 Основнi принципи облiкової полiтики  

Основнi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв, 

вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi. Протягом звiтного перiоду не вiдбулося суттєвих 

змiн в облiковiй полiтицi Банку. В той же час, при складаннi фiнансової звiтностi за 2019 рiк 

Банк з метою покращення представлення залишкiв та результатiв окремих операцiй для 

користувачiв фiнансової звiтностi здiйснив змiну презентацiї шляхом перегрупування рахункiв 

мiж статтями фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: 

Звiт про фiнансовий стан за 2018 рiк  

 

Стаття звiту про фiнансовий стан Примiтки  

Сума, вiдображена  фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2018 р. (станом на 31.12.2018)

 Змiни (перегрупування рахункiв) Сума, вiдображена  у фiнансовiй звiтностi на 31 

грудня 2019 р. (станом на 31.12.2018) 

     

(у тисячах гривень)     

Зобов'язання     



Кошти клiєнтiв: 13 352,634 (27,680) 324,954 

кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти    

 

-  

 

(27,596) - 

кошти клiєнтiв за недiючими рахунками  - (84) - 

Резерви за зобов'язаннями  - 866 866 

Iншi фiнансовi зобов'язання: 25 - 24,968 27,968 

кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти    

 

-  

 

27,596 - 

кошти клiєнтiв за недiючими рахунками  - 84 - 

кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими iнструментами (комiсiйнi за наданими 

гарантiями)   

 

-  

 

285 - 

кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi  -  

3 - 

Iншi зобов'язання, у тому числi: 26 3,305 (1,154) 2,151 

резерви за зобов'язаннями  - (866) - 

кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими iнструментами (комiсiйнi за наданими 

гарантiями)   

 

-  

 

(285) - 

кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi   

-  

(3) - 

     

Усього   355,939 - 355,939 

     

 

 

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за 2018 рiк: 

Стаття звiту про прибутки та збитки Примiтки  

Сума, вiдображена  у фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2018 р. (за 2018 рiк) Змiни 

(перегрупування рахункiв) Сума, вiдображена  у фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2019 р. (за 

2018 рiк) 

     

(у тисячах гривень)     

     

Результат вiд операцiй з iноземними валютами i курсовi рiзницi   

(4,596)  

4,596 - 

Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з iноземними валютами   



-  

2,618 2,618 

Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземних валют   

-  

(7,214) (7,214) 

Адмiнiстративнi та iншi витрати 20 (75,102) 22,412 (52,690) 

Чистий прибуток/(збиток) вiд модифiкацiї фiнансових активiв   

-  

(22,412) (22,412) 

     

Усього   (79,698) - (79,698) 

     

(а)      Перерахування iноземних валют 

Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату 

здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на 

звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або 

збитки вiд курсових рiзниць по монетарних статтях являють собою рiзницю мiж 

амортизованою вартiстю у функцiональнiй валютi на початок перiоду, скоригованою з 

урахуванням ефективного вiдсотка та платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в 

iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду. Курсовi 

рiзницi, що виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi 

статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом 

обмiну, що дiє на дату операцiї. 

Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України i, вiдповiдно, будь-яка 

конвертацiя гривнi в долари США не повинна розглядатися як твердження, що суми у гривнях 

були, можуть бути або будуть в майбутньому конвертованi в долари США за вказаним 

курсом, або за будь-яким iншим курсом. 

У березнi 2014 року, НБУ оголосив про перехiд до режиму плаваючого валютного курсу, що 

призвело до знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних свiтових валют.  

Пiсля цього в Українi спостерiгається значний дефiцит припливу iноземної валюти.  

Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, що були застосованi при складаннi 

цiєї фiнансової звiтностi, є такими: 

Валюта  31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

   

Долар США 23,6862 27,688264 

Євро 26,422 31,714138 

(б) Фiнансовi iнструменти 

(i) Класифiкацiя 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн 

вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

- вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 

передбачених договором грошових потокiв, i 

- його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi 

являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (SPPI) на непогашену частину 

основної суми. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки в iншому сукупному доходi, тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом 

нижченаведених умовам i не класифiкований на розсуд Банку як оцiнюваний за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

- вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання 



передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i 

- його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi 

являють собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної 

суми. 

Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю 

або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Крiм того, при первiсному визнаннi Банк 

може безповоротно визначити фiнансовий актив, який в iншому випадку вiдповiдає вимогам, 

що пiдлягають оцiнцi за амортизованою вартiстю або FVOCI, як FVTPL, якщо це усуває або 

iстотно зменшує невiдповiдностi в облiку, якi в iншому випадку могли б виникнути. 

Оцiнка бiзнес-моделi 

Банк проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi портфеля 

фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння 

бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу. При цьому розглядається така 

iнформацiя: 

 o полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також дiя зазначених 

полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на 

отримання процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури 

процентних ставок, забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв 

строкам погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих 

активiв, або реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу активiв; 

 o яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя 

повiдомляється управлiнському персоналу Банку; 

 o ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, 

утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими 

ризиками; 

 o яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом 

(наприклад, чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони 

управляють, або вiд отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором); 

 o частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також 

очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi продажiв 

розглядається не iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином 

досягається заявлена Банком мета управлiння фiнансовими активами i як реалiзуються 

грошовi потоки. 

 Фiнансовi активи, що утримуються для торгових операцiй i управлiння якими здiйснюється 

та результативнiсть яких оцiнюється на основi справедливої вартостi, будуть оцiнюватися за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, 

оскiльки вони не утримуються анi з метою отримання передбачених договором грошових 

потокiв, анi з метою як отримання передбачених договором грошових потокiв, так i продажу 

фiнансових активiв. 

 Рекласифiкацiя визнаних в облiку фiнансових активiв проводиться виключно у випадку змiни 

бiзнес-моделi за операцiями Банку. 

Оцiнка того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатою основної суми 

та процентiв 

Для цiлей даної оцiнки "основна сума" визначається як справедлива вартiсть фiнансового 

активу при його первiсному визнаннi. "Проценти" визначаються як вiдшкодування за вартiсть 

грошей у часi, за кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною 

протягом певного перiоду часу, та за iншi основнi ризики i витрати, пов'язанi з кредитуванням 

(наприклад, ризик лiквiдностi та адмiнiстративнi витрати), а також маржу прибутку. 

При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної 

суми i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Банк проаналiзує 



договiрнi умови фiнансового iнструмента. Сюди увiйде оцiнка того, чи мiстить фiнансовий 

актив яку-небудь договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених 

договором грошових потокiв так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй 

вимозi. 

При проведеннi оцiнки Банк аналiзує: 

 o умовнi подiї, якi можуть змiнити термiни або суму грошових потокiв; 

 o умови, що мають ефект важеля (левередж); 

 o умови про дострокове погашення та пролонгацiї термiну дiї; 

 o умови, якi обмежують вимоги Банку грошовими потоками вiд обумовлених активiв - 

наприклад, фiнансовi активи без права регресу; 

 o умови, якi викликають змiни в вiдшкодування за тимчасову вартiсть грошей - наприклад, 

перiодичний перегляд процентних ставок. 

Умова про дострокове погашення вiдповiдає критерiю SPPI в тому випадку, якщо сума, 

сплачена при достроковому погашеннi, представляє по сутi непогашену частину основної 

суми i проценти на непогашену частину та може включати розумну додаткову компенсацiю за 

дострокове припинення дiї договору. 

Крiм того, умова про дострокове погашення розглядається як така, що вiдповiдає даному 

критерiю в тому випадку, якщо фiнансовий актив придбавається або створюється з премiєю 

або дисконтом щодо зазначеної в договорi номiнальної сумi, сума, що пiдлягає виплатi при 

достроковому погашеннi, по сутi являє собою зазначену в договорi номiнальну суму плюс 

передбаченi договором нарахованi (але не виплаченi) проценти (i може також включати 

розумну додаткову компенсацiю за дострокове припинення дiї договору); i при первiсному 

визнаннi фiнансового активу справедлива вартiсть його умови про дострокове погашення є 

незначною. 

Класифiкацiя фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi в облiку залежить вiд умов 

вiдповiдного договору та бiзнес-моделi, що використовується банком для утримання таких 

фiнансових активiв. Зокрема, банк визнає усi свої фiнансовi активи за амортизованою 

собiвартiстю, за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний 

дохiд або за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки через прибутки/збитки. 

 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

Банк оцiнює фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю тiльки, якщо виконуються 

обидвi наступнi умови: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання такого 

фiнансового активу для отримання передбачених договором грошових потокiв; 

- договiрнi умови фiнансового активу передбачають отримання в обумовленi дати 

грошових потокiв, якi є виключно платою в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на 

непогашену частину основної суми боргу (SPPI-тест). 

Банк має бiльше однiєї бiзнес-моделi для управлiння своїми фiнансовими активами. 

Враховуючи обсяг дiлової активностi Банку єдиною його бiзнес-моделлю стосовно наданих 

кредитiв є створення, придбання та подальше утримання таких фiнансових активiв з метою 

отримання передбачених договорами грошових потокiв, що вiдповiдає метi класичного 

банкiнгу. Стосовно боргових фiнансових iнструментiв, що випущенi центральними органами 

влади, банк утримує їх, як для отримання договiрних грошових потокiв, так i з можливiстю їх 

продажу. 

 

При проведеннi SPPI-тесту банк застосовує судження та аналiзує усi доречнi фактори у 

вiдповiдностi до приписiв МСФО 9 "Фiнансовi iнструменти". У випадку, якщо SPPI-тест не 

виконується, такий фiнансовий актив пiдлягає оцiнцi за справедливою вартiстю iз 

вiдображенням переоцiнки через прибутки/збитки. 

 



Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки  

через iнший сукупний дохiд 

Згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" банк оцiнює борговi фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, якщо 

виконуються обидвi наступнi умови: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 

отримання передбачених договором грошових потокiв вiд утримання такого фiнансового 

активу, так i шляхом його продажу; 

- договiрнi умови фiнансового активу дотримують SPPI-тесту. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки 

через прибутки/збитки 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки 

через прибутки/збитки, є: 

- активами з потоками грошових коштiв за договорами, якi не є виплатами тiльки 

основної суми боргу та процентiв (тобто активами, за якими SPPI-тест не дотримано) та/або 

- активами, якi утримуються у бiзнес-моделi, яка не призначена для збирання грошових 

потокiв за договорами, або утримуються банком, як для збирання таких грошових потокiв, так 

я для продажу та/або 

- дольовими фiнансовими iнструментами, якi вiдповiдають вiдповiдним критерiям 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

Якщо бiзнес-модель, за якою банк утримує фiнансовi активи, змiнюється, то фiнансовi активи, 

якi зазнали такого впливу, змiнюють свою класифiкацiю. Вимоги до класифiкацiї та оцiнки, 

що стосуються нової категорiї, застосовуються перспективно iз першого дня першого звiтного 

перiоду пiсля змiн у бiзнес-моделi, якi призводять до такої змiни класифiкацiї фiнансових 

активiв банку. 

 

 (ii) Визнання 

Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає 

стороною договору про вiдповiдний фiнансовий iнструмент. Всi стандартнi придбання 

фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв. 

(iii) Оцiнка 

Початкова оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов'язання здiйснюється за 

справедливою вартiстю плюс, якщо це не є фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, затрати на 

операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи 

фiнансового зобов'язання. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами, 

оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на операцiї, якi 

можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком: 

" кредитiв та дебiторської заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка 

" iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю 

iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та 

" iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на активному ринку 

та справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно, якi оцiнюються за вартiстю 

придбання за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Усi фiнансовi зобов'язання, крiм тих, що були визначенi як зобов'язання за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та крiм фiнансових зобов'язань, 

що виникають у випадку, коли передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку за 

справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за 

амортизованою вартiстю. 



(iv) Амортизована вартiсть 

Амортизована вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання - це сума, за якою 

фiнансовий актив чи зобов'язання оцiнюються при первiсному визнаннi, мiнус виплати 

основної суми, плюс або мiнус кумулятивна амортизацiя будь-якої визнаної рiзницi мiж цiєю 

початковою сумою та сумою при погашеннi iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, та 

мiнус будь-яке зменшення вартостi внаслiдок зменшення корисностi. Премiї та дисконти, у 

тому числi початковi витрати на операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного 

iнструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому iнструменту. 

(v)     Принципи оцiнки за справедливою вартiстю 

Справедлива вартiсть - це цiна, яку можна отримати вiд продажу активу або передачi 

зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на основному або, за 

його вiдсутностi, найбiльш сприятливому ринку, до якого Банк має доступ на цю дату. 

Справедлива вартiсть зобов'язання вiдображає ризик його невиконання.    

За можливостi Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового iнструмента з використанням 

цiн котирування на активному ринку для такого iнструмента. Ринок вважається активним, 

якщо операцiї для активiв або зобов'язань вiдбуваються з достатньою частотою та у 

достатньому обсязi, що забезпечують наявнiсть iнформацiї про цiноутворення на безперервнiй 

основi. 

При вiдсутностi цiн котирування на активному ринку, Банк використовує методи оцiнки, що 

максимiзують використання публiчно доступних вхiдних даних та мiнiмiзують використання 

вхiдних даних, що не є доступними публiчно. Обраний метод оцiнки враховує усi фактори, якi 

учасники ринку могли б узяти до уваги при визначеннi цiн котирування. 

Найкращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному 

визнаннi, зазвичай, є цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть виплаченого або отриманого 

вiдшкодування. Якщо Банк вважає, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi 

вiдрiзняється вiд цiни операцiї та справедлива вартiсть оцiнюється в спосiб, iнший нiж за 

цiною котирування на активному ринку для iдентичного активу або зобов'язання, або не 

базується на методi оцiнки, що використовує тiльки данi, отриманi з вiдкритих ринкових 

джерел, то фiнансовий iнструмент початково оцiнюється за його справедливою вартiстю, 

скоригованою на рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату первiсного визнання та цiною 

операцiї. Ця рiзниця визнається у прибутку або збитку на вiдповiднiй основi протягом строку 

дiї фiнансового iнструменту, але не пiзнiше, нiж тодi, коли оцiнка вартостi пiдтверджується 

цiлком за рахунок даних, отриманих з вiдкритих ринкових джерел, або коли операцiя була 

завершена. 

(vi) Прибутки та збитки, що виникають при подальшiй оцiнцi 

Прибуток або збиток в результатi змiни балансової вартостi фiнансового iнструменту 

визнається таким чином: 

" прибуток або збиток за фiнансовим iнструментом, класифiкованим як фiнансовий 

iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 

(FVPL), визнається у прибутку або збитку; 

" прибуток або збиток за фiнансовим iнструментом, класифiкованим як фiнансовий 

iнструмент за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд 

(FVOCI), визначається як складова власного капiталу (за винятком збиткiв вiд зменшення 

корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд курсових рiзниць) до моменту припинення визнання 

цього активу, у разi припинення визнання, визнанням у прибутку або збитку кумулятивного 

прибутку або збитку, що ранiше був визнаний у власному капiталi. Проценти за таким 

фiнансовим iнструментом, визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони 

були заробленi, i розраховуються за методом ефективного вiдсотка. 

Прибуток або збиток вiд фiнансових iнструментiв, вiдображених за амортизованою 

собiвартiстю, визнається у прибутку або збитку, коли вiдбувається припинення визнання 

такого фiнансового iнструменту або зменшується його кориснiсть, а також в результатi його 



модифiкацiї. 

(vii) Припинення визнання 

Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається тодi, коли закiнчився строк дiї прав на 

отримання грошових коштiв вiд фiнансового активу, або коли Банк передав фiнансовий актив 

в операцiї, в якiй передаються практично всi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням 

фiнансовим активом, або в якiй Банк не передає i не зберiгає практично всi ризики та 

винагороди, пов'язанi з володiнням фiнансовим активом, та не зберiгає контроль за переданим 

фiнансовим активом. Будь-яка участь у переданих фiнансових активах, що вiдповiдають 

критерiям припинення визнання, створена або збережена Банком, визнається як окремий актив 

або зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан. Визнання Банком фiнансового зобов'язання 

припиняється тодi, коли його зобов'язання за договором погашено, анульовано або строк його 

дiї закiнчився. 

Банк укладає угоди, за умовами яких передає активи, визнанi в звiтi про фiнансовий стан, але 

зберiгає за собою всi ризики i вигоди, пов'язанi з переданими активами або їх частиною. Якщо 

всi або практично всi ризики i вигоди зберiгаються, переданi активи не списуються. 

При здiйсненнi операцiй, при яких Банк не зберiгає i не передає всi основнi ризики i вигоди, 

пов'язанi з володiнням фiнансовим активом, визнання даного активу припиняється, якщо 

контроль над активом втрачається. 

Якщо при передачi контроль над активом зберiгається, Банк продовжує визнавати актив в тих 

межах, якi визначаються тим, наскiльки актив вiдкритий для змiн у вартостi переданих 

активiв. 

 

Якщо Банк купує власне боргове зобов'язання, то воно виключається зi звiту про фiнансовий 

стан, а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язання та сплаченою сумою включається до 

складу прибутку або збитку вiд дострокового погашення боргу. 

Банк списує залишки, що вiдносяться до активiв, якi вважаються безнадiйною заборгованiстю.  

(viii) Похiднi фiнансовi iнструменти 

Похiднi фiнансовi iнструменти включають свопи, форварднi операцiї, ф'ючерси, операцiї на 

умовах спот та опцiони по процентних ставках та операцiї з обмiну валют. 

Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю на дату 

укладання вiдповiдного контракту, пiсля чого вони переоцiнюються за справедливою 

вартiстю. Всi похiднi iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть 

має додатне значення, та як зобов'язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд'ємне значення. 

Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв визнаються негайно у прибутку або 

збитку. 

Хоча Банк здiйснює торговi операцiї з похiдними iнструментами для цiлей хеджування 

ризикiв, цi iнструменти не вiдповiдають критерiям облiку хеджування. 

(ix) Взаємозарахування 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання взаємозараховуються, i чиста сума вiдображається 

у звiтi про фiнансовий стан у разi iснування юридично забезпеченого права на 

взаємозарахування визнаних сум i намiру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або 

реалiзувати актив i одночасно погасити зобов'язання. 

(в) Зменшення корисностi  

МСФЗ 9 замiнив модель "понесених збиткiв", що використовувалася в МСБО 39, на модель 

"очiкуваних кредитних збиткiв" (ELC). Застосування нової моделi зменшення корисностi 

вимагає вiд Банка значних професiйних суджень щодо того, яким чином змiни економiчних 

факторiв впливають на очiкуванi кредитнi збитки, що визначаються шляхом зважування щодо 

ймовiрностi їх виникнення. 

Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки визнаються Банком в сумi, що дорiвнює або очiкуваним 

кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 

iнструмента. 



Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї iнструмента - це очiкуванi кредитнi збитки, що 

виникають внаслiдок усiх можливих подiй дефолту протягом усього очiкуваного строку дiї 

фiнансового iнструмента, тодi як очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв становлять важливу 

частину очiкуваних кредитних збиткiв, що виникають внаслiдок подiй дефолту, можливих 

протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

Банк оцiнює якiсть фiнансових активiв наступним чином: 

- якщо кредитний ризик за фiнансовим iнструментом iстотно не зрiс з моменту первинного 

облiку, то резерви пiд збитки за цим фiнансовим активом дорiвнюють сумi ECL протягом 12 

мiсяцiв (12-months ECL); 

 - в разi значного збiльшення кредитного ризику з моменту первинного облiку, Банк визнає 

резерви пiд збитки за цим фiнансовим активом рiвними сумi ECL протягом всього термiну дiї 

активу (lifetime ECL); 

(i) Розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування 

Фiнансовi активи, що вiдображуються за амортизованою вартiстю 

Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням 

ймовiрностi кредитних збиткiв. Вони оцiнюються Банком таким чином: 

 o щодо фiнансових активiв, якi не є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як 

теперiшня вартiсть усiх очiкуваних недоотримань грошових коштiв (тобто рiзниця мiж 

грошовими потоками, що належать Банку вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi 

Банк очiкує отримати); 

 o щодо фiнансових активiв, якi є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як рiзниця мiж 

валовою балансовою вартiстю активiв i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв; 

 o щодо невикористаної частини зобов'язань з надання позик: як теперiшня вартiсть рiзницi 

мiж передбаченими договором грошовими потоками, якi належать Банку за договором, якщо 

утримувач зобов'язання з надання позик скористається своїм правом на отримання позики, i 

грошовими потоками, якi Банк очiкує отримати, якщо ця позика буде видана; i 

 o щодо договорiв фiнансової гарантiї: як теперiшня вартiсть очiкуваних виплат утримувачевi 

договору для компенсацiї понесеного ним кредитного збитку за вирахуванням сум, якi Банк 

очiкує вiдшкодувати.  

Значне збiльшення кредитного ризику та визначення дефолту 

 При визначеннi того, чи має мiсце значне збiльшення кредитного ризику (тобто ризику 

дефолту) за фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного визнання, Банк розглядає 

об?рунтовану i пiдтверджувану iнформацiю, актуальну i доступну без надмiрних витрат або 

зусиль, включаючи як кiлькiсну, так i якiсну iнформацiю, а також аналiз, заснований на 

iсторичному досвiдi Банку, експертнiй грошовiй оцiнцi якостi кредиту i прогнознiй 

iнформацiї. 

Оцiнка значного збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного визнання фiнансового 

iнструмента вимагає визначення дати первiсного визнання iнструмента. Для деяких 

поновлюваних механiзмiв кредитування, таких як кредитнi картки i овердрафти, дата 

укладення договорiв може бути дуже давньою. Змiна договiрних умов фiнансового 

iнструменту, також може вплинути на дану оцiнку. 

Для цiлей визначення значного збiльшення кредитного ризику та настання подiй дефолту Банк 

використовує рейтингову систему, визначену у вiдповiдностi до вимог корпоративної 

кредитної полiтики материнського банку CREDIT EUROPE BANK N. V. (Нiдерланди). 

Списання фiнансових активiв за рахунок сформованих резервiв вiдбувається за вiдсутностi 

об?рунтованих очiкувань щодо вiдшкодування їх вартостi згiдно рiшення керiвництва Банку.  

Нефiнансовi активи  

Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на 

предмет iснування ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування 

нефiнансових активiв є бiльша з двох оцiнок: їх справедлива вартiсть за вирахуванням затрат 



на реалiзацiю або вартiсть у використаннi. При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi у 

майбутньому грошовi потоки дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням 

ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових 

коштiв у часi та ризики, властивi певному активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу, 

який самостiйно не генерує надходження грошових коштiв незалежно вiд надходжень вiд 

iнших активiв, визначається по одиницi, що генерує грошовi кошти, до якої вiдноситься цей 

актив. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть активу або 

його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування. 

Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або збитку 

i сторнуються тiльки тодi, коли змiнюються оцiнки, використанi для визначення суми 

очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки тодi, коли 

балансова вартiсть активу не перевищує балансову вартiсть, яка була б визначена, за 

вирахуванням амортизацiї, якби не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. 

(г) Зобов'язання з надання кредитiв  

У ходi звичайної дiяльностi Банк приймає на себе зобов'язання кредитного характеру, що 

включають невикористанi кредитнi лiнiї, акредитиви i гарантiї, та надає iншi форми 

кредитного страхування. 

Фiнансовi гарантiї - це договори, що зобов'язують Банк здiйснити певнi платежi, що 

компенсують утримувачу фiнансової гарантiї збиток, понесений в результатi того, що певний 

дебiтор не змiг здiйснити платiж у строки, визначенi умовами боргового iнструмента. 

Зобов'язання за фiнансовою гарантiєю спочатку визнається за справедливою вартiстю за 

вирахуванням затрат, пов'язаних з операцiєю, i в подальшому воно оцiнюється за бiльшою з 

двох величин: за сумою, що була визнана спочатку, за вирахуванням кумулятивної 

амортизацiї, або за сумою резерву на покриття збиткiв за даною гарантiєю. Резерви на 

покриття збиткiв за фiнансовими гарантiями та iншими зобов'язаннями кредитного характеру 

визнаються тодi, коли iснує значна ймовiрнiсть виникнення збиткiв, i розмiри таких збиткiв 

можна оцiнити достовiрно. 

Зобов'язання за фiнансовими гарантiями та резерви по iнших зобов'язаннях кредитного 

характеру включаються до складу iнших зобов'язань. 

(д) Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та 

амортизацiя зараховуються до прибутку або збитку з використанням прямолiнiйного методу 

протягом оцiненого строку корисного використання активiв. Знос та амортизацiя 

нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, створених за 

рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий для 

використання. Оцiненi строки корисного використання такi: 

Будiвлi       50 рокiв 

Меблi та обладнання    3-5 рокiв 

Транспортнi засоби   5 рокiв 

Нематерiальнi активи    3-5 рокiв 

Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються 

у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: 

протягом строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку 

оренди. 

(е) Iнвестицiйна нерухомiсть 

Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухомiсть, що утримується з метою отримання доходу вiд 

оренди чи з метою збiльшення капiталу, або для досягнення обох зазначених цiлей, але не для 

продажу у ходi звичайної дiяльностi та не для використання у виробництвi чи для постачання 

товарiв або надання послуг, чи для адмiнiстративних цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть 

оцiнюється за справедливою вартiстю, змiни якої визнаються у прибутку або збитку. 



Якщо характер використання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi змiнюється та вiдбувається 

його перекласифiкацiя в категорiю основних засобiв, справедлива вартiсть цього об'єкта на 

дату перекласифiкацiї стає вартiстю придбання для цiлей його подальшого вiдображення в 

облiку. 

(є) Банк як орендар 

При переходi до МСФЗ 16, Банком було прийнято рiшення про застосування  модифiкованого 

ретроспективного пiдходу, що дає можливiсть не перераховувати порiвняльну iнформацiю, 

представлену в звiтностi за 2018 р. Тому розрахунок впливу нового стандарту знайшов 

вiдображення  тiльки у фiнансових показниках 2019 р. 

Починаючи з 2019 року Банк визнає в балансi орендованi об'єкти  як актив з права 

користування, що представляє його право використовувати базовий орендований актив  та 

орендоване зобов'язання, яке вiдображає його зобов'язання орендних платежiв  за договорами 

оренди. 

Банк оцiнює право використання активiв аналогiчно iншим нефiнансовим активам (таким як 

нерухомiсть, обладнання) та зобов'язання з оренди подiбно до iнших фiнансових зобов'язань.  

Банк використовує виключення та не визнає на балансi активи з права користування щодо: 

- короткострокових договорiв оренди; 

- договорiв оренди, за якими базовий актив має низьку вартiсть. 

Банк визнає витрати з оренди рiвномiрно як дозволено МСФЗ 16. Цi витрати представленi в 

складi "операцiйних витрат" у складi прибутку або збитку. Банк застосовує виключення до 

договорiв оренди всiх груп активiв. При застосуваннi даного виключення короткостроковими 

вважаються договори оренди зi строком оренди до 365 днiв включно. Банк застосовує порiг  

5 000 євро (гривневий еквiвалент на дату застосування виключення), при визначеннi базового 

активу з низькою вартiстю. 

За договорами оренди, до яких Банк застосовує виключення, витрати визнаються в перiодi, до 

якого вони належать.  

Пiд час визнання оренди, Банк визначає строк оренди вiд якого залежить розрахунок 

зобов'язання за орендою i те, в якiй сумi ми визнаємо актив у формi права користування.  

Беручи до уваги передбачену договорами можливiсть їх пролонгацiї або ж високу ймовiрнiсть 

укладання нових договорiв на оренду цих же об'єктiв нерухомостi, для розрахунку 

зобов'язання по орендi Банк  застосовує до визначених договорiв строк тривалiстю 3 рокiв. Це 

зумовлено тим, що Банк здiйснює стратегiчне планування всiх видiв дiяльностi. 

У випадку суттєвого вiдхилення балансової вартостi вiд оцiненої, Банк переоцiнює орендне 

зобов'язання. 

Банк змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з 

використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

- змiна строку оренди (у зв'язку з продовженням  або дострокового припинення оренди); 

- змiна оцiнки можливостi придбання базового активу; 

- змiна платежiв, обумовлена змiною плаваючої процентної ставки. 

Банк змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з 

використанням незмiнної  ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

- змiна сум, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi; 

- змiна майбутнiх орендних платежiв внаслiдок змiни iндексу або ставки, що 

використовуються для визначення таких платежiв. 

Банк вiдображає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу з права 

користування (крiм випадку зменшення балансової вартостi активу з права користування до 

нуля). У випадку, коли балансова вартiсть активу з права користування зменшилася до нуля та 

вiдбувається подальше зменшення орендного зобов'язання, Банк визнає решту суми у складi 

прибуткiв або збиткiв. 

На дату початку оренди Банк оцiнює  активи за собiвартiстю, а зобов'язання як суму 

теперiшньої вартостi орендних платежiв, що ще несплаченi. Банк дисконтує оренднi платежi,   



на процентну ставку, яка визначається як ставка залучення позикових коштiв та дорiвнює 

облiковiй ставцi НБУ станом на дату визнання активу та зобов'язання з оренди. 

Майбутнi оренднi платежi включають: 

- фiксованi платежi за вирахуванням будь-якої дебiторської заборгованостi;  

- змiнi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу, курсу валют чи ставки, первiсно оцiненi з 

використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди;  

- суми, що, як очiкується, будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної вартостi;  

-  цiну реалiзацiї можливостi придбання, якщо орендар об?рунтовано впевнений у тому, що 

вiн скористається такою можливiстю;  

- платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо умови оренди передбачають для 

орендаря можливiсть припинення оренди.  

     Амортизацiя з права користування здiйснюється вiд дати початку оренди  i до кiнця 

строку оренди.  Як наслiдок, Банк  нараховує амортизацiю права використання активу та 

вiдсотки щодо зобов'язання з оренди, а також класифiкує грошовi потоки щодо зобов'язання з 

оренди на основну частину та проценти та представляє їх у звiтi про рух грошових коштiв. 

     Банк розкриває iнформацiю щодо активiв з права користування в  фiнансовiй звiтностi за 

статтею "Основнi засоби" Звiту про фiнансовий стан, та зобов'язання за договором оренди за 

статтею "Iншi фiнансовi зобов'язання".   

     Банк здiйснює переоцiнку орендного зобов'язання з використанням незмiнної ставки 

дисконтування у разi  змiни майбутнiх орендних платежiв унаслiдок змiни iндексу або ставки, 

що використовуються для визначення таких платежiв. Облiк переоцiнки орендного 

зобов'язання з вiдповiдною переоцiнкою активу з права користування  здiйснюється шляхом 

вiдображення переоцiненої суми на дату вiдповiдних змiн iндексу згiдно умов договору 

 У звiтi про прибутки та збитки вiдображенi вiдсотки за орендними зобов'язаннями, за статтею 

"Процентнi витрати". 

Iншi оренднi платежi, не включенi до оцiнки орендного зобов'язання в тому перiодi, протягом 

якого вони виникли вiдображенi за статтею "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати".  

     У разi  змiни обсягу оренди або компенсацiї за оренду, яка не була частиною початкових 

умов оренди ( припинення права на використання одного чи бiльше базових активiв, або 

подовження чи скорочення строку оренди за договором), Банк розглядає модифiкацiю 

договору оренди, а саме зменшує балансову вартiсть активу з права користування на суму 

часткового або повного припинення оренди та визнає прибуток або збиток з вiдображенням за 

статтею "Iншi операцiйнi доходи" Звiту про прибутки та збитки.  

     Банком заключеннi договори  оренди , якi  надають  право контролювати використання 

визначеного  активу протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю. 

   За всiма договорами оренди  Банк: 

- визнав в  звiтi про фiнансовий стан активи з права користування та оренднi зобов'язання, 

первiсно оцiненi за теперiшньою вартiстю майбутнiх орендних платежiв; 

- визнав в звiтi про прибутки i збитки амортизацiю активiв з права користування та вiдсоткiв 

за орендними зобов'язаннями; 

- вiдокремив в  звiтi про рух грошових коштiв загальну суму грошових коштiв, 

спрямованих на погашення основної частини. 

     До складу орендних платежiв, що враховуються при оцiнцi орендних зобов'язань за право 

користування базовим активом протягом строку оренди включаються: 

- фiксованi платежi (включаючи по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких 

стимулiв до заключення договору оренди, що пiдлягають отриманню; 

- змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно оцiненi з 

використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди; 

- штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди вiдображають реалiзацiю 

Банком опцiону на дострокове припинення договору оренди. 

 (ж) Визнання доходiв та витрат 



Процентнi доходи i подiбнi доходи та процентнi витрати i подiбнi витрати визнаються у 

прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка. 

Комiсiя за надання кредиту, комiсiя за обслуговування кредиту та iншi комiсiї, якi вважаються 

складовою частиною загальної прибутковостi кредиту, а також вiдповiднi витрати на 

здiйснення операцiї вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та амортизуються як 

процентнi доходи протягом оцiненого строку корисного використання фiнансового 

iнструмента iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. 

Дохiд вiд iнших зборiв i комiсiй та iншi доходи визнаються по мiрi надання/отримання 

вiдповiдних послуг. Платежi з операцiйної оренди, за умовами якої Банк не бере на себе 

практично всi ризики i не отримує практично всi вигоди, пов'язанi з володiнням активами, 

класифiкуються як витрати у тому перiодi, в якому вони були здiйсненi. 

 (з) Оподаткування 

Податок на прибуток або збиток складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок 

на прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до 

статей, вiдображених безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається у 

власному капiталi. 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на 

основi оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють 

або фактично дiють на дату звiту про фiнансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що 

пiдлягає сплатi за попереднi роки. 

Вiдстрочений податок визначається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами 

активiв та зобов'язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що 

використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками 

оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосованi до тимчасових рiзниць на момент їх 

сторнування, згiдно iз законодавством, введеним у дiю або практично дiючим на звiтну дату. 

Визначення  вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань вiдображає податковi наслiдки 

намiрiв, яким чином Банк очiкує в кiнцi звiтного перiоду вiдшкодувати або компенсувати 

балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань. Стосовно iнвестицiйної нерухомостi, яка 

оцiнюється за справедливою вартiстю, iснує припущення, що балансова вартiсть iнвестицiйної 

нерухомостi буде вiдшкодована шляхом продажу. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються виходячи з податкових ставок, якi, 

як очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових рiзниць на момент їх реалiзацiї. 

Податковi ставки визначенi на основi законiв та положень, якi були прийнятi або розглядались 

до прийняття на звiтну дату. 

Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi 

податковi збитки та кредити, невикористанi перед цим. Вiдстроченi податковi активи 

зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди не є ймовiрною. 

(и) Резерви 

Резерв визнається у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк має юридичне або конструктивне 

зобов'язання в результатi подiї, що вiдбулася в минулому, та коли iснує ймовiрнiсть того, що 

погашення цього зобов'язання приведе до зменшення економiчної вигоди. Якщо наслiдки 

погашення є суттєвими, сума резервiв визначається шляхом дисконтування очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв з використанням ставки без врахування оподаткування, що 

вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових потокiв у часi та там, де це можливо, 

ризики, властивi для конкретного зобов'язання. 

(i) Статутний капiтал 

Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi затрати, безпосередньо пов'язанi з 

випуском простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як вирахування з власного капiталу 

за вирахуванням будь-якого впливу оподаткування. 

Спроможнiсть Банку оголошувати i виплачувати дивiденди залежить вiд положень i вимог 



законодавства України. Дивiденди на простi акцiї вiдображаються як зменшення 

нерозподiленого прибутку в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. 

(ї) Виплати працiвникам 

Пенсiї забезпечуються державою через обов'язковi вiдрахування Банку та його працiвникiв, 

що розраховуються на основi доходiв кожного працiвника. Витрати на такi вiдрахування 

визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому здiйснюються вiдрахування, та 

включаються до складу заробiтної плати та виплат працiвникам. 

(й)      Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки в касi, залишки на рахунку в 

Нацiональному банку України (включаючи депозитнi сертифiкати) та залишки коштiв в 

банках з початковими строками виплати згiдно з договорами до трьох мiсяцiв.  

(к) Звiтнiсть за сегментами 

Операцiйний сегмент - це компонент Банку, який займається господарською дiяльнiстю, в 

рамках якої вiн може отримувати доходи або нести витрати (включаючи доходи та витрати вiд 

операцiй з iншими компонентами того самого Банку), результати дiяльностi якого регулярно 

аналiзуються головною посадовою особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень 

щодо розподiлу ресурсiв мiж сегментами та оцiнки фiнансових результатiв їх дiяльностi, та 

стосовно якого iснує окрема фiнансова iнформацiя. 

(л) Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, визнаються, якщо балансова вартiсть таких 

активiв вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання. На 

дату прийняття рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, мають 

виконуватися такi умови: стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити 

негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати 

класифiкацiї. Банк визнає втрати вiд зменшення корисностi в разi зниження справедливої 

вартостi необоротних активiв за вирахуванням витрат на продаж, а у разi збiльшення 

справедливої вартостi необоротних активiв за вирахуванням витрат на продаж визнає дохiд, 

але в сумi, що не перевищує ранiше накопиченi втрати вiд зменшення корисностi.  

Необоротнi активи, що утримуються Банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою 

вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi 

для продажу, не нараховується. 

Примiтка 4 Новi та переглянутi положення з бухгалтерського облiку 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в 

попередньому звiтному роцi, за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу на 

1 сiчня 2019 р. 

Банк не застосовував достроково будь-якi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були 

випущенi, але ще не вступили в силу. 

 

МСФЗ 16 "Оренда" 

МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються 1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, якщо 

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" також застосовується. 

МСФЗ 16 вводить новi або змiненi вимоги щодо облiку оренди. Стандарт вводить значнi змiни 

в облiку оренди шляхом усунення вiдмiнностей мiж операцiйною та фiнансовою орендою, 

вимагаючи визнання активу з права користування та оренднi зобов'язання в дату початку 

визнання для всiх договорiв оренди, крiм договорiв короткострокової оренди та договорiв 

оренди малоцiнних активiв. На вiдмiну вiд облiку з боку орендаря, облiк з боку орендодавця 

залишився практично незмiнним. Вплив застосування МСФЗ 16 на окрему фiнансову звiтнiсть 

Банку описано нижче. 

Датою першого застосування МСФЗ 16 для Банку є 1 сiчня 2019 року. 



Банк застосував МСФО 16 ретроспективно з визнанням кумулятивного наслiдку першого 

застосування, який є визнаним на дату першого застосування. Вiдповiдно, перерахунок 

порiвняльної iнформацiї не проводився. 

 

Вплив нового визначення оренди.  

Банк використав практичний прийом, запропонований в рамках переходу до МСФЗ 16, який 

дозволяє не здiйснювати повторну оцiнку того, чи є договiр орендою або чи мiстить умови 

оренди. Вiдповiдно, цей стандарт застосовано до договорiв, якi ранiше були iдентифiкованi як 

договори оренди iз застосуванням МСБО 17 "Оренда" та КТМФЗ. 

Банк застосував визначення оренди та вiдповiднi роз'яснення, викладенi в МСФЗ 16 до всiх 

договорiв оренди, укладених або змiнених пiсля 1 сiчня 2019 року. При пiдготовцi до 

первiсного застосування МСФЗ 16 Банк провiв аналiз. Цей аналiз показав, що нове визначення 

оренди за МСФЗ 16 не змiнить суттєво перелiк договорiв, якi вiдповiдають визначенню 

оренди. 

 

Вплив на облiк оренди з боку орендаря. 

Операцiйна оренда: МСФЗ 16 змiнило принцип облiку Банком оренди, що ранiше 

класифiкувалась як операцiйна оренда вiдповiдною до МСБО 17. 

За договорами оренди, якi були попередньо визнанi як договори операцiйної оренди згiдно з 

вимогами  МСБО 17, Банк станом на 1 сiчня 2019 року:  

" визнав оренднi зобов'язання в сумi теперiшньої вартостi орендних платежiв, належних 

до сплати до кiнця строку оренди вiдповiдних договорiв, дисконтованих за додатковими 

ставками запозичення, визначеними за станом на дату першого застосування МСФЗ 16; 

" визнав активи з права користування в сумi орендних зобов'язань, збiльшенiй на суму 

попереднiх оплат орендних платежiв, та зменшенiй на суму нарахованих витрат за орендними 

платежами до сплати, що були вiдображенi у Звiтi про фiнансовий стан безпосередньо перед 

датою першого застосування стандарту за вiдповiдними орендними договорами. 

Для договорiв короткострокової оренди (строком до 12 мiсяцiв) i оренди малоцiнних активiв 

(як персональнi комп'ютери) Банк визнає витрати з оренди рiвномiрно як дозволено МСФЗ 16. 

Цi витрати представленi в складi "операцiйних витрат" у складi прибутку або збитку. Банк 

використав єдину ставку дисконтування для портфелю оренди iз схожими характеристиками. 

 

Вплив на облiк оренди з боку орендодавця. 

МСФО 16 не змiнює суттєво облiк оренди орендодавцем. За МСФЗ 16 орендодавець 

продовжує 

класифiкувати оренду як фiнансову або операцiйну i по рiзному облiковувати цi два типи 

оренди. Проте, МСФЗ 16 змiнив i розширив вимоги до розкриття iнформацiї, особливо в 

частинi 

управлiння ризиками орендодавцем збережених ним прав на базовi активи. 

 

Вплив першого застосування МСФЗ 16 на окрему фiнансову звiтнiсть. 

Станом на дату першого застосування МСФЗ 16 у Банку вiдсутнi договори оренди, належнi до 

класифiкацiї та подальшого облiку згiдно з вимогами МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".  

 Пiд час визнання оренди, Банк визначає строк оренди вiд якого залежить розрахунок 

зобов'язання за орендою i те, в якiй сумi ми визнаємо актив у формi права користування.  

Беручи до уваги передбачену договорами можливiсть їх пролонгацiї або ж високу ймовiрнiсть 

укладання нових договорiв на оренду цих же об'єктiв нерухомостi, для розрахунку 

зобов'язання по орендi Банк  застосовує до визначених договорiв строк тривалiстю 3 рокiв. Це 

зумовлено тим, що Банк здiйснює стратегiчне планування всiх видiв дiяльностi. 

Середньозважена додаткова ставка запозичення, застосована при визначеннi орендних 

зобов'язань, визнаних у Звiтi про фiнансовий стан за станом на дату першого застосування 



МСФЗ 16 становила 18% . 

Рiзниця мiж сумою визнаних активiв з права користування та величиною орендних зобов'язань 

виникла за рахунок авансом сплачених орендних платежiв за останнiй мiсяць оренди, та 

становить 621 тис. грн.. 

Нижче наведено пояснення  розбiжностi мiж сумою зобов'язань за договорами операцiйної 

оренди, якби вони розкривалися згiдно з МСБО 17 станом на 31 грудня 2018 року, 

дисконтованих з використанням ставки дисконтування станом на дату першого застосування 

за МСФЗ 16 та сумою зобов'язань за договорами оренди, визнаних у Звiтi про фiнансовий стан 

станом на 1 сiчня 2019 року: 

 

 Зобов'язання за договорами оренди 

(у тисячах гривень)  

  

Зобов'язання за договорами операцiйної оренди станом на 31 грудня 2018 року 34,673 

  

Ефект дисконтування на 01 сiчня 2019 року (6,330) 

Сума зобов'язань, дисконтована за ставкою дисконтування станом на 01 сiчня 2019 

 24,545 

  

Виключення, щодо визнання:  

- короткостроковi договори оренди (117) 

- договори оренди, за якими базовий актив має низьку вартiсть - 

  

Зобов'язання за договорами оренди, визнанi станом на 01 сiчня 2019 року 24,545 

  

Визнаний актив з права користування станом на 31 грудня 2019 року 25,167 

   

 

На дату першого застосування Банк визнав у Звiтi про фiнансовий стан: 

" активи з права користування у сумi 25,167 тисяч гривень; 

" оренднi зобов'язання у сумi 24,545 тисяч гривень, оцiнивши їх за теперiшньою вартiстю 

не сплачених орендних платежiв, дисконтованих з використанням ставки дисконтування 18%.. 

Вплив на економiчнi нормативи Банку вiд застосування МСФЗ 16 є не суттєвим.  

Узгодження балансової вартостi за МСБО 17 iз залишками, що вiдображаються за МСФЗ 16 

станом на 01 сiчня 2019 року: 

Стаття звiту про фiнансовий стан Примiтки Сума до переходу на МСФЗ 16 (31.12.2018)

 Змiна оцiнок Сума з врахуванням переходу на МСФЗ 16 (01.01.2019) 

     

(у тисячах гривень)     

АКТИВИ     

Активи з права користування  - 25,167 25,167 

Iншi активи  622 (622) - 

Усього  622 24,545 24,545 

     

Зобов'язання з оренди   - 24,545 24,545 

Iншi фiнансовi зобов'язання  - - - 

Усього   24,545 24,545 

     

Iнформацiя щодо розмiру орендних зобов'язань Банку, строкiв їх погашення станом на 31 

грудня 2019 року наведена у примiтцi 25 "Iншi фiнансовi зобов'язання". 

 



Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - особливостi передоплати з вiд'ємною 

компенсацiєю 

 

Банк застосував поправки до МСФЗ 9 вперше в поточному роцi. Поправки до МСФЗ 9 

роз'яснюють, що для того, щоб визначити чи задовольняють особливостi передоплати 

критерiю виплат тiльки основної  суми та процентiв (SPPI), сторона за договором може 

виплатити або отримати об?рунтоване вiдшкодування за передоплату незалежно вiд її 

причини. Iншими словами, особливостi передоплати з негативним вiдшкодуванням 

автоматично не порушують критерiй виплат тiльки основної суми та процентiв (SPPI). 

Впровадження поправки не завдало суттєвого впливу на крему фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

Застосування наведених нижче поправок до стандартiв не завдало жодного впливу на 

фiнансовий стан або показники дiяльностi Банку, i не призвело до суттєвих змiн в облiковiй 

полiтицi Банку, та сумах, вiдображених за поточний або попереднi роки: 

 

Концептуальна основа фiнансового звiтування 

Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку в березнi 2018 видала Концептуальну 

основу. Вона встановлює широке коло концепцiй для фiнансової звiтностi, розробки 

стандартiв, порад для тих, хто готує фiнансовi звiти, щодо розробки послiдовної облiкової 

полiтики та допомоги спецiалiстам в розумiннi та трактуваннi стандартiв. 

Концептуальна основа включає також новi концепцiї, наводить оновленi визначення та 

критерiї визнання активiв та зобов'язань, а також уточнює деякi важливi концепцiї. Вона 

складається з восьми роздiлiв: 

o Роздiл 1 - Мета фiнансового звiтування 

o Роздiл 2 - Якiснi характеристики корисної фiнансової iнформацiї 

o Роздiл 3 - Фiнансовi звiти та суб'єкт господарювання, що звiтує 

o Роздiл 4 - Елементи фiнансових звiтiв 

o Роздiл 5 - Визнання та припинення визнання 

o Роздiл 6 - Оцiнка 

o Роздiл 7 - Подання та розкриття 

o Роздiл 8 - Концепцiї капiталу та управлiння капiталом 

Разом з Концептуальною основою видано й "Основу для висновкiв". Рада також видала 

окремий супровiдний документ - "Змiни до посилань на концептуальну основу в стандартах 

МСФЗ", де показано змiни у вiдповiдних стандартах для оновлення посилань на 

Концептуальну основу. Є також винятки в розробцi облiкової полiтики для обов'язкової 

звiтностi в двох стандартах: МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" та, для тих, хто його застосовує, 

МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки". 

Переглянута Концептуальна основа набуває чинностi негайно для РМСБ та Комiтету з 

трактувань МСФЗ. Для тих, хто розроблює облiкову полiтику на основi Концептуальної 

основи, вона є чинною для рiчних перiодiв, що розпочинаються 1 сiчня 2020 або пiзнiше. 

Ця поправка не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО IAS 8 "Облiковi принципи (полiтика), змiни в 

оцiнках та виправлення помилок" 

РМСБ видала нове визначення "суттєвiсть". Змiни в МСБО 1 та МСБО 8 уточнюють 

визначення та пiдвищують послiдовнiсть стандартiв. Поправки є чинним для рiчних перiодiв, 

що розпочинаються 1 сiчня 2020 або пiзнiше. 

Цi поправки не будуть мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправка до МСФЗ 3 Бiзнес комбiнацiї 

В результатi внесення змiн до МСФЗ 3 було змiнено визначення "бiзнес". Визначення було 

звужене i, ймовiрно, призведе до збiльшення кiлькостi придбань, якi класифiкуються як 

придбання активiв. 



Поправка застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року. Поправка не 

буде мати впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

МСФЗ 17 Страховi контракти 

МСФЗ 17 створює єдину бухгалтерську модель для всiх страхових контрактiв. 

МСФЗ 17 вимагає вiд суб'єкта господарювання здiйснювати оцiнку договорiв страхування з 

використанням оновлених оцiнок та припущень, що вiдображають умови грошових потокiв та 

враховують будь-яку невизначенiсть, що вiдноситься до договорiв страхування. 

Фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання вiдображатиме вартiсть грошей у часi в 

оцiночних платежах, якi є необхiдними для задоволення вимог, що виникнуть. 

Договори страхування повиннi бути оцiненi лише на основi зобов'язань, якi виникають на базi 

договорiв. 

Суб'єкт господарювання має буде визнавати прибутки за фактом надання страхових послуг, а 

не пiсля отримання премiй. 

Цей стандарт замiнює МСФЗ 4 "Договори страхування" i застосовується до рiчних перiодiв, 

що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, з можливiстю дострокового 

застосування.  

Очiкується, що даний стандарт не вплине на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

МСБО 19 "Виплати працiвникам" змiни набрали чинностi з 1 сiчня 2019 року та стосуються 

питання облiку пенсiйних планiв iз фiксованими виплатами працiвникам в разi, якщо в них 

вiдбуваються змiни, зокрема скорочення або вiдшкодування дефiциту. Тепер стандарт мiстить 

вимогу до суб'єктiв господарювання заново вимiрювати свої чистi зобов'язання або активи за 

пенсiйним планом. При цьому суб'єктiв господарювання повиннi застосувати зробленi для цiєї 

переоцiнки припущення для визначення поточної величини поточних витрат з обслуговування 

за пенсiйним планом та чистих процентних витрат на ту частину звiтного рiчного перiоду, що 

залишилася пiсля змiни плану. Банк не очiкує впливу на звiтнiсть даних змiн. 

 

МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" змiни набрали  чинностi з 1 сiчня 

2019 року та стосуються довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства та 

обумовленi набуття чиннiстю ще одного стандарту - МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

Йдеться про те, що частки довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, 

до яких метод участi у капiталi не застосовують, облiковують вiдповiдно до вимог МСФЗ 9. 

Банк не очiкує впливу на звiтнiсть даних змiн.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж 

iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку 

втрати контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або 

спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, 

якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно 

з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або 

спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi 

виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не являють собою окремий бiзнес, 

визнаються тiльки в межах часток участi в асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, що 

наявнi у iнвесторiв за межами даної органiзацiї. Дата застосування цих поправок вiдкладена до 

вiдповiдного повiдомлення.  

КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо податкових витрат" 

У тлумаченнi зазначено, як суб'єкт господарювання повинен вiдображати наслiдки 

невизначеностi при облiку податку на прибуток. Iнтерпретацiя IFRIC 23 застосовується до 

рiчних звiтних перiодiв. 



Щорiчнi удосконалення 2015-2017  

Цi вдосконалення включають: 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

Роз'яснює ситуацiю, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над бiзнесом, що є 

спiльною операцiєю, йому потрiбно повторно оцiнити ранiше утримувану частку у цьому 

бiзнесi. 

МСФЗ 11 "Спiльнi угоди" 

Роз'яснює ситуацiю, коли суб'єкт господарювання отримує спiльний контроль над бiзнесом, 

який є спiльною операцiєю, суб'єкт господарювання не змiнює переоцiнку ранiше утримувану 

частку у цьому бiзнесi. 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

Роз'яснення того, що всi податковi наслiдки дивiдендiв слiд визнавати у прибутках або 

збитках, незалежно вiд того, яким чином виникає податок.  

МСБО 23 Витрати на позики 

У поправках роз'яснюється, що якщо будь-якi визначенi позики залишаються невиплаченими 

пiсля того, як вiдповiдний актив стає готовим до його призначеного використання чи продажу, 

такi запозичення стають частиною коштiв, якi суб'єкт господарювання отримує звичайним 

чином при розрахунку ставки капiталiзацiї за загальними позиками. 

Цi щорiчнi вдосконалення набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 

року або пiсля цiєї дати. Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову 

звiтнiсть Банку. 

Примiтка 5 Звiтнiсть за сегментами 

Сегмент вiдображається окремо, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд 

банкiвської дiяльностi за межами сегмента й одночасно показники його дiяльностi 

вiдповiдають одному з таких критерiїв: дохiд за сегментом становить 10% або бiльше вiд 

загального доходу (уключаючи банкiвську дiяльнiсть у межах сегмента); його фiнансовий 

результат (прибуток або збиток) становить не менше нiж 10% бiльшої з двох абсолютних 

величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх сегментiв даного виду;  

активи становлять 10% або бiльше вiд загальних активiв. 

Доходом звiтного сегмента є дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдна 

частина доходу Банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд 

операцiй мiж iншими сегментами в межах Банку. Витратами звiтного сегмента є витрати, 

пов'язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та 

вiдповiдна частина витрат, що можуть бути об?рунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи 

витрати вiд зовнiшньої дiяльностi. Витрати за сегментом не включають: витрати на сплату 

податку на прибуток; загальнi адмiнiстративнi витрати, витрати та iншi витрати, що 

виникають на рiвнi Банку та вiдносяться до Банку в цiлому. Основою для розподiлу доходiв i 

витрат за сегментами є внутрiшня (управлiнська) звiтнiсть Банку. 

Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього 

доходу. 

Практично всi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв вiдносяться до резидентiв України. Станом на 31 

грудня 2019, за винятком грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму  24,820  тисяч гривень, 

розмiщених у банках, якi знаходяться в  країнах-членах ОЕСР (станом на 31 грудня 2018: 

563,277 тисяч гривень) практично всi активи знаходяться на територiї України. 

Примiтка 6 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Таблиця 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2019 року представленi таким чином: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Готiвковi кошти 1,355   2,147   

Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 296,276   7,739   



Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 24,996   578,276   

- iнших країн 24,996 578,276 

Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами (таблиця 4) (175)   (14,998)   

   

   

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв за мiнусом резервiв 322,452   573,164   

    

Банк не здiйснював iнвестицiйнi та фiнансовi операцiї, якi не потребували використання 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв i не включенi до Звiту про рух грошових коштiв. 

У наступнiй таблицi представлено аналiз поточних рахункiв в iнших банках згiдно з 

рейтинговими оцiнками, що ?рунтуються на рейтингах Standard and Poor's (S&P) або їх 

еквiвалентах, на 31 грудня: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Поточнi рахунки:   

A- до A+ 21,934   63,298   

BB- до BB+ 3,061   514,977   

Рейтинг вiдсутнiй 1 1 

   

Усього 24,996   578,276   

   

 

На 31 грудня 2019 р. один найбiльший залишок на поточному рахунку в iнших банках (BANK 

OF NEW YORK MELLON) складає 21,934 тисяч гривень або 87,75% вiд загальної суми на 

поточних рахунках в iнших банках (31 грудня 2018 р.: залишки коштiв Credit Europe Bank 

N.V. (Материнський банк) 592,639 тисяч гривень або 67,0% залишку коштiв банкiв). 

На 31 грудня 2018 року залишки коштiв Материнського банку на суму 509,464 тисяч гривень є 

забезпеченням по кредитах i авансах клiєнтам, станом на 31 грудня 2019 року таке 

забезпечення вiдсутнє. 

Таблиця 2 Негрошовi iнвестицiйнi операцiї та Таблиця 3 Негрошовi iнвестицiйнi операцiї не 

наводяться у зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї. 

 

Таблиця 4 Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 року (14,998) (20,502) 

   

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 12,909 4,593 

Курсовi рiзницi 1,914 911 

   

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2019 року (175) (14,998) 

    

Таблиця 5 Аналiз змiни балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Валова балансова вартiсть на 31 грудня  573,164 712,749 

   

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) (216,259)



 (130,228) 

Курсовi рiзницi (34,453) (9,357) 

   

Валова балансова вартiсть на 31 грудня грошових коштiв та їх еквiвалентiв 322,452

 573,164 

    

У наступнiй таблицi представлено аналiз поточних рахункiв в iнших банках згiдно з 

рейтинговими оцiнками на 31 грудня: 

 2019 2018 

   

(у тисячах гривень)   

Рiвень рейтингу   

Високий рейтинг 21,934 63,298 

Стандартний рейтинг 3,061 514,977 

   

Усього  24,995 578,275 

    

 

Таблиця 6 Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв: 

 

2019 

Рiвень рейтингу Усього 

(у тисячах гривень)  

  

Високий рейтинг 21,934 

Стандартний рейтинг 3,061 

Рейтинг нижчий, нiж стандартний 297,631 

  

Усього 322,625 

  

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 

Нацiональний банк України визначає порядок формування та встановлює вимоги щодо 

зберiгання обов'язкових резервiв, якi банки повиннi виконувати. Вiдповiдно до вимог НБУ 

сума обов'язкового резерву розраховується як вiдсоток вiд певних зобов'язань Банку за 

попереднiй перiод резервування та повинна зберiгатись на поточному рахунку в НБУ. Станом 

на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв кошти обов'язкового резерву в повному обсязi включено до 

складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв, оскiльки обмеження щодо їх використання 

вiдсутнi. 

Якiсть поточних рахункiв в iнших банках згiдно МСФЗ 9 станом на 31 грудня 2019 року 

представлена наступним чином: 

     

(у тисячах гривень)     

     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Поточнi рахунки в iнших банках 24,996 -    - 24,996 

     

Усього 24,996   -    - 24,996 

     

Якiсть поточних рахункiв в iнших банках згiдно МСФЗ 9 станом на 31 грудня 2018 року 

представлена наступним чином: 

     



(у тисячах гривень)     

     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Поточнi рахунки в iнших банках 578,276 -    - 578,276 

     

Усього 578,276   -    - 578,276 

     

 Примiтка 7 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Таблиця 1,2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю на 31 грудня, представленi таким чином: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю:

 491,249 1,015,754 

-кредити, наданi юридичним особам 470,828 981,234 

-кредити, наданi фiзичним особам 589 4,138 

-iпотечнi кредити 19,832 30,382 

   

Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю

 (57,188) (167,938) 

   

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, 

за мiнусом резервiв 434,061 847,816 

    

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд та за справедливою вартiстю через прибутки/збитки, як за звiтний та i за 

попереднiй перiод вiдсутнi.  

 

Таблиця 3 Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2019 року:                 

 

     

(у тисячах гривень)     

     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 267,714  

 

36,986 186,549    491,249 

     

Мiнiмальний кредитний ризик 247,326 - - 247,326 

Низький кредитний ризик  13,902 - - 13,902 

Високий кредитний ризик 6,486 36,986 - 43,472 

Дефолтнi активи  - - 186,549 186,549 

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 267,714  

 

 

36,986 186,549    491,249 



     

Резерви  пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (3,936)  

 

 

(1,484) (51,768) (57,188) 

     

     

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 263,778    

 

 

 

35,502 134,784    434,061 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  за звiтний перiод,  таблиця 4 "Аналiз 

кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi  облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд" не  наводиться. 

 

Таблиця 5 Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2018 року:                 

 

     

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 185,284  

 

225,389 605,081    1,015,754 

     

Мiнiмальний кредитний ризик 56,852 3,675 - 60,527 

Низький кредитний ризик  83,232 221,714 - 304,946 

Середнiй кредитний ризик 45,200 - - 45,200 

Дефолтнi активи  - - 605,081 605,081 

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 185,284  

 

 

225,389 605,081    1,015,754 

     

Резерви  пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (3,621)  

 

 

(8,207) (156,110) (167,938) 

     

     

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 181,663    



 

 

 

217,182 448,971    847,816 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, за попереднiй перiод, таблиця 6 "Аналiз 

кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд станом на 31 грудня 2018 року" та таблиця 7 "Аналiз 

кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибутки/збитки станом на 31 грудня 2019 року" не наводяться.             

 

Таблиця 8 Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2019 року:                 

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 3,621  

8,207 156,110 167,938 

     

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 3,629 1,484 - 5,113 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) (2,470)  

(48) (87,608) (90,126) 

Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: - (8,106) - (8,106) 

переведення до стадiї 3 - (8,106) - (8,106) 

Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю -

  

- 902 902 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -  

- (5,043) (5,043) 

Курсовi рiзницi (56) - (5,158) (5,214) 

Iншi змiни (788) - (7,488) (8,276) 

     

Резерв   пiд  знецiнення  станом на 31 грудня 2019 3,936    

 

1,537 51,715    57,188 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  у звiтному  перiодi, таблиця 9 "Аналiз 

змiни резерву пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi  облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд"  не  наводиться. 

 

Таблиця 10 Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2018 року:                 

     

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2017 -  

18,710 141,542 160,252 

     



Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 3,621 - - 3,621 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) -  

(12,277) - (12,277) 

Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: - (763) - (763) 

переведення до стадiї 3 - (763) - (763) 

Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю -

  

- 2,157 2,157 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -  

- 5,178 5,178 

Списання фiнансових активiв за рахунок резерву -  

- - - 

Вiдновлення кредитiв, ранiше списаних як безнадiйнi - - - - 

Курсовi рiзницi - (1) (1,696) (1,697) 

Iншi змiни - 4,819 6,648 11,467 

     

Резерв   пiд  знецiнення  станом на 31 грудня 2018 3,621 10,488 153,829 167,938 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  у попередньому перiодi, таблиця 11 

"Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються 

за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за попереднiй перiод" "  не  

наводиться. 

 

Таблиця 12 Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та 

заборгованостi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2019 

року:                 

     

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Валова балансова вартiсть станом на 31 грудня 2018 185,284  

225,389 605,082 1,015,755 

     

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 245,701 36,986 - 282,687 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) (129,838)

  

(3,675) (87,608) (221,121) 

Переведення до стадiї 3 - (156,890) - (156,890) 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -  

- (364,189) (364,189) 

Курсовi рiзницi (3,855) - (16,989) (20,844) 

Iншi змiни (29,578) - (14,571) (44,149) 

     

Валова балансова вартiсть станом на 31 грудня 2019 267,714  

101,810 121,725 491,249 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  у звiтному  перiодi, таблиця 13 "Аналiз 

змiни валової балансової вартостi  пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi 



облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд"  не  наводиться. 

 

Таблиця 14 Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та 

заборгованостi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2018 

року:                

     

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Валова балансова вартiсть станом на 31 грудня 2018 -  

809,621 167,031 976,652 

     

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 185,284 - - 185,284 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) -  

(521,608) - (521,608) 

Переведення до стадiї 3 - (1,761) - (1,761) 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -  

- 437,051 437,051 

Курсовi рiзницi - (50) (1,930) (1,980) 

Iншi змiни - (58,515) 632 (57,883) 

     

Валова балансова вартiсть станом на 31 грудня 2018 185,284  

227,687 602,7840 1,015,755 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,  у попередньому перiодi, таблиця 15 

"Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, 

якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за попереднiй 

перiод" не  наводиться. 

Таблиця 16 Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

 2019 2018 

 сума % сума % 

(у тисячах гривень)         

     

Вид економiчної дiяльностi     

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 132,923   27,06%  

 454,573   44,75% 

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 214,665  

 43,70%   350,146   34,47% 

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  1,012   0,2%   1,406

 0,14% 

Фiзичнi особи 20,421   4,16%   34,520 3,40% 

Iншi  122,228 24,88%   175,109 17,24 

      

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 491,249   100%   1,015,754  

 100% 

     

 

Таблиця 17 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення станом на 31 грудня 2019 

року: 

     



(у тисячах гривень)     

 Кредити, наданi 

юридичним особам Кредити, наданi фiзичним  

особам Iпотечнi кредити  Усього 

Кредити, забезпеченi: 470,828 589 19,832 491,249 

грошовими коштами 71,236 - - 71,236 

нерухомим майном  321,502 - 19,832 341,334 

у т. ч. житлового призначення 65,069 - 7,629 72,698 

гарантiями i поручительствами 6,486 - - 6,486 

iншими активами 71,604 589 - 72,193 

     

     

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв  

470,828 12,792 7,629 491,249 

     

 

Таблиця 18 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення станом на 31 грудня 2018 

року: 

(у тисячах гривень)     

 Кредити, наданi 

юридичним особам Кредити, наданi фiзичним  

особам Iпотечнi кредити  Усього 

Кредити, забезпеченi: 981,234 4,138 30,382 1,015,754 

грошовими коштами 82,232 - - 82,232 

нерухомим майном  791,466 - 30,382 821,848 

у т. ч. житлового призначення 439,349 - 19,645 458,994 

iншими активами 105,536 4,138 - 110,674 

     

     

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв  

981,234 4,138 30,382 1,015,754 

     

 

Таблиця 19, 20 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на 31 грудня 2019 року та на 

31 грудня 2018 року вiдповiдно 

При визначеннi впливу застави на якiсть кредитiв банк враховує справедливу (ринкову) 

вартiсть застави (майна та майнових прав на грошовi кошти, розмiщених у банку), яка 

вiдповiдає принципам справедливої оцiнки, збереження та наявностi. Застава, щодо якої банк 

не має актуальної справедливої вартостi або доказiв її збереження (страхування) та/або 

документального пiдтвердження її наявностi та стану, так само, як i будь-якi iншi iнструменти 

пiдвищення кредитної якостi (наприклад, поруки), не були врахованi банком при розкриттi 

якостi забезпечення його кредитiв.  

 

Вплив вартостi застави представлений шляхом розподiлу кредитiв на: 

кредити, справедлива вартiсть застави за якими дорiвнює або перевищує амортизовану 

собiвартiсть такого кредиту (кредити з надлишковим заставним забезпеченням) та 

кредити, справедлива вартiсть застави за якими є меншою за амортизовану собiвартiсть такого 

кредиту (кредити з недостатнiм заставним забезпеченням). 

 

Станом на 31.12.2019 та на 31.12.2018 балансова вартiсть за вирахуванням резервiв 

(амортизована собiвартiсть) за усiма кредитами, наданими фiзичним особам, дорiвнювала 



нулю. 

 

Станом на 31.12.2019 амортизована собiвартiсть кредитiв, наданих юридичним особам, з 

надлишковим заставним забезпеченням складала 370 498 тис. грн., справедлива вартiсть 

застави за ними - 2 296 961 тис. грн. Одночасно амортизована собiвартiсть кредитiв з 

недостатнiм заставним забезпеченням складала 63 563 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2018 амортизована собiвартiсть кредитiв, наданих юридичним особам, з 

надлишковим заставним забезпеченням складала 829 241 тис. грн., справедлива вартiсть 

застави за ними - 2 532 158 тис. грн. Одночасно амортизована собiвартiсть кредитiв з 

недостатнiм заставним забезпеченням складала 18 575 тис. грн. 

 

11.07.2019 року Банк здiйснив часткове погашення  заборгованостi  

ПрАТ "Мандарин Плаза" за Договором про надання фiнансових послуг №47/11 вiд "14" 

березня  2011 року за рахунок грошового покриття в сумi 12 330 000,00 доларiв США 

(еквiвалент за курсом на дату операцiї 316 886 844,42 грн.), отриманого вiд CREDIT EUROPE 

BANK N.V. (Амстердам, Нiдерланди) вiдповiдно до Договору про участь у ризиках [Risk 

Participation Agreement] вiд 05.09.2013 року. 

 

Придбання фiнансових та нефiнансових активiв шляхом звернення стягнення на предмет 

застави або реалiзацiї права за iншими iнструментами, що зменшують кредитний ризик за 

iншими  кредитами, наданими  юридичним особам, протягом звiтного перiоду не 

вiддувалось. 

 

За кредитами фiзичних осiб за 2018 рiк вiдбувся 1 випадок придбання нефiнансових активiв 

шляхом звернення стягнення на предмет застави шляхом позасудового звернення банком 

стягнення на предмет iпотеки - земельну дiлянку та об'єкт незавершеного будiвництва. 

 

За кредитами фiзичних осiб за 2019 рiк вiдбувся 1 випадок придбання нефiнансових активiв 

шляхом звернення банком стягнення на предмет застави шляхом позасудового звернення 

стягнення на предмет iпотеки - квартиру.  

 

За  кредитами, наданими  фiзичним особам, списання протягом звiтного перiоду  Банк не 

здiйснював. 

 

Примiтка 8 Iнвестицiї в цiннi папери 

Таблиця 1 Iнвестицiї в цiннi папери представленi таким чином: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 19,282 23,525 

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (19,282) (23,525) 

Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд

 559,048 119,984 

Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через  прибуток/збиток 4 5 

Переоцiнка  цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки (4) (5) 

   

Усього iнвестицiй в цiннi папери 559,048 119,984 

   



 

Таблиця 2 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

 Борговi цiннi папери: 19,282 23,525 

облiгацiї пiдприємств 19,282 23,525 

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (19,282) (23,525) 

   

Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 

   

 

22.08.2018 року мiж Банком та Мрiя Фармiнг ПiЕлСi укладено Договiр про вiдступлення прав 

вимоги за кредитними договорами (Договiр про надання фiнансових послуг №72/12 вiд 

26.10.2012, укладений з ТОВ "МРIЯ ЦЕНТР"; Договiр про надання фiнансових послуг №91/13 

вiд 04.12.2013, укладений з  ТОВ "МРIЯ ЦЕНТР"; Договiр про надання фiнансових послуг 

№41/10 вiд 21.12.2010, укладений з ТОВ "ЗБАРАЗЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"). Дане 

вiдступлення здiйснено вiдповiдно до Меморандуму про пропозицiю обмiну, наданого 

компанiї Мрiя Агро Холдниг Паблiк Лiмiтед та схваленого 11.06.2018 комiтетом кредиторiв 

Мрiя Агро Холдниг Паблiк Лiмiтед. За наслiдками вiдступлення Банк взамiн прав вимоги за 

кредитними договорами отримав: 1).  облiгацiї, випущенi Мрiя Фармiнг ПiЕлСi - у кiлькостi 

17,857 штук номiналом 100 дол. США; 2). частку в статутному капiталi Мрiя Фармiнг ПiЕлСi  

- акцiї у кiлькостi 13,859 штук номiналом 0.01 фунтiв стерлiнгiв; 3). сертифiкати на 

повернення, випущенi Мрiя Агро Холдинг Паблiк Лiмiтед - у кiлькостi 15,395,751 штук 

номiналом 1 євро. 

Банк облiковує як умовнi зобов'язання (позабалансовий рахунок 9540) поточну вартiсть частки 

участi у ризиках (81,986977772%), яку мав материнський банк CREDIT EUROPE BANK N. V. 

(Нiдерланди) за кредитом, наданим двом позичальникам (ТОВ "МРIЯ ЦЕНТР" та ТОВ 

"ЗБАРАЗЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД").  

Таблиця 3 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Борговi цiннi папери: 563,973 120,158 

державнi облiгацiї 563,973 120,158 

Переоцiнка за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд 2,324 (174) 

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (7,249) - 

   

Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд 559,048 119,984 

   

Таблиця 4 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Борговi цiннi папери: - - 



за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 4 5 

Переоцiнка  цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки (4) (5) 

   

Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/ збитки

 - - 

   

Таблиця 5 Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю на 31 грудня 2019 року: 

 Придбанi або створенi знецiненi активи Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю: 19,282 19,282 

Дефолтнi активи  19,282 19,282 

    

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 19,282 19,282 

   

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (19,282) (19,282) 

   

Усього  боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю -

 - 

   

 

Таблиця 6 Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд на 31 грудня 2019 року: 

 Стадiя 1 Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд: 563,973 563,973 

Мiнiмальний кредитний ризик 563,973 563,973 

    

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 563,973 563,973 

   

Переоцiнка за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд 

 2,324 2,324 

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (7,249) (7,249) 

   

Усього  боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд 559,048 559,048 

   

 

? 

Таблиця 7 Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю на 31 грудня 2018 року: 

 Придбанi або створенi знецiненi активи Усього 



(у тисячах гривень)     

   

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю: 23,525 23,525 

Дефолтнi активи  23,525 23,525 

    

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 23,525 23,525 

   

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю (23,525) (23,525) 

   

Усього  боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю -

 - 

   

Таблиця 8 Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд на 31 грудня 2018 року: 

 Стадiя 1 Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд: 120,158 120,158 

Мiнiмальний кредитний ризик 120,158 120,158 

    

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 120,158 120,158 

   

Переоцiнка за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд (174) (174) 

   

Усього  боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд 119,984 119,984 

   

Таблиця 9 Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибутки/збитки на 31 грудня 2019: 

 Дефолтнi активи Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком: за собiвартiстю 

(справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 4 4 

Переоцiнка  цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки (4) (4) 

    

Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки 

/збитки - - 

   

 

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї таблиця 10 Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення боргових 

цiнних паперiв на 31 грудня 2019 року  та таблиця 11 Аналiз змiни балансової вартостi пiд 

знецiнення цiнних паперiв  не  наводяться. 

Примiтка 9 Iнвестицiйна нерухомiсть 

Банк розкриває iнформацiю щодо iнвестицiйної нерухомостi за методом справедливої 



вартостi. 

Таблиця 1 Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом справедливої вартостi: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень) 

 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 24,399 23,565 

Придбання - 2,734 

Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття

 (23,680) - 

Вибуття (719) (1,533) 

Прибутки (збитки) вiд переоцiнки до справедливої вартостi - (367) 

   

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець перiоду - 24,399 

   

Банк зазначає справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi яка базується на оцiнцi 

незалежного оцiнювача,  який має вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i досвiд оцiнки 

аналогiчних об'єктiв на територiї України; методи i суттєвi припущення, що застосовуються 

для визначення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi. 

У зв'язку з вiдсутнiстю сум, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 

за операцiями з iнвестицiйною нерухомiстю у звiтному та у попередньому перiодi, таблиця 2 

Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд не  наводиться. 

 

Таблиця 3 Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх (недисконтованих) орендних платежiв 

за невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є орендодавцем  

 

 2019 2018 

(у тисячах гривень) 

 

До 1 року  77 79 

   

Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою 77 79 

   

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року та попереднiй звiтний перiод, Банк отримав певнi 

активи шляхом набуття права володiння заставою по кредиту, наданому клiєнту. Банк утримує 

цю нерухомiсть з метою збiльшення вартостi капiталу. На 31 грудня 2019 року нерухомiсть 

була визнана за справедливою вартiстю, згiдно з оцiнками зовнiшнiх оцiнювачiв. Оцiнка 

вартостi була проведена iз застосуванням ринкового пiдходу, який ?рунтується на аналiзi 

результатiв порiвняльних продажiв аналогiчних об'єктiв нерухомостi у час, наближений до 

звiтної дати. Основнi припущення стосуються стану, якостi та розташування об'єктiв, якi були 

використанi як порiвняльна нерухомiсть.  

  

Примiтка 10 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Таблиця 1 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання

 Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби

 Активи з правом користування Iншi необоротнi матерiальнi активи

 Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи

 Нематерiальнi активи Усього 

(у тисячах гривень)           

           



Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року: 5,162 376 746 141 11 - -

 - 82 6,518 

первiсна (переоцiнена) вартiсть  14,024 14,414 2,107 6,075 2,050 - 520 -

 5,922 45,112 

знос на 31грудня 2017 року (8,862) (14,038) (1,361) (5,934) (2,039) - (520) -

 (5,840) (38,594) 

           

Надходження - 38 76 - - - 3 - 696 813 

Вибуття - (17) (506) (339) - - (9) - - (871) 

Амортизацiйнi вiдрахування (130) (176) (257) (23) (2) - (3) -

 (189) (780) 

Iншi змiни (амортизацiйнi вiдрахування при вибуттi) - (17) (506) (339) - -

 (9) - - (871) 

           

Балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року: 5,032 238 565 118 9 - -

 - 589 6,551 

первiсна (переоцiнена) вартiсть  14,024 14,435 1,677 5,736 2,050 - 514 -

 6,618 45,054 

знос на 31грудня 2018 року (8,992) (14,197) (1,112) (5,618) (2,041) - (514) -

 (6,029) (38,503) 

           

Надходження - 407 - 15 31 25,166 20 13 4 25,656 

Вибуття основних засобiв/модифiкацiя оренди, у т.ч.: - (12) - (10) (20)

 (12,809) - - - (12,831) 

первiсна вартiсть - (114) - (31) (20) (19,718) - - -

 (19,883) 

амортизацiя - 102 - 21 20 6,909 - - - 7,052 

Амортизацiйнi вiдрахування (130) (140) (173) (25) (4) (8,837) (20) -

 (363) (9,692) 

Iншi змiни (амортизацiйнi вiдрахування при вибуттi) - (102) - (21) (20)

 (6,909) - - - (7,052) 

           

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року: 4,902 493 392 98 36 3,520 -

 13 230 9,684 

первiсна (переоцiнена) вартiсть  14,024 14,728 1,677 5,720 2,061 5,448 534 13

 6,622 50,827 

знос на 31грудня 2019 року (9,122) (14,235) (1,285) (5,622) (2,025) (1,928) (534) -

 (6,392) (41,143) 

           

 

Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю, яка включає 

усi витрати, що пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в 

експлуатацiю.  

Використання основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку 

корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється банком при визнаннi 

цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс).  

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв i нематерiальних активiв 

визначається банком самостiйно.  

Амортизацiю основних засобiв Банк нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, за 

яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк 

корисного використання об'єкта основних засобiв. 



  

Примiтка 11 Iншi фiнансовi активи 

Таблиця 1 Iншi фiнансовi активи 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Iншi фiнансовi активи  5 6 

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв  (5) (6) 

    

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  - - 

    

 

Таблиця 2  Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2019 

року 

 

  

(у тисячах гривень)   

 Iншi фiнансовi активи  

 

Усього 

   

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 6 6 

   

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду 139 139 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (135) (135) 

Курсовi рiзницi (5) (5) 

   

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 5 5 

   

 

Таблиця 3  Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2018 

року 

 

  

(у тисячах гривень)   

 Iншi фiнансовi активи  

 

Усього 

   

Залишок станом на 31 грудня 2017 року 5 5 

   

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду 18 18 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (16) (16) 

Списання за рахунок резерву (1) (1) 

   

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 6 6 

   

? 

Таблиця 4  Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв 

на 31 грудня 2019 року 

 



  

(у тисячах гривень)   

 Iншi фiнансовi активи  

 

Усього 

   

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 6 6 

   

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду 484 484 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (485) (485) 

   

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 5 5 

   

 

Таблиця 5  Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв 

на 31 грудня 2018 року 

 

  

(у тисячах гривень)   

 Iншi фiнансовi активи  

 

Усього 

   

Залишок станом на 31 грудня 2017 року 6 6 

   

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду 654 654 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (653) (653) 

Списання за рахунок резерву (1) (1) 

   

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 6 6 

   

 

Таблиця 6  Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2019 року 

 

   

(у тисячах гривень)    

    

 Мiнiмальний кредитний ризик Високий кредитний ризик  

 

Усього 

    

Iншi фiнансовi активи 1   5 6 

    

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 1   5 6 

    

? 

Таблиця 7  Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2018 року 

 

   

(у тисячах гривень)    

 Мiнiмальний кредитний ризик Високий кредитний ризик  



 

Усього 

    

Iншi фiнансовi активи 1   5 6 

    

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 1   5 6 

    

Примiтка 12 Iншi активи 

Таблиця 1  Iншi активи на 31 грудня звiтного перiоду: 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв  26 12     

Передоплата за послуги  862 3,432   

    

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  888   3,444   

    

Протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював формування резервiв пiд знецiнення iнших 

активiв. 

Примiтка 13 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

Таблиця 1 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 22,819 - 

   

Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 22,819   -   

   

 

Протягом звiтного перiоду Банком був змiнений пiдхiд щодо облiку iнвестицiйної нерухомостi 

та вiдбулася її перекласифiкацiя в категорiю необоротних активiв, що утримуються з метою 

продажу .  

    Оцiнка вартостi була проведена iз застосуванням ринкового пiдходу, який ?рунтується на 

аналiзi результатiв порiвняльних продажiв аналогiчних об'єктiв нерухомостi у час, 

наближений до звiтної дати. Основнi припущення стосуються стану, якостi та розташування 

об'єктiв, якi були використанi як порiвняльна нерухомiсть . 

Сума необоротних активiв, утримуваних для продажу, складається з предметiв застави щодо 

яких Банком звернуто стягнення в рахунок погашення кредитної заборгованостi. Це 12 

об'єктiв (комплексiв об'єктiв) та представлене переважно житловою нерухомiстю (квартири, 

будинки) у м. Києвi та Київськiй областi, а також один об'єкт незавершеного будiвництва 

житлової нерухомостi у Київськiй областi (смт. Гостомель). Нежитлова нерухомiсть 

(примiщення та комплекс примiщень з спорудами) розташована у м. Павлоград 

(Днiпропетровська область). 

Банк не планує використання стягнутого майна у власних цiлях, вживає заходiв для його 

продажу на ринкових умовах та мiнiмiзацiї своїх витрат на його тимчасове утримання до 

продажу. 

Пiдхiд банку щодо облiку  необоротних активiв утримуваних для продажу базується  на   

постiйному  аналiзi: 

-  тенденцiй активностi  на ринку нерухомостi; 

-  правильнiсть установлених цiн на об'єкти, шляхом отримання дзвiнкiв вiд потенцiйних 

покупцiв та кiлькiстю проведених оглядiв.  



Для  досягнення кращих результатiв, банком розроблена стратегiя, щодо продажу 

нерухомостi,  розроблений план продажу, щомiсячно Банк розмiщає iнформацiю про об'єкти 

нерухомостi  утримуванi для продажу на сайтах (https://www.olx.ua,  https://mesto.ua, 

https://fn.ua),   

Стан  необоротних активiв утримуваних для продажу у якому вони перебувають, дає змогу 

здiйснити негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати 

класифiкацiї. Продаж об'єктiв запланований протягом  2020 р 

Примiтка 14 Кошти банкiв  

Залишки коштiв банкiв на 31 грудня представленi таким чином: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 2,778 509,600 

Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку України - - 

Депозити iнших банкiв: 71,178 83,175 

Довгостроковi 71,178 83,175 

Кредити, отриманi: 214,545 292,132 

Короткостроковi 214,545 292,132 

   

Усього коштiв iнших банкiв 288,501   884,907   

   

На 31 грудня 2019 р. залишки коштiв Credit Europe Bank N.V. (Материнський банк) складають  

72,017  тисяч гривень або 25,0% суми залишкiв коштiв банкiв (31 грудня         2018 р.: 

592,639 тисяч гривень або 67,0%).  

На 31 грудня 2018 р. залишки коштiв Материнського банку на суму  509,464  тисяч гривень є 

забезпеченням по кредитах i авансах клiєнтам, станом на 31 грудня 2019 р. такi залишки 

вiдсутнi.  

Примiтка 15 Кошти клiєнтiв 

Таблиця 1 Кошти клiєнтiв на 31 грудня представленi таким чином: 

 

 

2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Державнi та громадськi органiзацiї - - 

Iншi юридичнi особи: 634,217 303,411 

   поточнi рахунки 581,597 209,013 

   строковi рахунки 52,620 94,398 

Фiзичнi особи: 21,092 21,543 

   поточнi рахунки 3,424 2,745 

   строковi рахунки 17,668 18,798 

   

Усього коштiв клiєнтiв 655,309   324,954   

   

На 31 грудня 2019 р. сума коштiв на поточних рахунках десяти найбiльших клiєнтiв становить  

504,595  тисяч гривень або 86,2% вiд загальної суми коштiв на поточних рахунках (31 грудня 

2018 р.: 173,968 тисяч гривень або 72,7%). 

На 31 грудня 2019 р. сума депозитiв десяти найбiльших клiєнтiв становить  61,527  тисяч 

гривень або 87,5%  вiд загальної суми депозитiв (31 грудня 2018 р.: 105,681 тисяч гривень або 

93,4%). 

Таблиця 2 Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 



 2019 2018 

 сума % сума % 

(у тисячах гривень)     

     

Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 96,919 14,8%  

-  

- 

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 4,357 0,7%  

4,425  

1,4% 

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 95,896

 14,6%  

188,683  

58,1% 

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 1,523 0,2%  

4,855  

1,5% 

Фiзичнi особи 21,093 3,2% 21,543 6,6% 

Iншi 435,521 66,5% 105,448 32,4% 

     

Усього коштiв клiєнтiв 655,309   100% 324,954   100% 

     

     

Примiтка 16 Резерви за зобов'язаннями 

Таблиця 1 Змiни резервiв за зобов'язаннями на 31 грудня: 

 

   

(у тисячах гривень)    

 Примiтки Кредитнi зобов'язання  

 

Усього 

    

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 42 866 866 

    

Формування та/або збiльшення резерву 42 377 377 

Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями  (465) (465) 

Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд  171 171 

Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi  13 13 

Iнший рух  (962) (962) 

    

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 42 418 418 

    

Резерви на покриття збиткiв за фiнансовими гарантiями та iншими зобов'язаннями кредитного 

характеру визнаються тодi, коли iснує значна ймовiрнiсть виникнення збиткiв, i розмiри таких 

збиткiв можна оцiнити достовiрно. Зобов'язання за фiнансовими гарантiями та резерви по 

iнших зобов'язаннях кредитного характеру включаються до складу iнших зобов'язань. 

Примiтка 17 Iншi фiнансовi зобов'язання 

Таблиця 1 Iншi фiнансовi зобов'язання 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    



    

Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами  - 208     

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою  - 27,595 

Кредиторська заборгованiсть за лiзингом (орендою)  3,868 - 

Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi  4 4 

Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками  115 84 

Iншi нарахованi витрати  238 - 

Кредитовi суми до з'ясування  396 - 

Iншi фiнансовi зобов'язання (наданi гарантiї)  355 77 

    

Усього iнших фiнансових зобов'язань  4,976   27,968   

    

 

При визначеннi строку оренди вiд якого залежить розрахунок зобов'язання за орендою Банк 

бере до уваги передбачену договорами можливiсть їх пролонгацiї або ж високу ймовiрнiсть 

укладання нових договорiв на оренду цих же об'єктiв нерухомостi, для розрахунку 

зобов'язання по орендi Банк  застосовує до визначених договорiв строк тривалiстю 3 рокiв. Це 

зумовлено тим, що Банк здiйснює стратегiчне планування всiх видiв дiяльностi. 

     Станом на 31 грудня 2019 розмiр орендних зобов'язань Банку, зi строком  їх погашення  

31 грудня 2021 року, становить: 

Орендодавець Номер договору Сума зобов'язань з оренди 

(у тисячах гривень)   

   

ТОВ "ДЕ НОВО"(м. Київ, вул. Пiвнiчно-Сирецька, 1-3) №18-07-16-1 вiд18.07.2016 2,367     

СПД Буйницький (м. Київ, вул. Льва Толстого,8) №1-ор-кєб ;2-ор-кєб вiд 27.08.2007 1,319 

ТОВ "П.М.А" (м. Київ, Мечникова, 2) №21/11/2019 вiд 21.11.2019 182 

  

Усього   3,868   

  

У груднi 2019 року Банк здiйснив повторну оцiнку строку оренди примiщення розташованого 

за адресою: м. Київ, вул. Мечнiкова, 2,  у зв'язку iз суттєвою змiною обставин, якi полягали в 

змiнi власникiв примiщень та необхiдностi укладання нових договорiв оренди з новими 

власниками з 01 сiчня 2020 року. Внаслiдок такого перегляду, Банком проведено модифiкацiю 

договорiв оренди та зменшено оренднi зобов'язання та актив з права користування на 19,718 

тисяч гривень. Новi зобов'язання з оренди визнанi станом на 01 сiчня 2020 року в сумi 15,218 

тисяч гривень. 

Примiтка 18 Iншi зобов'язання 

Таблиця 1 Iншi зобов'язання 

Iншi зобов'язання на 31 грудня представленi таким чином:  

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 45 79 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 14 11 

Доходи майбутнiх перiодiв 6 6 

Резерв по невикористаних вiдпустках  1,291  1,050   

Iнша заборгованiсть  1,236  1,005   

   

Усього 2,592 2,151  

   

Примiтка 19 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний доход) 



Таблиця 1 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний доход) на 31 грудня представлений 

таким чином: 

 

   

(у тисячах гривень)    

 Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї  

 

Усього 

    

Залишок на 31 грудня 2017 року 505,000   252,500 252,500 

    

Випуск нових акцiй (паїв) -   - - 

Власнi акцiї (паї), викупленi в акцiонерiв (учасникiв) -   - - 

Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) -   - - 

Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї -   - - 

    

Залишок на 31 грудня 2018 року 505,000   252,500 252,500 

    

Випуск нових акцiй (паїв) -   - - 

Власнi акцiї (паї), викупленi в акцiонерiв (учасникiв) -   - - 

Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) -   - - 

Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї -   - - 

    

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 505,000     252,500 252,500 

    

 

 2019 2018 

 Кiлькiсть акцiй Сума Кiлькiсть акцiй Сума 

(у тисячах гривень)     

     

Випущенi, зареєстрованi та повнiстю оплаченi акцiї 505,000,000 252,500

 505,000,000 252,500 

     

     

На 31 грудня 2019 р. та 2018 р. номiнальна вартiсть простих акцiй становить 0,5 гривнi за одну 

акцiю. 

Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв та 

повернення капiталу. Протягом звiтного року та попереднього року дивiденди не 

виплачувались. На 31 грудня 2019 р. i 2018 р. середньозважена кiлькiсть акцiй вiдповiдає 

кiлькостi акцiй, представленiй вище. Коригуючi акцiї вiдсутнi. 

Примiтка 20 Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 

Таблиця 1 Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення: 

(у тисячах гривень) 

  2019 2018 

 Примiтки менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього

 менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього 

АКТИВИ          

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6   322,452 - 322,452 573,164 -

  

573,165 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв8   304,776 129,285 434,061 562,867



  

284,949  

847,816 

Iнвестицiї в цiннi папери 9   559,048 - 559,048 119,984 -

 119,984 

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку -   - - - 936 - 936 

Iнвестицiйна нерухомiсть 12   - - - - 24,399 24,399 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 18 22,819 - 22,819 -  

-  

- 

Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток -   1,520 -

 1,520 11,078  

 

-  

 

11,078 

Основнi засоби та нематерiальнi активи 15   - 9,684 9,684 -  

6,551  

6,551 

Iншi фiнансовi активи 16   - - - - - - 

Iншi активи 17 888 - 888 3,444 - 3,444 

          

Усього активiв  1,211,503 138,969 1,350,472 1,271,473 315,899

 1,587,372 

          

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        

Кошти банкiв 19 217,323 71,178 288,501 657,753 227,154 884,907 

Кошти клiєнтiв 20 655,061 248 655,309 324,768 186 324,954 

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку  - - - 759 -  

 

 

 

759 

Зобов'язання за поточним податком на прибуток -   3,141 - 3,141 9,488 -

 9,488 

Вiдстроченi податковi зобов'язання -   - 501 501 - 37 37 

Резерви за зобов'язаннями 24 418 - 418 866 - 866 

Iншi фiнансовi зобов'язання 25 4,976 - 4,976 27,968 - 27,968 

Iншi зобов'язання 26 2,592 - 2,592 2,151 - 2,151 

        

Усього зобов'язань  883,511 71,927 955,438 1,023,753 227,377

 1,251,130 

        

Примiтка 21 Процентнi доходи та витрати  

Таблиця 1 Процентнi доходи та витрати 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА 

Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою 



собiвартiстю 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв33,763 55,352 

Кредити овернайт в iнших банках 864 149 

Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами: 49,201 53,561 

кредити та заборгованiсть клiєнтiв 49,018 53,561 

борговi цiннi папери 183 - 

   

Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 83,828 109,062 

   

Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд 

Борговi цiннi папери 24,432 33 

Iншi 15,333 1,437 

   

Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд 39,765 1,470 

   

Усього процентних доходiв, розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка 123,593

 110,532 

   

IНШI ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, ЩО ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ 

ЧЕРЕЗ ПРИБУТКИ/ЗБИТКИ 

Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший прибутки/збитки - - 

   

Усього процентних доходiв 123,593 110,532 

   

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА 

Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 

Строковi кошти юридичних осiб (6,200) (7,855) 

Строковi кошти фiзичних осiб (971) (2,206) 

Строковi кошти iнших банкiв (17,171) (8,699) 

Кредити овернайт iнших банкiв (557) (3,249) 

Поточнi рахунки (18,974) (13,942) 

Кореспондентськi рахунки (31) - 

Зобов'язання з оренди (3,163) - 

   

Усього процентних витрат, розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка (47,067)

 (35,951) 

   

IНШI ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, ЩО ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ 

ЧЕРЕЗ ПРИБУТО/ЗБИТОК 

Усього iнших процентних витрат, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток/збиток - - 

   

Усього процентних витрат (47,067) (35,951) 

   

Чистий процентний дохiд/(витрати) 76,526 74,581 

   



Примiтка 22 Комiсiйнi доходи та витрати 

Таблиця 1 Комiсiйнi доходи та витрати  

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

Комiсiйнi доходи:   

Плата за кредитне обслуговування  2,149    531   

Операцiї для клiєнтiв на валютному ринку 10,780    7,009   

Виданi гарантiї  231    203   

Розрахунково-касовi послуги  2,641    1,314   

   

Усього комiсiйнi доходи 15,801   9,057   

   

Комiсiйнi витрати:   

Розрахунково-касовi послуги  (1,664)  (2,041) 

Операцiї на валютному ринку (54) - 

Iншi комiсiйнi витрати  (10,935)  (22,139) 

   

Усього комiсiйнi витрати (12,653) (24,180) 

   

Чистий комiсiйний дохiд/витрати 3,148 (15,123) 

   

Примiтка 23 Iншi операцiйнi доходи 

Таблиця 1 Iншi операцiйнi доходи 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди)  77 79 

Дохiд вiд модифiкацiї лiзингу (оренди)  1,464 - 

Iншi  12,301 1,981 

    

Усього операцiйних доходiв  13,842 2,060 

    

Примiтка 24 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

Таблиця 1 Витрати та виплати працiвникам 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Заробiтна плата та премiї (24,106) (23,069) 

Нарахування на фонд заробiтної плати (2,670) (2,140) 

Iншi виплати працiвникам (30) (44) 

   

Усього витрат на утримання персоналу (26,806) (25,253) 

   

 

Таблиця 2 Витрати на амортизацiю 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Амортизацiя основних засобiв (492) (510) 

Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (363) (188) 

Амортизацiя активу з права користування (8,389) - 

   



Усього витрат на амортизацiю (9,244) (698) 

   

 

Таблиця 3 Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв (3,382) (3,319) 

Витрати на утримання основних засобiв, отриманих у лiзинг (оренду) (171) (24) 

Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою (117) (130) 

Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (607) (646) 

Витрати на оренду та утримання примiщень (4,784)  (14,871)   

Канцелярське приладдя та офiснi витратнi матерiали (321)  (173)   

Плата за юридичнi та консультацiйнi послуги (546)  (519)   

Витрати на охорону (566)  (466)   

Витрати на вiдрядження (139)  (88)   

Витрати зi страхування (315)  (302)   

Витрати на маркетинг та рекламу (27) -   

Витрати на аудит (515) (606) 

Телекомунiкацiйнi витрати (1,600)  (1,637)   

Штрафи, пенi, сплаченi банком (657)  (844)   

Зменшення корисностi необоротних активiв, утримуваних для продажу  (1,935) - 

Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв -  

(66)   

Переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi -  (1,350)   

Iнше (8,236)  (1,698)   

   

Усього адмiнiстративних та операцiйних витрат (23,918) (26,739) 

   

 

Розшифровка статтi "Iнше" на рiнi деталiзацiї 5% вiд статтi за 2018 рiк - вiдсутня; за 2019 рiк - 

4,179 тисяч гривень (витрати вiд вiдступлення права вимоги по кредиту фiзичної особи) та 

2,379 витрати вiд продажу iнвестицiйної нерухомостi. 

Примiтка 25 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Таблиця 1 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Чистий прибуток (збиток) вiд операцiй iз фiнансовими активами, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток:   

похiднi фiнансовi активи 25,624 86,421 

   

Усього прибуток (збиток) вiд операцiй iз фiнансовими активами, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток 25,624 86,421 

   

Чистий прибуток (збиток) вiд операцiй iз фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток:   

похiднi фiнансовi зобов'язання (13,734) (49,374) 

   



Усього прибуток (збиток) вiд операцiй iз фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток (13,734) (49,374) 

   

Усього прибуток (збиток) вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток 11,890 37,047 

   

 

Примiтка 26 Витрати на податок на прибуток 

Згiдно з податковим законодавством України, у 2019 та 2018 роцi ставка податку на прибуток 

пiдприємств становила - 18%.  

Таблиця 1 Витрати на сплату податку на прибуток 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Поточний податок на прибуток (12,447) (6,285) 

За результатами податкової перевiрки попереднього перiоду - (895) 

Змiна вiдстроченого податку на прибуток (14) (1,263) 

   

Усього витрат з податку на прибуток (12,461) (8,443) 

   

 

Таблиця 2  

Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, пiдрахованою iз 

застосуванням дiючої ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною 

сумою витрат з податку на прибуток представлена таким чином: 

   

 2018 2018 

(у тисячах гривень)     

     

Прибуток до оподаткування 69,204 100% 41,728 100% 

     

Розрахованi очiкуванi (вигода) витрати з податку на прибуток згiдно з дiючою ставкою

 12,457 18.0% 7,511 18.0% 

Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати  4 0,01% 932 2.23% 

     

Фактичнi витрати з податку на прибуток 12,461 18,01% 8,443 20.23% 

     

Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати у 2018 роцi, пов'язанi переважно зi збитком 

вiд зменшення корисностi кредитiв, не вiдображаються для цiлей оподаткування, у 2019 роцi - 

з нарахуванням амортизацiї. 

(а) Змiна визнаних тимчасових рiзниць протягом року 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання на 31 грудня 2019 р. вiдносяться до таких статей:  

 1 сiчня  

2019 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 

грудня 2019  р. 

     

(у тисячах гривень)     

     

Iнвестицiї у цiннi папери  (41) - (450) (491) 

Основнi засоби та нематерiальнi активи (22) 12 - (10) 

Iнвестицiйна нерухомiсть 26 (26) - - 



     

Усього (37) (14) (450) (501) 

     

 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання на 31 грудня 2018 р. вiдносяться до таких статей:  

 31 грудня 2017  р. Змiни вiд застосування МСФЗ 9 1 сiчня  

2018 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 

грудня 2018  р. 

       

(у тисячах гривень)       

       

Iнвестицiї у цiннi папери  (27) -  (27) -    (14)                      (14) (41)                

(40) 

Змiна резервiв (очiкуваних кредитних збиткiв), у зв'язку iз застосуванням МСФЗ 9 -

 1,230 1,230 (1,230)                            -                    -  

Основнi засоби та нематерiальнi активи 24 -  24  (46)                         -   

                   (22) 

Iнвестицiйна нерухомiсть 13 -  13  13                         -                        

26  

       

Усього 10 1,230 1,240 (1,263) (14) (37) 

       

Примiтка 27 Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

Таблиця 1 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку  56,744 33,285 

Прибуток (збиток) за рiк  56,744 33,285 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)  505,000 505,000 

    

Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю  0,11 0,07 

    

Таблиця 2 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку  56,744 33,285 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)  505,000 505,000 

    

Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю  0,11 0,07 

    

Примiтка 28 Дивiденди 

Таблиця 1 Дивiденди 

 

 2019 2018 

 за простими акцiями за привiлейованими акцiями за простими акцiями за 

привiлейованими акцiями 

(у тисячах гривень)     

     



Залишок станом на початок перiоду - - - - 

Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду - -

 161,600- - 

Дивiденди, виплаченi протягом перiоду - - (161,600) - 

Залишок станом на кiнець перiоду - - - - 

Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду - -

 - - 

     

     

 

Банк не здiйснював виплату дивiдендiв у 2019 роцi. 

Примiтка 29 Операцiйнi сегменти 

Банк видiляє наступнi операцiйнi сегменти своєї дiяльностi: сегмент корпоративного бiзнесу, 

сегмент роздрiбного бiзнесу, сегмент казначейських операцiй та iншi операцiї. 

Сегмент корпоративного бiзнесу включає надання Банком послуг корпоративним клiєнтам 

розрахунково-касового обслуговування, обслуговування поточних рахунках юридичних осiб, 

прийом депозитiв (вкладiв) корпоративних клiєнтiв, надання овердрафтiв, кредитiв та iнших 

послуг з кредитування, проведення операцiй з iноземною валютою тощо. 

Сегмент роздрiбного бiзнесу охоплює надання банкiвських послуг приватним клiєнтам: 

ведення поточних рахункiв фiзичних осiб, прийом вкладiв (депозитiв), послуги 

вiдповiдального зберiгання, надання кредитiв, тощо 

Сегмент казначейських операцiй включає казначейськi операцiї, iнвестицiйну банкiвську 

дiяльнiсть, торгiвлю iноземною валютою та курсовi рiзницi та операцiї з цiнними паперами. 

Iншi операцiї охоплюють все iнше, що не вiдноситься до сегментiв бiзнесу. Процентнi витрати 

за орендними зобов'язаннями не розносяться за сегментами та вiдображаються у складi 

сегменту "Iншi". 

Активами звiтного сегмента визнаються активи, якi використовуються для виконання 

звичайної дiяльностi i якi можна прямо вiднести до цього сегмента або об?рунтовано 

розподiлити на цей сегмент. 

Зобов'язання сегмента - це зобов'язання, що виникають вiд звичайної дiяльностi сегмента i якi 

можна прямо вiднести на даний сегмент або можна об?рунтовано розподiлити на сегмент. 

Методика розрахунку прибутковостi операцiйних сегментiв базується на управлiнськiй 

звiтностi Банку. Доходи та операцiйнi витрати розраховуються на рiвнi кожної окремої 

угоди/рахунку клiєнта. Адмiнiстративнi витрати розподiляються на сегменти на пропорцiйнiй 

основi, базою для розподiлу є : кiлькiсть спiвробiтникiв, кiлькiсть клiєнтiв, угод/рахункiв, 

тощо. Одним з основних принципiв розподiлу є те, що загальний управлiнський результат 

повинен збiгатися iз загальним фiнансовим результатом Банку. 

Прибуток за операцiями з iноземною валютою був вiднесений до казначейства, оскiльки 

управлiння валютним ризиком покладено на управлiння казначейства. 

Таблиця 1 Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 31 грудня 2019 року 

 Назва звiтних сегментiв   

 корпоративний бiзнес роздрiбний бiзнес казначейськi операцiї Iншi  

операцiї Усього 

(у тисячах гривень)      

Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв      

Процентнi доходи 81,759 1,022 40,812 - 123,593 

Комiсiйнi доходи 13,558 129 2,114  15,801 

Iншi операцiйнi доходи 11,931 107 - 1,541 13,579 

Дохiд вiд iнших сегментiв      

Процентнi доходи 81,759 1,022 40,812  123,593 

Комiсiйнi доходи 13,558 129 2,114  15,801 



Iншi операцiйнi доходи 11,931 107 - 1,541 13,579 

      

Усього доходiв сегментiв 107,248 1,258 42,926 1,541 152,973 

      

Процентнi витрати (25,174) (971) (17,759) (3,163) (47,067) 

Комiсiйнi витрати (12,599) - (54) - (12,653) 

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - 3,941 -

 3,941 

Результат переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - 3,485 -

 3,485 

Чистий збиток/(прибуток) вiд збiльшення/зменшення резервiв за зобов'язаннями 5,707

 13,190 14,739 - 33,636 

Чистий прибуток/(збиток) вiд припинення визнання фiнансових активiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 3,136 - - - 3,136 

Iншi операцiйнi доходи 1,577 240 20 - 1,837 

Витрати на виплати працiвникам (9,382) (7,774) (4,825) (4,825) (26,806) 

Витрати зносу та амортизацiя (2,311) (2,311) (2,311) (2,311) (9,244) 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (5,828) (7,436) (10,384) (10,385)

 (34,033) 

      

Прибуток/(збиток) до оподаткування 62,374 (3,804) 29,777 (19,142) 69,205 

      

Витрати на податок на прибуток (3,115) (3,115) (3,116) (3,115) (12,461) 

      

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА 

Прибуток (збиток) 59,258 (6,919) 26,662 (22,258) 56,744 

      

 

Таблиця 2 Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 31 грудня 2018 року 

 Назва звiтних сегментiв   

 послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська 

дiяльнiсть  Iншi сегменти та операцiї Усього 

(у тисячах гривень)      

Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв      

Процентнi доходи 107,068 1,845 1,619 - 110,532 

Комiсiйнi доходи 7,396 187 1,474 - 9,057 

Iншi операцiйнi доходи 146 15 - 80 241 

Дохiд вiд iнших сегментiв      

Процентнi доходи 107,068 1,845 1,619 - 110,532 

Комiсiйнi доходи 7,396 187 1,474 - 9,057 

Iншi операцiйнi доходи 146 15 - 80 241 

      

Усього доходiв сегментiв 114,610 2,047 3,094 80 119,830 

      

Процентнi витрати (21,797) (2,206) (11,948) - (35,951) 

Комiсiйнi витрати (23,975) - (205) - (24,180) 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - 2,617 2,617 

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 29,833

 29,833 

Результат переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - 983 - 983 

Чистий збиток/(прибуток) вiд збiльшення/зменшення резервiв за зобов'язаннями (2,962)



 6,156 16,732 - 19,926 

Iншi операцiйнi доходи 221 2,999 552 - 3,772 

Витрати на виплати працiвникам (9,091) (7,071) (4,545) (4,545) (25,252) 

Витрати зносу та амортизацiя (174) (175) (174) (175) (698) 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (9,510) (11,530) (14,056) (14,056)

 (49,152) 

      

Прибуток/(збиток) до оподаткування 47,322 (9,781) 22,883 (18,696) 41,728 

      

Витрати на податок на прибуток (2,111) (2,111) (2,111) (2,110) (8,443) 

      

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА 

Прибуток (збиток) 45,211 (11,892) 20,773 (20,807) 33,285 

      

 

Таблиця 3 Активи та зобов'язання на 31 грудня 2019 року 

 Назва звiтних сегментiв   

 послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська 

дiяльнiсть  Iншi сегменти та операцiї Усього 

(у тисячах гривень)      

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 

Активи сегментiв 550,952 3,536 759,274 13,892 1,327,654 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - 22,818 -

  

22,818 

      

Усього активiв сегментiв 550,952 3,536 782,092 13,892 1,350,472 

      

Усього активiв 550,952 3,536 782,092 13,892 1,350,472 

      

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 

Зобов'язання сегментiв 625,223 23,649 2,515 304,051 955,438 

      

Усього зобов'язань сегментiв 625,223 23,649 2,515 304,051 955,438 

      

Усього зобов'язань 625,223 23,649 2,515 304,051 955,438 

      

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 

Капiтальнi iнвестицiї 99 112 99 99 409 

Амортизацiя (2,311) (2,311) (2,311) (2,311) (9,244) 

Iншi негрошовi доходи (витрати) 5,707 13,190 - 17,694 36,591 

      

 

Таблиця 4 Активи та зобов'язання на 31 грудня 2018 року 

 Назва звiтних сегментiв   

 послуги корпоративним клiєнтiм послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська 

дiяльнiсть  Iншi сегменти та операцiї усього 

(у тисячах гривень)      

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 

Активи сегментiв 1,108,489 33,083 159,595 286,205 1,587,372 

      



Усього активiв сегментiв 1,108,489 33,083 159,595 286,205 1,587,372 

      

Усього активiв 1,108,489 33,083 159,595 286,205 1,587,372 

      

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 

Зобов'язання сегментiв 331,941 24,429 888,276 6,484 1,251,130 

      

Усього зобов'язань сегментiв 331,941 24,429 888,276 6,484 1,251,130 

      

Усього зобов'язань 331,941 24,429 888,276 6,484 1,251,130 

      

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 

Капiтальнi iнвестицiї - - - - - 

Амортизацiя (175) (175) (174) (174) (698) 

Iншi негрошовi доходи (витрати) (2,962) 6,156 - 35,231 38,425 

      

Таблиця 5 Iнформацiя про географiчнi регiони 

 2019 2018 

 Україна iншi країни Усього Україна iншi країни Усього 

(у тисячах гривень)       

       

Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 162,480 2,891 165,371 152,445 4,590

 157,035 

Основнi засоби 5,773  5,773 5,799  5,799 

 

Примiтка 30 Управлiння фiнансовими ризиками 

Управлiння ризиками є важливим фактором у банкiвськiй справi i суттєвим елементом 

операцiй Банку. Основнi ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий 

ризик (який включає ризик змiни курсiв обмiну валют та процентних ставок), а також ризик 

лiквiдностi. 

         Структура управлiння ризиками  

Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає 

Банк, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю за ризиками, а 

також здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв.  

Банк здiйснює iнтегроване управлiння ризиками, i ризики оцiнюються на основi полiтики 

Банку, яка щороку переглядається та затверджується Правлiнням. Лiмiти ризикiв 

встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику лiквiдностi, i рiвень 

ризику пiдтримується у межах цих лiмiтiв. 

(1)      Кредитний ризик  

Кредитний ризик є ймовiрнiстю виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником або контрагентом банку узятих на 

себе зобов'язань вiдповiдно до умов договору. Кредитний ризик є найвагомiшим ризиком 

банку в силу специфiки банкiвського бiзнесу. 

Основною метою управлiння кредитним ризиком у банку є забезпечення максимального 

збереження активiв та капiталу банку шляхом зменшення (виключення) можливих збиткiв 

(втрат, недоотримання доходiв), викликаних кредитним ризиком. 

Управлiння кредитним ризиком здiйснюється вiдповiдно до стратегiї управлiння ризиками, 

полiтики управлiння кредитним ризиком, кредитної полiтики банку, затверджених 

Наглядовою радою, а також низки iнших внутрiшньобанкiвських положень. У банку дiє 

система розподiлу повноважень при прийняттi кредитних рiшень та їх погоджень. Усi 

кредитнi рiшення приймаються Корпоративним кредитним комiтетом банку з обов'язковим їх 



погодженням з вiдповiдним комiтетом материнського банку CREDIT EUROPE BANK N. V. 

(Нiдерланди). 

До вiдома колективних органiв управлiння банку щомiсячно доводиться звiт про аналiз якостi 

кредитного портфеля iз детальним аналiзом рiвня кредитного ризику. Банк дотримується 

системи внутрiшнiх лiмiтiв концентрацiї. 

Система управлiння кредитним ризиком у банку ?рунтується на концепцiї "трьох лiнiй 

захисту", що була остаточно запроваджена банком у 2019 роцi. 

У 2019 роцi банк не запроваджував суттєвих змiн до стратегiї, полiтики та процесу управлiння 

кредитним ризиком. 

При визначеннi максимального рiвня кредитного ризику банк керується методологiєю 

обчислення нормативiв кредитного ризику (Н7 та Н9), встановлених Нацiональним банком 

України. Протягом 2019 року банк дотримувався нормативiв максимального кредитного 

ризику (Н7 та Н9). Однак у зв'язку з тим, що з 02 липня 2019 року набули чинностi змiни до 

Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою 

Правлiння Нацiонального банку України 28.08.2001 №368, в частинi умов врахування 

забезпечення пiд час розрахунку нормативiв кредитного ризику, а також через короткий строк, 

що вiдводився Нацiональним банком України для приведення нормативiв у вiдповiднiсть до 

нових вимог, банк не встиг завершити процес оформлення стягнення коштiв грошового 

покриття в погашення кредитної заборгованостi за одним з позичальникiв, через що допустив 

технiчне порушення нормативу максимального розмiру кредитного ризику на одного 

контрагента (Н7) з 02 липня 2019 року по 10 липня 2019 року, тобто 7 разiв. 

Значення нормативiв кредитного ризику станом за 28 грудня 2019 року наведено нижче. 

 Нормативне значення Фактичне значення 

Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) не бiльше 

25% 20,54% 

Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) не бiльше 800% 87,82% 

Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком 

особами (Н9) не бiльше 25% 0,00% 

 

Основою для здiйснення аналiзу кредитної якостi фiнансових активiв банку, способу 

визначення кредитного ризику, ризику настання дефолту, порядку вiднесення фiнансових 

активiв до кредитно-знецiнених є вiдповiдне внутрiшньобанкiвське положення, що 

?рунтується на нормах Положення про визначення банками України розмiру кредитного 

ризику за активними банкiвськими операцiями, затвердженого Постановою Правлiння 

Нацiонального банку України 30.06.2016 №351. При цьому, банк, керуючись принципом 

найбiльшої обережностi, пiд час визначення значення коефiцiєнта ймовiрностi дефолту 

боржникiв/контрагентiв (PD), що є резидентами України, обирає найбiльшi (найгiршi) 

значення iз дiапазонiв значень коефiцiєнтiв ймовiрностi дефолту боржникiв/контрагентiв для 

вiдповiдного класу таких боржникiв/контрагентiв. 

Концентрацiя кредитного ризику за класами фiнансового стану представлена наступним 

чином: 

 

Клас фiнансового стану 2019 2018 

 борг кредитний ризик борг кредитний ризик 

(у тисячах гривень)     

Кредити юридичним особам:     

1 58,125 1,744 - - 

2 189,628 1,391 43,022 26 

3 - - 17,670 1,043 

4 13,965 91 302,895 10 

5 - - 45,272 936 



6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 43,498 6,971 - - 

10 169,388 20,464 572,200 106,642 

     

Кредити фiзичним особам:     

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 20,451 20,451 34,564 34,564 

     

Усього 495,055 51,112 1,015,623 143,221 

     

При визначеннi зменшення корисностi фiнансових iнструментiв банк керується приписами 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Зменшення корисностi визнається шляхом формування 

резервiв. 

Процедура оцiнки фiнансового iнструменту на зменшення корисностi у банку складається з 

аналiзу рiвня кредитного ризику, притаманного боржнику/контрагенту, та обчислення суми 

очiкуваних кредитних збиткiв з використанням вiдповiдної математичної моделi (алгоритму). 

Для цiлей визнання зменшення корисностi оцiнювання рiвня кредитного ризику проводиться 

банком за 21-бальною шкалою на основi даних фiнансової звiтностi позичальникiв за останнi 

три роки, аналiзу якiсних показникiв їх дiяльностi тощо. 

Банк визначає три стадiї зменшення корисностi: стадiя 1 - коли кредитний ризик значно не 

зрiс; стадiя 2 - коли наявне значне зростання кредитного ризику, але поки що вiдсутнi ознаки 

знецiнення; стадiя 3 - коли iснує не тiльки значне зростання кредитного ризику, а й ознаки 

знецiнення. 

Математична модель визначення ймовiрностi дефолту (PD) для 1 та 2 стадiй зменшення 

корисностi побудована з урахуванням макроекономiчних статистичних даних МВФ, Свiтового 

банку, даних корпоративних дефолтiв вiд Standard & Poor's тощо та включає, зокрема, 

показник рiвня безробiття (для економiк, що розвиваються), iндекс споживчих цiн. При 

визначеннi значення показника втрат в разi дефолту (LGD) банк бере за основу приписи 

статей 161 та 230 Регламенту (ЄС) №575/2013 Європейського парламенту та Ради вiд 

26.03.2013 про пруденцiйнi вимоги до кредитних органiзацiй та iнвестицiйних компанiй, що 

вносить змiни до Регламенту (ЄС) №648/2012. 

Банк оцiнює очiкуванi кредитнi збитки по вiдношенню до фiнансових активiв, що були 

модифiкованi, з урахуванням того, чи призводить така модифiкацiя до припинення визнання 

активу, чи нi. 

Якщо модифiкацiя не призводить до припинення визнання активу, то наступна оцiнка 

виявлення значного пiдвищення кредитного ризику здiйснюється банком шляхом порiвняння 

ризику дефолту станом на звiтну дату виходячи з модифiкованих умов договору за таким 

фiнансовим активом та ризику дефолту на дату первiсного визнання iнструменту виходячи з 

первiсних, немодифiкованих умов договору за таким фiнансовим активом. 

Якщо модифiкацiя фiнансового активу не призводить до необхiдностi припинення його 

визнання, то банк не вважає, що такий модифiкований актив автоматично має бiльш низький 

кредитний ризик лише на тiй пiдставi, що потоки грошових коштiв за ним були модифiкованi. 

Стосовно модифiкованого активу, що має резерв у розмiрi кредитних збиткiв, очiкуваних 

протягом всього строку дiї такого iнструменту (стадiя 2 або 3), одним з факторiв, який вказує 

на те, що критерiї для визнання кредитних збиткiв, очiкуваних протягом всього строку дiї 

iнструменту, бiльше не задовольняються (переведення на стадiю 1), є статистична iнформацiя 



за попереднi перiоди щодо своєчасних платежiв, що здiйснюються у вiдповiдностi до 

модифiкованих умов договору. У цьому випадку банк керується iсторiєю платежiв клiєнта на 

щомiсячнiй основi, яка має бути стабiльно бездоганною впродовж щонайменше 180 

календарних днiв поспiль, перед тим, як банк вважатиме, що кредитний ризик за таким 

модифiкованим активом зменшився. 

У 2019 роцi у банку зазнали модифiкацiї без припинення визнання два фiнансових 

iнструменти на 2 та 3 стадiях знецiнення. Пiсля модифiкацiї й на кiнець звiтного року обидва з 

них банк утримує на 3 стадiї знецiнення. 

Таблиця 1 Аналiз змiни валової балансової вартостi при модифiкацiї фiнансових активiв 

 Пiсля модифiкацiї До модифiкацiї 

 валова балансова вартiсть резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки валова балансова 

вартiсть резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки 

(у тисячах гривень)     

     

Фiнансовi активи з дати модифiкацiї, за якими очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються 

протягом 12 мiсяцiв - - - - 

Фiнансовi активи, очiкуванi кредитнi збитки протягом строку дiї фiнансового iнструменту

 239,019 (2) 249,161 (90) 

     

Таблиця 2 Аналiз результатiв вiд модифiкацiї фiнансових активiв 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Амортизована собiвартiсть фiнансових активiв, модифiкованих у звiтному перiодi 127,091

 213,555 

Чистий прибуток/збиток вiд модифiкацiї (10,115) (22,412) 

   

 

Засобами, що використовуються банком для пiдвищення кредитної якостi за портфелями 

кредитiв, наданих, як юридичним, так i фiзичним особам, є переважно житлова та нежитлова 

нерухомiсть, включаючи земельнi дiлянки, транспортнi засоби, устаткування та 

поручительства. 

Банк дотримується принципу справедливої оцiнки застави, принципу збереження та наявностi. 

Переоцiнка вартостi застави здiйснюється банком на регулярнiй основi, зокрема, нерухомого 

майна, земельних дiлянок, транспортних засобiв та устаткування - не рiдше одного разу на 

дванадцять мiсяцiв. Якщо вiд дати останньої оцiнки застави вiдбулися суттєвi змiни в умовах 

його функцiонування, фiзичному станi та/або станi ринку подiбного майна, банк забезпечує 

проведення переоцiнки такого майна незалежно вiд вказаної вище перiодичностi. 

Принцип збереження передбачає наявнiсть договору страхування заставленого предметiв 

застави вiд втрати/пошкодження, за яким банк є вигодонабувачем, а принцип наявностi - 

здiйснення банком регулярної перевiрки наявностi та стану майна, отриманого в заставу. 

На кiнець звiтного року банк не визнавав резервiв  пiд очiкуванi кредитнi збитки  через 

отриману заставу (або визнавав їх у розмiрi менше 1% вiд боргу) лише за трьома 

позичальниками-юридичними особами, чий загальний борг складав 202 750,2 тис. грн. 

Загалом, середньозважене значення коефiцiєнту резервування за портфелем кредитiв 

юридичним особам складало 7,7%, а за портфелем кредитiв фiзичним особам - 100% 

незалежно вiд обсягу отриманої застави. 

(2) Ринковий ризик 

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як процентнi ставки, цiни 

цiнних паперiв, валютнi курси та кредитнi спреди (що не вiдносяться до змiн 

кредитоспроможностi боржника/кредитора), впливають на доходи або на вартiсть фiнансових 



iнструментiв. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль ринкового ризику 

в межах прийнятних параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. 

(3) Валютний ризик 

Валютний ризик полягає у тому, що змiни курсiв обмiну валют впливають на доход Банку або 

на вартiсть його портфелiв фiнансових iнструментiв. 

Банк має активи i зобов'язання, деномiнованi у кiлькох iноземних валютах. Валютний ризик 

виникає у випадку, коли фактичнi чи прогнозованi активи в iноземнiй валютi є бiльшими або 

меншими за зобов'язання у тiй же валютi. Управлiнський персонал встановлює лiмiти i 

здiйснює постiйний монiторинг валютних позицiй згiдно з постановами НБУ i затвердженою 

внутрiшньою методологiєю. Полiтика стосовно вiдкритих валютних позицiй вимагає 

дотримання певних максимальних значень, встановлених регулятивними вимогами НБУ, 

проте розрахунок вiдкритої валютної позицiї згiдно iз цими регулятивними вимогами 

вiдрiзняється вiд значень, наведених далi у таблицi. 

 

? 

Таблиця 1  Аналiз валютного ризику 

 

 2019 2018 

 монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи

 монетарнi зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя 

(у тисячах гривень)        

        

долари США 243,946 249,362 (5,416) 1,158,911 969,561 (191,007)

 (1,657) 

Євро 111,509 111,515 (7) 12,956 - - - 

фунти стерлiнгiв 15 - 15 18 - -  

18 

iншi 3 - 3 - - - - 

        

Усього 355,473 360,877 (5,405) 1,171,885 993,305 (179,907)

 (1,327) 

        

Таблиця 2 Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн 

офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi 

iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими 

 (у тисячах гривень) 2019 2018 

 вплив на прибуток (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток (збиток)

 вплив на власний капiтал 

Змiцнення долара США на 30% (1,625) (1,625)  56,805   56,805   

Послаблення долара США на 30% 1,625 1,625  (56,805) (56,805) 

Змiцнення євро на 30% (2) (2)  (3,237) (3,237) 

Послаблення євро на 30% 2 2  3,237   3,237   

Змiцнення фунта стерлiнгiв на 30% 5   5    5   5   

Послаблення фунта стерлiнгiв на 30%  (5) (5)  (5) (5) 

Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 1 1 - -   

Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (1) (1) - - 

Таблиця 3 Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн 

офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за 

умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими 

 

 (у тисячах гривень) 2019 2018 



 вплив на прибуток (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток (збиток)

 вплив на власний капiтал 

Змiцнення долара США на 30% (1,773) (1,773)  55,804    55,804   

Послаблення долара США на 30% 1,773 1,773  (55,804)  55,804) 

Змiцнення євро на 30% (2) (2)  (3,280)  (3,280) 

Послаблення євро на 30% 2 2  3,280    3,280   

Змiцнення фунта стерлiнгiв на 30%  5    5    6    6   

Послаблення фунта стерлiнгiв на 30%  (5)  (5)  (6) (6) 

Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 1 1 - - 

Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (1) (1) - - 

 

На 31 грудня 50-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют привело б до 

(збiльшення чистого збитку) /зменшення чистого прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня, та 

зменшення загальної суми капiталу на 31 грудня на зазначену нижче суму. Цей аналiз 

?рунтується на припущеннi щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, 

процентних ставок. 

Аналiз змiни фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн 

обмiнних курсiв, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi характеристики залишаються 

фiксованими, представлений таким чином (з урахуванням податкiв): 

Наведений вище аналiз включає лише монетарнi активи та зобов'язання. На думку 

керiвництва, iнвестицiї в iнструменти капiталу та немонетарнi активи не приведуть до 

виникнення суттєвого валютного ризику. 

Ризик був розрахований лише для монетарних статей у валютах, iнших нiж функцiональна 

валюта Банку. 

(4) Процентний ризик 

Процентний ризик полягає у тому, що змiни процентних ставок впливають на дохiд або на 

вартiсть фiнансових iнструментiв. 

Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових процентних ставок впливають 

на процентну маржу i на чистий процентний дохiд. Якщо структура активiв, що приносять 

процентний дохiд, вiдрiзняється вiд структури зобов'язань, по яких нараховуються проценти, 

чистий процентний дохiд буде збiльшуватися чи зменшуватися в результатi змiн процентних 

ставок. З метою управлiння процентним ризиком управлiнський персонал постiйно проводить 

оцiнку ринкових процентних ставок по рiзних видах активiв, що приносять процентний дохiд, 

i зобов'язань, по яких нараховуються проценти. 

Процентна маржа по активах та зобов'язаннях, що мають рiзнi строки виплат та погашення, 

може збiльшуватися в результатi змiн ринкових процентних ставок. На практицi 

управлiнський персонал змiнює процентнi ставки по певних фiнансових активах та 

зобов'язаннях, виходячи з поточних ринкових умов та взаємних домовленостей, якi 

оформляються додатком до основної угоди, в якому зазначається нова процентна ставка. 

Далi у таблицi представленi середнi ефективнi процентнi ставки по активах (для кредитiв 

ефективнi процентнi ставки були помноженi на балансову вартiсть кредитiв за вирахуванням 

резервiв та зваженi на балансову вартiсть кредитiв в розрiзi валют), що приносять процентний 

дохiд, та зобов'язаннях, по яких нараховуються проценти, на 31 грудня: 

Таблиця 4 Загальний аналiз процентного ризику  

 

 на вимогу i менше 1 мiсяця вiд 1 до 6 мiсяцiв вiд 6 до 12 мiсяцiв бiльше року

 Усього 

 (у тисячах гривень)      

Усього фiнансових активiв 333,618 363,486 159,029 127,458 983,591 

Усього фiнансових зобов'язань 178,876 174,628 173,663 289,872

 817,039 



Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду 154,742 188,858

 (14,634) (162,414) 166,552 

      

Усього фiнансових активiв 433,824 30,644 544,228 173,085 1,181,781 

Усього фiнансових зобов'язань 517,429 238,323 45,147 78,589 879,489 

Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду (83,606)

 (207,679) 499,082 94,496 302,293 

      

Таблиця 5 Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами 

 

 2019 2018 

 гривня долари США Євро гривня долари США євро 

 (%)       

АКТИВИ 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв14,7 8,7 7,1 15,5 10,9 8,0 

Iнвестицiї в цiннi папери 16,5 6,3 - 16,0 0,5 - 

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банкiв - 5,4 2,7 - 5,3 - 

Кошти клiєнтiв: 8,0 3,1 0,8 7,7 3,6 0,8 

поточнi рахунки 6,8 0,5 0,3 6,5 0,7 0,3 

строковi кошти 15,5 4,4 3,6 14,0 3,9 3,8 

       

(5) Iнший цiновий ризик 

Цiновий ризик - це ризик, пов'язаний зi змiною ринкової цiни фiнансового iнструменту, а 

також ймовiрнiсть цiнових змiн внаслiдок валютного та вiдсоткового ризикiв. 

З метою мiнiмiзацiї iншого цiнового ризику банк перiодично проводить переоцiнку чутливих 

до руху ринкових цiн активiв. 

У 2019 роцi банк визнав збитки вiд зменшення корисностi необоротних активiв, утримуваних 

для продажу, на суму 1 892 тис. грн. 

(6) Географiчний ризик 

Таблиця 6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань на 31 грудня 

2019 року 

 

 Україна Країни ОЕСР Iншi країни Усього 

 (у тисячах гривень)     

АКТИВИ     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 297,632 24,820 - 322,452 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв434,061 - - 434,061 

Iнвестицiї в цiннi папери 559,048 - - 559,048 

Усього фiнансових активiв 1,290,741 24,820 - 1,315,561 

     

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Кошти банкiв - 73,956 214,545 288,501 

Кошти клiєнтiв 643,828 11,366 115 655,309 

Iншi фiнансовi зобов'язання 4,690 286 - 4,976 

Усього фiнансових  зобов'язань 648,518 85,608 214,660 948,786 

     

     

Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 642,223 (60,788)

 (214,660) 366,775 



     

Зобов'язання  кредитного характеру 1,020,385 - - 1,020,385 

     

Таблиця 7 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань на 31 грудня 

2018 року 

 Україна Країни ОЕСР Iншi країни Усього 

 (у тисячах гривень)     

АКТИВИ     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 9,887 563,278 - 573,165 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв847,816 - - 847,816 

Iнвестицiї в цiннi папери 119,984 - - 119,984 

Похiднi фiнансовi активи 936 - - 936 

Усього фiнансових активiв 978,623 563,278 - 1,541,901 

     

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Кошти банкiв - 592,775 292,132 884,907 

Кошти клiєнтiв 308,797 16,013 144 324,954 

Похiднi фiнансовi зобов'язання 689 70 - 759 

Iншi фiнансовi зобов'язання 27,948 20 - 27,968 

Усього фiнансових  зобов'язань 337,434 608,878 292,276 1,238,588 

     

Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 641,189 (45,600)

 (292,276) 303,313 

     

Зобов'язання  кредитного характеру 2,321,531 120,000 - 2,441,531 

     

Активи, зобов'язання та зобов'язання з кредитування, були класифiкованi виходячи з країни, 

резидентом якої є контрагент. Залишки за операцiями з українськими контрагентами включенi 

до стовпчика "Україна". Грошовi кошти у касi, примiщення та обладнання були класифiкованi 

вiдповiдно до країни фактичного знаходження. 

(7)       Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходiв унаслiдок неспроможностi банку забезпечувати фiнансування зростання 

активiв та/або виконання своїх зобов'язань у належнi строки. 

Основною метою управлiння ризиком лiквiдностi в Банку є забезпечення максимальної 

спроможностi Банку фiнансувати зростання своїх активiв у належнi строки та вчасного 

виконання своїх зобов'язань. 

Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi 

позицiями. Вiн включає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належнi строки та за 

належними ставками, так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у 

належнi строки.  

Наглядова Рада Банку встановлює рiвень ризик-апетиту для ризику лвiквiдностi та здiйснює 

щоквартальний контроль дотримання цього рiвня Банком. Управлiнський персонал 

встановлює лiмiти i здiйснює постiйний монiторинг рiвня ризику лiквiдностi згiдно з 

вимогами Нацiонального банку України, встановленими рiвнями ризик-апетиту та лiмiтiв. 

Рiвнi ризик-апетиту та лiмiтiв встановлюються вiдповiдно до затвердженої внутрiшньої 

методологiї, яка вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України.  

? 

Банк для оцiнки ризику лiквiдностi використовує такi iнструменти монiторингу: 

" GAP-аналiз, що вiдображає часову неузгодженiсть мiж вимогами та зобов'язаннями 

банку (як балансовими, так i позабалансовими) за контрактними або очiкуваними строками 



погашення. GAP-аналiз проводиться за двома видами: контрактний та прогнозний. 

"  Аналiз концентрацiй 

" Встановленi рiвнi ризик-апетиту та лiмiтiв. 

" Коефiцiєнтний аналiз, в т.ч. коефiцiєнт покриття лiквiдностi (LCR). 

" Iншi. 

Банк застосовує такi основнi механiзми для управлiння ризиком лiквiдностi: 

" пiдтримка певного резерву поточної лiквiдностi в розмiрi, достатньому для покриття 

зобов'язань Банку; 

" система лiмiтiв щодо обмеження розривiв в структурi та пасивiв за строками та 

валютами; 

" диверсифiкацiя активiв та пасивiв за строками, сумами, валютами; 

" обмеження за розмiрами угод/правочинiв з метою зменшення частки великих кредитiв 

та вкладiв в загальнiй структурi портфелiв; 

" розробка та запровадження нових депозитних продуктiв для юридичних та фiзичних 

осiб з необхiдним для Банку строком погашення; 

" iншi пiдходи (заходи), якi спрямованi на пом'якшення ризику лiквiдностi, в залежностi 

вiд ситуацiї. 

Банком розроблений План фiнансування в кризових ситуацiях, який розроблений на випадок 

виникнення кризових обставин та визначає план дiй спрямований на збереження 

платоспроможностi Банку. 

Пiдхiд управлiнського персоналу до управлiння лiквiднiстю полягає у тому, щоб забезпечити, 

наскiльки це можливо, постiйний достатнiй рiвень лiквiдностi для погашення зобов'язань у 

належнi строки, як за звичайних, так i за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних 

збиткiв або ризику для репутацiї Банку. 

Банк прагне активно пiдтримувати диверсифiкованi та стабiльнi джерела фiнансування, що 

включають випущенi борговi цiннi папери, довгостроковi та короткостроковi кредити, 

отриманi вiд iнших банкiв, мiнiмальну суму депозитiв юридичних та фiзичних осiб, а також 

диверсифiкованi портфелi високолiквiдних активiв, з тим щоб мати можливiсть швидко та без 

перешкод задовольняти непередбаченi потреби у лiквiдностi.  

Для пiдтримання короткострокової лiквiдностi Банк залучає короткостроковi депозити, 

укладає угоди про зворотний викуп, купує та продає iноземну валюту, цiннi папери та 

коштовнi метали. Для пiдтримання довгострокової лiквiдностi Банк залучає середньостроковi 

та довгостроковi депозити, продає активи, такi, як цiннi папери, регулює свою полiтику щодо 

процентних ставок та намагається зменшити витрати. 

 

? 

Таблиця 8 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на  31 грудня 2019 року 

 

 на вимогу та менше 1 мiсяця вiд 1 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 

мiсяцiв до 5 рокiв понад 5 рокiв усього 

(у тисячах гривень)       

       

Кошти банкiв 64,822 24,494 133,516 85,545  308,377   

Кошти клiєнтiв: 611,746 37,627 6,252 137   655,762   

кошти фiзичних осiб 4,808 10,101 6,252 137  21,299 

Iншi 606,937 27,526 - -  634,463 

Iншi фiнансовi зобов'язання 6,991 - 355 - - 7,346 

Фiнансовi гарантiї  -   -   23,155  -   -   23,155   

Iншi зобов'язання кредитного характеру 2,000  -   -    -   -  2,000   

       

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 685,558



 62,121 163,279 85,682 - 966,640 

       

 

Таблиця 9 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на  31 грудня 2018 року 

 

 на вимогу та менше 1 мiсяця вiд 1 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 

мiсяцiв до 5 рокiв понад 5 рокiв усього 

(у тисячах гривень)       

       

Кошти банкiв 97,842 195,957 365,845  248,094   -  907,378 

Кошти клiєнтiв: 329,652 17,292  6,131  186  38  353,299 

кошти фiзичних осiб 8,160 7,397 6,131   186   38  21,912 

Iншi 321,493 9,894  -   -   -  331,387 

Iншi фiнансовi зобов'язання 30,402 4 10,748 10,866 - 52,020 

Похiднi фiнансовi зобов'язання 759  -    -   -   -  759   

Фiнансовi гарантiї 4,826   87   4,094  -   -   9,007   

Iншi зобов'язання кредитного характеру 2,000  -   -    -   -  2,000   

       

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 465,482

 213,339 386,458 258,146 38 1,324,463 

       

 

? 

Таблиця 10 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi 

очiкуваних строкiв погашення за звiтний перiод на 31 грудня 2019 року 

 

 на вимогу та менше 1 мiсяця вiд 1 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 

мiсяцiв до 5 рокiв понад 5 рокiв усього 

(у тисячах гривень)       

       

АКТИВИ       

Грошовi кошти та їх еквiваленти 322,452  -    -   -   -  322,452 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв36,383 87,345 181,048 123,490 5,795 434,061 

Iнвестицiї в цiннi папери 289,905 79,208 189,935 - - 559,048 

Усього фiнансових активiв 648,740 166,553 370,983 123,490 5,795

 1,315,561 

       

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 64,530 24,387 128,407 71,177 - 288,501 

Кошти клiєнтiв: 611,762 37,303 6,111 133  655,309 

кошти фiзичних осiб 4,805 10,042 6,111 133 - 21,091 

Iншi 606,955 27,261 - -  634,216 

Зобов'язання з оренди 168 483 1,449 1,768 - 3,868 

Iншi фiнансовi зобов'язання 1,108      -   -  1,108   

Усього фiнансових зобов'язань 677,568 62,173 135,967 73,078  948,786 

       

Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (28,828) 104,380 235,016

 50,412 5,795 366,775 

       

Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (28,828) 75,552 310,568



 360,980 366,775 366,775 

       

 

Таблиця 11 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi 

очiкуваних строкiв погашення за звiтний перiод на 31 грудня 2018 року 

 

 

 на вимогу та менше 1 мiсяця вiд 1 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 

мiсяцiв до 5 рокiв понад 5 рокiв усього 

(у тисячах гривень)       

       

АКТИВИ       

Грошовi кошти та їх еквiваленти 573,165  -    -   -   -  573,165 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв- 83,205 479,662 284,949 - 847,816 

Iнвестицiї в цiннi папери 119,984  -    -   -   -  119,984 

Похiднi фiнансовi активи  936   -    -   -   -   936   

Усього фiнансових активiв 694,085 83,205 479,662 284,949 - 1,541,901 

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 665,546 219,361  -   -   -  884,907 

Кошти клiєнтiв: 301,699 16,253 6,829 136 37 324,954 

кошти фiзичних осiб 3,856 10,858 6,829  -   -  21,543 

Iншi 297,843 5,395  -  136  37 303,411 

Похiднi фiнансовi зобов'язання 759   -    -   -   -  759   

Iншi фiнансовi зобов'язання 27,891   -   64  13   -  27,968   

Усього фiнансових зобов'язань 995,895 235,614 6,893 149 37 1,238,588 

       

Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (301,810) (152,409) 472,769

 284,800 (37) 303,313 

       

Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (301,810) (454,219) 18,550

 303,350 303,313 303,313 

       

Починаючи з  2015 року пiсля внесення змiн до законодавства України фiзичнi особи не 

можуть достроково знiмати кошти з депозитних рахункiв, якщо таке право не передбачено 

депозитним договором. У вищенаведенiй таблицi депозити були представленi вiдповiдно до 

перiодiв виплат згiдно з умовами договорiв. 

Враховуючи короткостроковий характер виданих Банком кредитiв, ймовiрно, що строк дiї 

багатьох кредитiв буде продовжено при настаннi дати їх погашення. Навпаки, iсторичний 

досвiд свiдчить про те, що деякi кредити погашаються достроково до настання дати їх 

погашення. Вiдповiдно, реальний строк погашення кредитного портфеля може суттєво 

вiдрiзнятися вiд строкiв, визначених умовами договорiв. 

 Примiтка 31 Управлiння капiталом 

НБУ встановлює вимоги до розмiру капiталу Банку в цiлому та здiйснює монiторинг 

виконання цих вимог. 

Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi 

пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик ("показник 

адекватностi капiталу за українськими нормативними вимогами"), вище певного 

встановленого мiнiмального показника. Якщо Банк не буде пiдтримувати або у достатньому 

обсязi збiльшувати свiй капiтал вiдповiдно до збiльшення своїх зважених на ризик активiв, у 

нього може виникнути ризик порушення показникiв адекватностi капiталу, встановлених НБУ. 



На 31 грудня 2019 р. зазначений мiнiмальний рiвень, встановлений НБУ, становить 10.0% (31 

грудня 2018 р.: 10.0%). 

На 31 грудня 2019 р. показник адекватностi регулятивного капiталу Банку складав 89,44% (31 

грудня 2018 р.: 45,2%). На 31 грудня 2019 р. та 2018 р. Банк виконував вимоги НБУ стосовно 

значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу. 

 

Далi у таблицi представлено регулятивний капiтал на основi звiтiв Банку, пiдготовлених згiдно 

з вимогами НБУ, що включає такi компоненти на 31 грудня:  

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Основний капiтал 283,259   281,237   

Додатковий капiтал 113,262 43,134   

   

Усього регулятивного капiталу 396,521 324,371 

   

Таблиця 1 Структура регулятивного капiталу 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Основний капiтал: 283,259   281,237   

фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 252,500 252,500 

розкритi резерви, створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку 30,990

 29,326 

зменшення ОК (нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу) (231) (589) 

   

Додатковий капiтал 113,262 43,134   

розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 60,295 23,018 

прибуток минулих рокiв (5030) за мiнусом НКР 52,967 20,116 

   

Усього регулятивного капiталу 396,521 324,371 

   

Примiтка 32 Потенцiйнi зобов'язання банку  

(1)      розгляд справ у судi 

 Постановою Київського Апеляцiйного суду мiста Києва вiд 26 грудня 2019 року у справi № 

757/65996/17-ц задоволено позов фiзичної особи до АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" про 

стягнення 755 542,26 гривень як рiзниця мiж вартiстю предмету iпотеки на який звернуто 

стягнення та сумою боргу.  

Вказане судове рiшення набуло чинностi та було повнiстю виконано Банком 15.01.2020 року.  

Крiм того, Банк оскаржує вказану Постанову Апеляцiйного суду мiста Києва у Касацiйному 

цивiльному судi Верховного Суду (13.01.2020 року  Ухвалою Верховного Суду у складi 

Касацiйного цивiльного суду було вiдкрито касацiйне провадження №61-70ск20). 

Також Банком не одержано о остаточного рiшення щодо розгляду Окружним 

адмiнiстративним судом м. Києва у: 

- справi № №826/3462/18 за позовною заявою Банку про визнання протиправним i скасування 

податкового повiдомлення-рiшення вiд 31.01.2018 №0000194303 про стягнення з банку 

штрафних санкцiй у сумi 1096,2 тис. грн.; 

- справi № 640/18783/18 про скасування постанови № ПНШ-194/38-001/18 вiд 30.10.2018 

Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про накладення штрафу в сумi 75,8 тис. грн.   

На думку управлiнського персоналу, результат цих судових процесiв не матиме суттєвого 

впливу на фiнансовий стан або результати операцiй. 



(2)      потенцiйнi податковi зобов'язання 

Банк здiйснює свої операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського 

податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть 

численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися 

ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко 

виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i 

державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Мiнiстерством фiнансiв та iншими 

державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi та аналiзу з боку рiзних 

органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi 

санкцiї, а також стягувати пеню. Податкова звiтнiсть за рiк пiдлягає податковiй перевiрцi 

протягом наступних трьох календарних рокiв, але за деяких обставин такий перiод може бути 

подовжений.  

Законодавство щодо трансфертного цiноутворення, яке набуло чинностi в Українi з                  

1 вересня 2013 р., вводить значнi змiни до вiтчизняних правил трансфертного цiноутворення, 

наближаючи їх до iнструкцiй ОЕСР, але одночасно створюючи додаткову невизначенiсть 

щодо практичного застосування податкового законодавства у певних обставинах. Цi правила 

трансфертного цiноутворення передбачають зобов'язання платникiв податкiв готувати 

документацiю з трансфертного цiноутворення стосовно контрольованих операцiй та вводять 

нову основу i механiзми нарахування додаткових податкiв i процентiв у випадку, коли цiни 

контрольованих операцiй вiдрiзняються вiд ринкових цiн. Правила трансфертного 

цiноутворення застосовуються переважно до транскордонних операцiй мiж пов'язаними 

сторонами, а також до деяких транскордонних операцiй мiж незалежними сторонами у 

випадках, передбачених Податковим Кодексом України. На сьогоднi практика застосування 

нових правил трансфертного цiноутворення податковими органами i судами вiдсутня, 

оскiльки податковi перевiрки у сферi трансфертного цiноутворення за новими правилами 

розпочалися нещодавно. Однак очiкується, що операцiї, якi регулюються правилами 

трансфертного цiноутворення, стануть об'єктом ретельної перевiрки, що потенцiйно може 

вплинути на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Управлiнський персонал вважає, що Банк виконує всi вимоги чинного податкового 

законодавства. Проте не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть 

iншої думки щодо вiдповiдностi Банку чинному податковому законодавству i не застосують 

штрафнi санкцiї. У цiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв по непередбачених 

штрафних санкцiях, пов'язаних iз оподаткуванням. 

Банком не одержано о остаточного рiшення щодо розгляду Окружним адмiнiстративним 

судом м. Києва у: 

- справi № №826/3462/18 за позовною заявою Банку про визнання протиправним i скасування 

податкового повiдомлення-рiшення вiд 31.01.2018 №0000194303 про стягнення з банку 

штрафних санкцiй у сумi 1096,2 тис. грн.; 

- справi № 640/18783/18 про скасування постанови № ПНШ-194/38-001/18 вiд 30.10.2018 

Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про накладення штрафу в сумi 75,8 тис. грн.   

На думку управлiнського персоналу, результат цих судових процесiв не матиме суттєвого 

впливу на фiнансовий стан або результати операцiй. 

Станом на кiнець 2019 року Банк, головним чином, виступає у судових процесах у якостi 

позивача до власних позичальникiв в зв'язку iз непогашенням останнiми заборгованостi по 

кредитам, процентам та iншими фiнансовими санкцiями. Розгляд даної категорiї справ може 

передбачати лише отримання Банком доходiв у майбутньому в разi виникнення позитивного 

рiшення суду та наявностi коштiв (майна) боржника для погашення суми боргу в межах 

процедури виконавчого впровадження, потенцiйних зобов'язань за даною категорiєю справ 

немає, оскiльки Банком сформованi резерви пiд неповернення заборгованостi за кредитами та 

простроченими доходами. 

Банк своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до 



бюджету. Станом на 01.01.2020 не iснує iнших непередбачуваних зобов'язань,  що пов'язанi з 

виникненням податкових зобов'язань. 

Але, в зв'язку iз звичайним веденням бiзнесу Банк може бути притягнутий до суду в якостi 

вiдповiдача. Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй 

управлiнський персонал Банку вважає, що не має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв'язку 

iз такими справами . 

 (3)      зобов'язання за капiтальними iнвестицiями 

За звiтний перiод Банк не має контрактних зобов'язань, пов'язаних iз реконструкцiєю будiвель, 

придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв тощо. 

(4)      дотримання особливих вимог 

За звiтний перiод Банк не має вимог щодо дотримання певних умов за отриманими 

позиковими коштами. 

(5)      зобов'язання з кредитування 

Таблиця 2 Структура зобов'язань з кредитування 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Наданi гарантiї 23,155 9,007 

Наданi зобов'язання з кредитування 2,000 2,000 

Невикористанi кредитнi лiнiї 1,018,385 2,439,531 

Резерв за зобов'язаннями, пов'язаними з кредитуванням (418) (866) 

   

Усього зобов'язань, пов'язаних iз кредитуванням, за мiнусом резерву 24,737 10,141 

   

 

Обсяг наведених у таблицi 2 невикористаних кредитних лiнiй не вiдноситься до 

непередбачених зобов'язань iз кредитування, оскiльки усi лiнiї, що вiдкритi Банком для 

Клiєнтiв, є вiдкличними тобто без взяття Банком на себе твердого зобов'язання щодо надання 

кредитних продуктiв, якi будуть надаватися або випускатися Банком виключно за його 

власним розсудом.  

Суми у таблицi 2 стосовно наданих гарантiй вiдображенi на основi припущення, що вони 

виданi в повному обсязi та становлять максимальний облiковий збиток, який може бути 

визнаний на звiтну дату у випадку неспроможностi контрагентiв в повному обсязi виконати 

свої зобов'язання за укладеними контрактами, якщо не брати до уваги впливи забезпечення. 

Суми у таблицi 2 стосовно наданих зобов'язань з кредитування  представленi безвiдкличними 

зобов'язаннями щодо наданих овердрафтiв юридичним особам та вiдображенi на основi 

припущення, що встановленi лiмiти овердрафтiв становлять максимальний облiковий збиток, 

який може бути визнаний на звiтну дату, без врахування наданого забезпечення.  

? 

Таблиця 3 Аналiз кредитної якостi зобов'язань iз кредитування на 31 грудня 2019 року 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Усього 

 (у тисячах гривень)    

    

Наданi гарантiї: 21,981 1,174 23,155 

Мiнiмальний кредитний ризик - 504 504 

Середнiй кредитний ризик 18,949 - 18,949 

Високий кредитний ризик 3,032 670 3,702 

    

Усього зобов'язань iз кредитування 21,981 1,174 23,155 

    

Резерви пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування (341) (41) (382) 



    

Усього зобов'язань iз кредитування за мiнусом резервiв 21,640 1,133 22,773 

    

 

 Стадiя 1 Усього 

 (у тисячах гривень)   

   

Наданi зобов'язання з кредитування (овердрафт): 2,000 2,000 

Мiнiмальний кредитний ризик 2,000 2,000 

   

Усього зобов'язань iз кредитування 2,000 2,000 

   

Резерви пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування (36) (36) 

   

Усього зобов'язань iз кредитування за мiнусом резервiв 1,964 1,964 

   

Банк вiдображає в табличнiй формi iнформацiю про аналiз кредитної якостi зобов'язань з 

кредитування у розрiзi кожного виду зобов'язань iз кредитування. 

Таблиця 4 Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування  

Наданi гарантiї: 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Усього 

 (у тисячах гривень)    

    

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 року 302 474 776 

    

Наданi зобов'язання з кредитування 341 - 341 

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм 

списаних) (302) (314) (616) 

Iншi змiни - (119) (119) 

    

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2019 року 341 41 382 

    

Зобов'язання з кредитування  (овердрафт): 

 Стадiя 1 Усього 

 (у тисячах гривень)   

   

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 року 90 90 

   

Наданi зобов'язання з кредитування 36 36 

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм 

списаних) (90) (90) 

   

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2019 року 36 36 

   

Банк вiдображає в табличнiй формi iнформацiю про аналiз змiни резерву пiд знецiнення 

зобов'язань з кредитування  у розрiзi кожного виду зобов'язань з кредитування. 

Таблиця 5 Аналiз змiни валової балансової/номiнальної вартостi пiд знецiнення зобов'язань з 

кредитування 

Наданi гарантiї: 

 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Усього 



 (у тисячах гривень)    

    

Валова балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року 3,186 5,821 9,007 

    

Наданi зобов'язання з кредитування 21,982 - 21,982 

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм 

списаних) (3,186) (4,648) (7,834) 

    

Валова балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 21,982 1,173 23,155 

    

 

Зобов'язання з кредитування  (овердрафт): 

 

 Стадiя 1 Усього 

 (у тисячах гривень)   

   

Валова балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року 2,000 2,000 

   

Наданi зобов'язання з кредитування 2,000 2,000 

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм 

списаних) (2,000) (2,000) 

   

Валова балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 2,000 2,000 

   

 

Таблиця 6 Зобов'язання з кредитування в розрiзi валют 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Гривня 3,719 8,792 

Долар США 21,436 2,215 

   

Усього 25,155 11,007 

   

 

У звiтному перiодi, як i в попередньому перiодi у  Банка вiдсутнi: 

- частка в непередбачених зобов'язаннях асоцiйованої компанiї, за якi вiн несе солiдарну 

вiдповiдальнiсть з iншими iнвесторами; 

- непередбаченi зобов'язання, що виникають унаслiдок роздiльної вiдповiдальностi 

iнвестора за всiма або частиною зобов'язань асоцiйованої компанiї. 

(6) Активи, наданi в заставу без припинення визнання 

За звiтний перiод у Банку вiдсутнi активи, наданi в заставу без припинення визнання.  

Примiтка 33 Похiднi фiнансовi iнструменти i хеджування 

Таблиця 1 Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що облiковуються через 

прибутки або збитки 

 2019 2018 

 додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi

 додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi 

 (у тисячах гривень)     

     

Контракти своп - - 936 (759) 



     

Чиста справедлива вартiсть - - - - 

     

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї таблиця 2 "Похiднi фiнансовi активи, призначенi для 

хеджування" не надається. 

Примiтка 34 Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань 

(a) Класифiкацiя у звiтностi та справедлива вартiсть 

Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових 

зобов'язань на 31 грудня 2019 р.: 

  Кредити та дебiторська заборгованiсть  Iнвестицiї у цiннi папери 

 Iншi активи i зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю  Загальна 

балансова вартiсть  Справедлива вартiсть 

(у тисячах гривень)           

Грошовi кошти та їх еквiваленти  322,452    -  - 

 322,452    322,452   

Кредити та аванси   434,061    -  -  434,061   

 434,061   

Iнвестицiї у цiннi папери  -  559,048    -  559,048  

  559,048   

      

Усього фiнансових активiв  779,332    559,484    - 

 1,338,816    1,338,816   

      

Кошти банкiв  -  -  288,501    288,501   

 288,501   

Кошти клiєнтiв  -  -  655,309    655,309   

 655,309   

Iншi фiнансовi зобов'язання  -  -  4,976  4,976   

4,976 

Усього фiнансових зобов'язань  -  -  948,786   

 948,786    948,786   

Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових 

зобов'язань на 31 грудня 2018 р.: 

  СВЧПЗ  Кредити та дебiторська заборгова-нiсть  Iнвестицiї 

у цiннi папери  Iншi активи i зобов'язання, оцiненi за амортизова-ною вартiстю

  Загальна балансова вартiсть  Справед-лива вартiсть 

(у тисячах гривень)           

  

Грошовi кошти та їх еквiваленти  -  573,164    -  -

  573,164    573,164   

Кредити та аванси   -  847,816    -  - 

 847,816    847,816   

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку  936    -  -  -  936   

 936   

Iнвестицiї у цiннi папери  -  -  119,984    - 

 119,984    119,984   

       

Усього фiнансових активiв  936    1,420,980    119,984    -

  1,541,900    1,541,900   

       



Кошти банкiв  -  -  -  884,907    884,907  

  884,907   

Кошти клiєнтiв  -  -  -  324,954   

 324,954    324,954   

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку  759    -  -  -  759   

 759   

Iншi фiнансовi зобов'язання  -  -  -  27,968 

 27,968  27,968 

Усього фiнансових зобов'язань  759    -  -  1,237,829  

  1,238,588    1,238,3588   

 

Припускається, що на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. справедлива вартiсть деяких фiнансових 

активiв та зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий 

характер зазначених фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на 

кiнець перiоду. 

Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi 

активу або сплачено за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на 

дату оцiнки. Однак у зв'язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб'єктивних суджень, 

справедлива вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при 

негайному продажi активiв або передачi зобов'язань. 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi мають котирування на 

активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. 

Для всiх iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням 

iнших методiв оцiнки. 

Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає 

цiну, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов'язання у 

звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 

(б) Iєрархiя методiв оцiнки справедливої вартостi 

МСФЗ 13 визначає iєрархiю методiв оцiнки на основi даних, якi вводяться у модель оцiнки, 

залежно вiд того, чи можуть бути такi данi отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Вхiднi данi, 

що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел - це ринковi данi, отриманi з 

незалежних джерел. Вхiднi данi, що не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел - 

це ринковi данi, що вiдображають припущення Банку щодо ринкової кон'юнктури. 

На основi вищезазначених двох типiв вхiдних даних створено таку iєрархiю рiвнiв визначення 

справедливої вартостi: 

Рiвень 1 - iнструмент оцiнюється на основi котирування цiн (без коригування) на активних 

ринках для iдентичних активiв або зобов'язань. Цей рiвень включає акцiї та борговi 

iнструменти, зареєстрованi на фондовiй бiржi, а також похiднi фiнансовi iнструменти, торговi 

операцiї з якими здiйснюються на фондовiй бiржi, такi, як ф'ючерси. 

Рiвень 2 - вхiднi данi, крiм котирування цiн, включених до Рiвня 1, якi можна отримати з 

вiдкритих ринкових джерел для цiлей оцiнки активу або зобов'язання прямо (тобто цiни) чи 

опосередковано (тобто визначенi на основi цiн). 

Рiвень 3 - вхiднi данi, що використовуються для оцiнки активу чи зобов'язання, якi не 

?рунтуються на даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел. 

Зазначена iєрархiя вимагає використання даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих 

ринкових джерел, якщо такi є наявними. Коли це можливо, при оцiнцi справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв Банк використовує данi, що можуть бути отриманi з вiдкритих 

ринкових джерел. 

Далi у таблицi представлено аналiз фiнансових iнструментiв, оцiнених за справедливою 

вартiстю за рiвнями iєрархiї методiв її визначення, у якi категоризується кожна оцiнка 



справедливої вартостi, на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. Суми базуються на значеннях, що 

визнанi у звiтi про фiнансовий стан: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

 Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього Рiвень 1 Рiвень 2

 Рiвень 3 Усього 

(у тисячах гривень)         

Iнвестицiї у цiннi папери - 559,048   - 559,048   - 119,984   -

 119,984   

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку - -  - -   - 936   - 936   

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку - -   - -   - 759   - 759   

 

Далi у таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не 

вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей 

розкриття на 31 грудня 2019 р.: 

 Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна 

балансова вартiсть 

(у тисячах гривень)      

      

Фiнансовi активи      

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 322,452   -     322,452   322,452   

Кредити та аванси - - 434,061   434,061   434,061   

Усього  - 322,452   434,061   756,513   756,513   

      

Фiнансовi зобов'язання      

Кошти банкiв - 288,501   - 288,501   288,501   

Кошти клiєнтiв - 655,309   - 655,309   655,309   

Усього - 943,810   - 943,810   943,810   

 

 

У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв, якi не вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її 

визначення для цiлей розкриття на 31 грудня 2018 р.: 

 

 Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна 

балансова вартiсть 

(у тисячах гривень)      

      

Фiнансовi активи      

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 573,165   -     573,165   573,165   

Кредити та аванси - - 847,816   847,816   847,816   

Усього  - 573,165   847,816   1,420,981   1,420,981   

      

Фiнансовi зобов'язання      

Кошти банкiв - 884,907   - 884,907   884,907   

Кошти клiєнтiв - 352,634   - 352,634   352,634   

Усього - 1,237,541   - 1,237,541   1,237,541   

 

(в) Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань з фiксованою ставкою, що 



вiдображаються за амортизованою вартiстю, визначається шляхом порiвняння ринкових 

процентних ставок на дату їх первiсного визнання з поточними ринковими ставками, що 

пропонуються на аналогiчнi фiнансовi iнструменти. Оцiнена справедлива вартiсть процентних 

депозитiв з фiксованою ставкою визначається на основi дисконтованих грошових потокiв iз 

застосуванням iснуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими зобов'язаннями 

з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. Справедлива 

вартiсть випущених боргових iнструментiв, що котируються на бiржi, визначається на основi 

оголошених ринкових цiн. Якщо для випущених цiнних паперiв, що котируються, не iснує 

ринкових цiн, використовується модель дисконтованих грошових потокiв на основi кривої 

доходностi за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового перiоду до 

погашення. 

Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути 

отриманi з вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при 

оцiнцi фiнансових iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 

грудня 2019 р.: 

Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не 

можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) 

для вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть 

оцiнки справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих 

ринкових джерел 

Кредити клiєнтам  434,061   Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, 

скоригована на ризик Процентнi ставки 7,5% - 25% Значне перевищення порiвняно 

до безризикової процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi 

Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути 

отриманi з вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при 

оцiнцi фiнансових iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 

грудня 2018 р.: 

Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не 

можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) 

для вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть 

оцiнки справедливої вартостi до вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих 

ринкових джерел 

Кредити клiєнтам  847,816 Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, 

скоригована на ризик Процентнi ставки 9% - 33% Значне перевищення порiвняно до 

безризикової процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 р. та 2018 р., жодних прибуткiв або збиткiв в 

результатi оцiнки справедливої вартостi кредитiв, виданих клiєнтам, не було вiдображено у 

прибутку або збитку або iншому сукупному доходi.  

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 р. та 2018 р., не було переведень у Рiвень 3 або з 

Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi. 

Примiтка 35 Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Припускається, що на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. справедлива вартiсть деяких фiнансових 

активiв та зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий 

характер зазначених фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на 

кiнець перiоду. 

Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi 

активу або сплачено за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на 

дату оцiнки. Однак у зв'язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб'єктивних суджень, 

справедлива вартiсть не повинна тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при 

негайному продажi активiв або передачi зобов'язань. 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi мають котирування на 



активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. 

Для всiх iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням 

iнших методiв оцiнки. 

Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає 

цiну, яку було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов'язання у 

звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 

Таблиця 1 Фiнансовi активи за категорiями оцiнки на 31 грудня 2019 року 

 Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю Фiнансовi активи, 

якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд Фiнансовi активи, 

якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/(збитки) Усього 

 

  борговi фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд iнструменти капiталу фiнансовi активи, якi пiд час 

первiсного визнання облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки

 фiнансовi активи, якi обов'язково облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки  

(у тисячах гривень)       

       

АКТИВИ       

Грошовi кошти та їх еквiваленти 322,452  -    -   -   -  322,452 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 434,061  -    -   -   -  434,061 

кредити юридичним особам 434,061   -    -   -   -  434,061   

Iнвестицiї в цiннi папери - 559,048    -   -   -  559,048 

Усього фiнансових активiв 756,513  559,048    -   -   -  1,315,561 

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 288,501  -    -   -   -  288,501 

Кошти клiєнтiв 655,425  -    -   -   -  655,425 

Усього фiнансових зобов'язань 943,926  -    -   -   -  943,926 

       

Таблиця 2 Фiнансовi активи за категорiями оцiнки на 31 грудня 2018 року 

 Фiнансовi акт иви, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю Фiнансовi активи, 

якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд Фiнансовi активи, 

якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/(збитки) Усього 

 

  борговi фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд iнструменти капiталу фiнансовi активи, якi пiд час 

первiсного визнання облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки

 фiнансовi активи, якi обов'язково облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки  

(у тисячах гривень)       

       

АКТИВИ       

Грошовi кошти та їх еквiваленти 573,164  -    -   -   -  573,164 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 847,816  -    -   -   -  847,816 

кредити юридичним особам 847,816   -    -   -   -  847,816   

Iнвестицiї в цiннi папери - 119,984    -   -   -  119,984 

Похiднi фiнансовi активи  -  936    -   -   -  936   

Усього фiнансових активiв 1,420,980  120,920    -   -   -  1,541,900 

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       



Кошти банкiв 884,907  -    -   -   -  884,907 

Кошти клiєнтiв 324,954  -    -   -   -  324,954 

Похiднi фiнансовi зобов'язання  -  759    -   -   -  759   

Усього фiнансових зобов'язань 1,209,861  759    -   -   -  1,210,620 

       

Примiтка 36 Операцiї з пов'язаними сторонами 

У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та здiйснює 

iншi операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у випадку, коли одна 

сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу 

сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Умови операцiй iз пов'язаними 

сторонами встановлюються у момент здiйснення операцiй. Пов'язаними сторонами є спiльно 

контрольованi суб'єкти господарювання, члени Наглядової Ради, основний управлiнський 

персонал та їх найближчi родичi, а також компанiї, в яких акцiонери, основний управлiнський 

персонал або їх близькi родичi здiйснюють контроль або значний вплив. 

На 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. Материнським Банком -  Credit Europe Bank N.V. 

Материнський Банк складає та публiкує свою фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2019 р. та за 

рiк, що закiнчився на цю дату. 

Фактичною контролюючою стороною Банку є пан Гусну Мустафа Озєгiн (H?sn? Mustafa 

?zye?in). 

Таблиця 1 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2019 року 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд 

спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал 

(у тисячах гривень)     

     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2,913 - 4 - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 0%) 839 - 1,938 - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 5,5%) 71,178 - - - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 5,3%) - - 214,546 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0%) - 1,506 17,404 201 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 12%) - - 10,015 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 3,77%) - - - 1,848 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 15,84%) - - - 25 

     

 

Таблиця 2 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2019 року 

 

 Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний 

управлiнський персонал 

(у тисячах гривень)    

    

Процентнi доходи - - - 

Процентнi витрати (2,465) (16,346) (38) 

Комiсiйнi доходи - 3 - 

Комiсiйнi витрати (9,211) - - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - (16,398) 

    

 

Таблиця 3 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 

2019 року 

 



 Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем 

(у тисячах гривень)   

   

Iншi зобов'язання - 236,862 

Iншi потенцiйнi зобов'язання 239,400 - 

   

 

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї  таблиця 4 "Загальна сума кредитiв, наданих  пов'язаним 

сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2019 року" не надається. 

 

Таблиця 5 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2018 року 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд 

спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал 

(у тисячах гривень)     

     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 514,820 - - - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 0%) - - 79 - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 5,5%) 592,639 - - - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 5,3%) - - 292,188 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0%) - - 1,787 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 13%) - - 2,912 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 12,9%) - - - 484 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4,9%) - - - 615 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4,5%) - - - 49 

     

 

Таблиця 6 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2018 року 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд 

спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал 

(у тисячах гривень)     

     

Процентнi доходи - - - - 

Процентнi витрати (1,572) - (8,518) (23) 

Комiсiйнi доходи - - 11 - 

Комiсiйнi витрати (22,103) - - - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (16,883) 

     

 

Таблиця 7 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 

2018 року 

 

 Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем 

(у тисячах гривень)   

   

Гарантiї отриманi 509,464 - 

Iншi зобов'язання - 276,883 

Iншi потенцiйнi зобов'язання 287,820 - 

   

 



У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї  таблиця 8 Загальна сума кредитiв, наданих  пов'язаним 

сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2018 року не надається. 

 

Таблиця 9 Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 

 2019 2018 

 (у тисячах гривень)     

     

Поточнi виплати працiвникам (16,398) (890) (16,883) (756) 

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, 

прямо або опосередковано, за планування, управлiння i контроль дiяльностi Банку, а також 

члени Правлiння. 

Примiтка 37 Подiї пiсля дати балансу 

Потенцiйний вплив вiрусу та запевнення. 

 

З 02.04.2020 набрав чинностi Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, 

спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з 

поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-2019)", який спрямований на врегулювання 

проблем бiзнесу в Українi в умовах карантину, введеного постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби 

COVID-2019, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" №211 вiд 11.03.2020. Наразi карантин 

триватиме до 27.04.2020, однак його строк може бути продовжений. 

Ризик поширення коронавiрусу у свiтi та в Українi пiсля звiтної дати та впровадження заходiв 

щодо запобiгання поширенню цiєї iнфекцiї може призвести до значного сповiльнення 

економiчної активностi в Українi у 2020 роцi. Крiм того, попри низку реформ та полiпшення 

макрофiнансової ситуацiї українська економiка залишається вразливою до несприятливих 

зовнiшнiх подiй, передусiм розгортання свiтової економiчної кризи, падiння цiн на свiтових 

товарних ринках та вiдпливу капiталу. Водночас, на вiдмiну вiд попереднiх криз, Україна 

входить в поточнi кризовi явища з бiльшим запасом мiцностi. Посилення цих чинникiв може 

мати рiзноспрямований вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК". Однак мiра такого впливу на сьогоднi не може бути достовiрно визначеною. 

Банк вбачає в такiй ситуацiї значне джерело невизначеностi, яке становить значний ризик 

спричинити суттєве коригування балансової вартостi його активiв та зобов'язань у 2020 роцi. 

Разом з тим, враховуючи поточний фiнансовий стан банку, менеджмент АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" не розцiнює згадану невизначенiсть як таку, що може спричинити значний 

сумнiв щодо здатностi банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Керiвництво АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" ретельно стежить за поточним станом розвитку 

подiй i вживає необхiдних заходiв для послаблення тиску негативних чинникiв. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 22.08.2008 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 252500000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 30 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 64.19 - Iншi види грошового посердництва 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", МФО 380366 

2) IBAN 

 35418001 

3) поточний рахунок 

 35418001 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 The Bank of New York Mellon, МФО 000000 

5) IBAN 

 15009100000268 

6) поточний рахунок 

 15009100000268 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя 232 14.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис 

Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiй безстрокова. 

Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України. 

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй 

232 14.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис 
Лiцензiя на право здiйснювати банкiвськi операцiї безстрокова. 

Лiцензiя дiє вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 



Нацiонального банку України. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку 

AE 185304 22.11.2012 НКЦПФР  

Опис 

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Емiтент 

планує у 2020 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi 

за лiцензiєю.  

Депозитарна дiяльнiсть  AE 263478 01.10.2013 НКЦПФР  

Опис 

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Емiтент планує у 

2020 роцi та у наступних роках розширити обсяги дiяльностi за 

лiцензiєю. 

 

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані (телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного секретаря) 

1 2 3 

03.04.2019 Шпиляк Андрiй Михайлович 

(044) 390-67-33, 

Andriy.Shpylyak@crediteurope.com.u

a 

Опис Шпиляк А.М. був назначений на посаду 3 квiтня 2019р. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1  

757/65996/17-

ц 

Печерський 

районний суд мiста 

Києва 

Крiцак Л.Д. АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" 

 Про стягнення коштiв в сумi  

737 114,41 гривень як рiзниця 

мiж вартiстю предмету iпотеки, 

на який звернуто стягнення та 

сумою боргу 

Касацiйний 

цивiльний суд у 

складi 

Верховного 

Суду розглядає 

касацiйну 

скаргу АТ 

"КРЕДИТ 

ЄВРОПА 

БАНК" 

Опис: 

 

2 757/60120/18-

ц 

Печерський 

районний суд мiста 

Києва 

АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" 

Iванова Ю.В.  Про стягнення коштiв в сумi 48 

382,44 гривень за кредитним 

договором 

Рiшення 

набрало 

законної сили 

Опис: 

 

3 754/4030/15-ц Деснянський 

районний суд мiста 

Києва 

АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" 

Новгородський Б.Г.  Про стягнення коштiв в сумi  

56935,43 доларiв США  за 

кредитним договором 

Рiшення 

набрало 

законної сили 

Опис: 

 

4 754/14065/14-

ц 

Деснянський 

районний суд мiста 

Києва 

АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" 

Роговенко К.В.  Про стягнення коштiв в сумi  3 

132 991 ,74 гривень за 

кредитним договором 

Триває розгляд 

в судi першої 

iнстанцiї 

Опис: 

 

5 761/29195/16-

ц 

Шевченкiвський 

районний суд мiста 

Києва 

ОСББ "КНЯЖЕ 

МIСЦЕ" 

Шевченкiвська 

районна в м.Києвi 

державна 

адмiнiстрацiя , 

вiдповiдач: 

Департамент 

комунальної 

власностi м.Києва, 

вiдповiдач: ПАТ 

"Кредит Європа 

Приватний нотарiус 

Київського мiського 

нотарiального 

округу Шепелюк 

Олена Григорiвна , 

Третя Приватний 

нотарiус Київського 

мiського 

нотарiального 

округу Волкова 

Про визнання недiйсним 

прилюдних торгiв та 

правовстановлюючих 

документiв на нежитловi 

примiщення по 

вул.Володимирськiй 9 в м.Києвi 

Про визнання 

недiйсним 

прилюдних 

торгiв та 

правовстановлю

ючих 

документiв на 

нежитловi 

примiщення по 

вул.Володимир



Банк", вiдповiдач: 

ПП"Енерготехнiк", 

Київська мiська рада 

Свiтлана 

Михайлiвна 

ськiй 9 в 

м.Києвi 

Опис: 

Триває розгляд в судi першої iнстанцiї 

6 640/18783/18 Окружний 

адмiнiстративний 

суд мiста Києва 

АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" 

Фонд гарантування 

вкладiв фiзичних 

осiб 

 Визнання протиправною та 

скасування постанови про 

накладення штрафу 

Триває розгляд 

в судi першої 

iнстанцiї 

Опис: 

 

7 826/3462/18 Окружний 

адмiнiстративний 

суд мiста Києва 

АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДФС України 

 Визнання протиправною та 

скасування постанови про 

накладення штрафу 

Частково 

задоволено 

вимоги судом 

першої 

iнстанцiї 

Опис: 

Частково задоволено вимоги судом першої iнстанцiї 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 б/н, 06.09.2019 Комiтет з нагляду та 

регулювання 

дiяльностi банкiв, 

нагляду (оверсайту) 

платiжних систем 

Нацiонального 

банку України 

штрафу у сумi 656,1 

тис. грн. 

Сплачено 

Опис: 

 

2 б/н, 18.06.2019 Нацiональноий Банк 

України 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

щодо недотримання 

Банком значення 

коефiцiєнту 

покриття лiквiдностi 

у iноземнiй валютi 

(LCRiв) 

Прийнято до 

опрацювання 

Опис: 

 

3 б/н, 27.07.2019 Нацiональноий Банк 

України 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

щодо недотримання 

Банком значення 

нормативу 

максимального 

розмiру кредитного 

ризику на одного 

контрагента (Н7) за 

перiод з 03.07.2019 

по 11.07.2019 

Прийнято до 

опрацювання 

Опис: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У структурi АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (надалi - Банк) станом на 31 грудня 20119 року 

вiдкрито вiддiлень: Вiддiлення №4 за адресою м. Київ вул. Л.Толстого 8.Фiлiї та представництва 

у структурi Банку вiдсутнi. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 31 осiба;  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0;  

Чисельнiсть працiйникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.  



Фонд оплати працi за 2018 рiк становив 25 252.5 тис. грн,  

Таким чином, розмiр фонду оплати працi зменшився на 2 685.6 тис. грн. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до жодного об'єднання пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтвами та 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

У 2019 роцi пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства, з боку третiх осiб не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк та 2018 рiк пiдготовлена згiдно з облiковою полiтикою Банку та 

вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi, що 

затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.11.2011 №373 зi 

змiнами . Основними принципами облiкової полiтики Банку є: - повне висвiтлення i усi 

банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких 

виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки 

операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; - превалювання 

сутностi над формою i операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх 

сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою; автономнiсть - активи та 

зобов'язання Банку вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань iнших банкiв (пiдприємств) i 

власникiв Банку, у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi 

вiдображатися у фiнансової звiтностi банку; - обачнiсть i застосування в бухгалтерському облiку 

методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання 

та/або витрати не занижуватимуться; - безперервнiсть - оцiнка активiв Банку здiйснюється, 

виходячи з припущення, що його дiяльнiсть продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. 

Плани скорочення масштабiв дiяльностi Банку повиннi вiдображатися у фiнансових звiтах; - 

нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату звiтного 

перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для 

отримання цих доходiв. Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та 

фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати 

грошових коштiв. Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у 

виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом 

чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. 

Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу 

i не є розподiленням мiж акцiонерами. Власний капiтал - це залишкова частина в активах банку 

пiсля вирахування всiх зобов'язань; - послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування 

обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених 

Мiжнародними Стандартами Фiнансової звiтностi (МСФЗ), i потребує додаткового 



обгрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; - iсторична (фактична) собiвартiсть - 

прiоритетною є оцiнка активiв i пасивiв за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та 

зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни 

офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. Облiкова полiтика Банку, в частинi методiв оцiнки 

активiв i зобов?язань та створення резервiв на покриття можливих втрат, реалiзується вiдповiдно 

до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, 

МСФЗ та внутрiшнiх регламентiв Банку. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Банк має прибутково орiєнтований напрямок розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на 

структури малого та середнього бiзнесу. Найбiльш перспективною для Банку є кредитна 

дiяльнiсть. Банк активно працює на мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує 

iнструменти мiжбанкiвського ринку для оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, 

яким встановлено вiдповiдний кредитний лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового 

ринку. Банк має у портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої 

державної позики. Зазначенi цiннi папери обертаються на фондовому ринку та обслуговуються 

вiдповiдним суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Банк має iнвестицiйну нерухомiсть, вартiстю 24 399,5 тис. грн, яка утримується на балансi з 

метою подальшого продажу. 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 



накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя розраховуються з 

використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного використання 

активiв. Амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це стосується активiв, 

створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений i готовий 

для використання. Оцiненi строки корисного використання такi: 

Будiвлi       50 рокiв 

Меблi та обладнання    3-5 рокiв 

Транспортнi засоби   5 рокiв 

Нематерiальнi активи    3-5 рокiв 

Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у 

прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом 

строку корисного використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати 

на дiяльнiсть установ, якi працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в 

Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Крiм того, скорочення 

обсягiв операцiй на ринках капiталу та кредитних ресурсiв та його вплив на економiку України 

посилюють рiвень невизначеностi у економiчному середовищi. Пiдставою для здiйснення 

банкiвської дiяльностi в Українi є наявнiсть вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України та 

вiдповiднiсть вимогам законодавства. Основоположними документами з регулювання дiяльностi 

банкiвських установ на територiї України є Закон України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 

№2121-III вiд 07 грудня 2000 року (зi змiнами та доповненнями), Закон України "Про 

Нацiональний банк України" №679-XIV вiд 20 травня 1999 року (зi змiнами та доповненнями) та 

Постанова НБУ №368 вiд 28 серпня 2001 року "Про затвердження Iнструкцiї про порядок 

регулювання дiяльностi банкiв в Українi" (зi змiнами та доповненнями). Окремi аспекти 

дiяльностi банкiв регулюються також iншими нормативно-правовими документами. Банком 

першої iнстанцiї є Нацiональний банк України.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Загальна сума активiв Банку станом на кiнець дня 29 грудня 2017 року становить 1 802 877,1 

тис. грн. За станом на кiнець дня 29 грудня 2017 року вартiсть чистих активiв Банку вiдповiдно 

до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, 

затверджених Рiшенням Держаної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 

2004 року №485, становила 1 802 877.1 тис. грн. та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, в 

саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. У 2017 роцi процентнi доходи 

склали 81 763.1 тис. грн., комiсiйнi доходи 15 028.0 тис. грн. Процентнi витрати за 2017 рiк 

склали 35 353.1 тис. грн., комiсiйнi витрати 17 206.8 тис. грн., адмiнiстративнi витрати та iншi 

операцiйнi витрати - 53 126 тис. грн. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду у емiтента ПАТ 

"КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" вiдсутнi. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 



виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя розвитку ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, 

стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, 

активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам 

повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї 

та сучаснi методи фiнансового менеджменту. Банк має прибутково орiєнтований напрямок 

розвитку. В своїй дiяльностi Банк орiєнтується на структури малого, середнього та 

корпоративного бiзнесу, значну увагу придiляв кредитуванню фiзичних осiб. Перспективною 

для Банку залишається кредитна дiяльнiсть. АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" активно працює на 

мiжбанкiвському кредитному ринку. Банк використовує iнструменти мiжбанкiвського ринку для 

оперативного розмiщення ресурсiв в iнших банках, яким встановлено вiдповiдний кредитний 

лiмiт. Також Банк є активним учасником фондового ринку. АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" має у 

портфелi на продаж облiгацiї пiдприємств та банкiв, облiгацiї внутрiшньої державної позики. 

Зазначенi цiннi папери переважно вiльно обертаються на фондовому ринку та обслуговуються 

вiдповiдним суб'єктом депозитарної дiяльностi в Українi. Протягом звiтного 2015 року Голова 

Правлiння Банку та головний бухгалтер здiйснювали постiйний контроль за достовiрною 

оцiнкою активiв i зобов'язань, зокрема об'єктивною їх класифiкацiєю, бухгалтерським облiком 

за вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної оцiнки, своєчасним та 

повним формуванням резервiв за всiма кредитними операцiями, операцiями з цiнними паперами, 

дебiторською заборгованiстю та простроченими i сумнiвними до отримання нарахованими 

доходами. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Витрати на дослiдження та розробки не здiйснювались. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Стратегiя розвитку АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" полягає в тому, щоб бути надiйною, 

стабiльною, прибутковою фiнансовою установою, яка динамiчно розвивається, нарощує капiтал, 

активи та обсяги банкiвських операцiй, сприяє розвитку економiки України, надає клiєнтам 

повний спектр банкiвських послуг найвищої якостi, використовуючи новi банкiвськi технологiї 

та сучаснi методи фiнансового менеджменту. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Голова Правлiння Анлиатамер Онур 1980 Вища 6 

KPMG, Туреччина, Стамбул, 

00000000, KPMG, Туреччина, 

Стамбул 

вересень 2004 - жовтень 2007 

- аудитор  

жовтень 2006 - жовтень 2007 

- старший аудитор 

жовтень 2007 - серпень 2008 - 

iнспектор 

 

ПАТ <КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК> 

жовтень 2008 - березень 2010 

- начальник вiддiлу 

фiнансового контролю 

Управлiння фiнансового 

контролю   

березень 2010 - липень 2010 - 

начальник вiддiлу 

фiнансового контролю  

липень 2012-грудень 2012 - 

начальник Управлiння 

фiнансового контролю та 

людських ресурсiв  

грудень 2012 - по теперiшнiй 

час - 

Начальник Управлiння 

фiнансового контролю та 

людських ресурсiв - Член 

Правлiння  

24.04.2014, 

бесстроково 

Опис: 



Iнформацiя не надається 

2 
Заступник Голови 

Правлiння 

Немчен Iрина 

Володимирiвна 
1964 Вища 21 

ВАТ <Мiжнародний 

комерцiйний банк>, 

00000000, липень 1994р - 

лютий 1998р., Перше 

Київське вiддiлення банку 

<Україна>, бухгалтер 1 

категорiї, економiст 1 

категорiї, заступник 

головного бухгалтера; 

лютий  1998 р. - грудень 

2001р., Подiльська фiлiя АКБ 

<Мрiя>, головний бухгалтер; 

грудень 2001 р. - березень 

2003 р., Києво - 

Святошинська фiлiя КБ 

<Хрещатик>, в.о. головного 

бухгалтера, головний 

бухгалтер; 

квiтень 2003 р. - квiтень 2004 

р., ТОВ "Київський 

Унiверсальний Банк" (ТОВ 

КБ "Буковина"), заступник 

головного бухгалтера, 

головний бухгалтер; 

квiтень 2004 р. - березень 

2006 р., ВАТ <Мiжнародний 

комерцiйний банк>, в.о. 

головного бухгалтера, 

головний бухгалтер; 

серпень 2006 р. - жовтень 

2009 р. 

ЗАТ <КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК> (ЗАТ 

<ФIНАНСБАНК>), головний 

бухгалтер - член Правлiння. 

листопад 2006р. - жовтень 

2009 р. 

-заступник Голови Правлiння 

 

24.04.2014, 

бесстроково 



Опис: 
Iнформацiя не надається 

3 Головний бухгалтер 
ДубоваСвiтлана 

Володимирiвна 
1962 Вища 17 

ВАТ <Мiжнародний 

комерцiйний банк>, 

00000000, квiтень 1991р. - 

листопад 1994р., 

Ощадбанк СРСР, Ватутiнське 

вiддiлення, контролер-касир, 

контролер-касир операцiйної 

частини; 

листопад 1994 р. -  березень 

1998 р., 

Банк "Україна", 1-ше 

Київське вiддiлення, 

економiст 1 категорiї 

.бухгалтерiї; 

березень 1998 р. - сiчень 2002 

р., 

АКБ "Мрiя", Подiльська 

фiлiя,- бухгалтер 

внутрiшньобанкiвських та 

валютних операцiй, 

начальник сектору 

внутрiшньобанкiвських 

розрахункiв; 

сiчень 2002 р. -  квiтень 2003 

р., АКБ "Київ",  

заступник головного 

бухгалтера Залiзничної фiлiї, 

головний бухгалтер 

Голосiївської фiлiї; 

квiтень 2003 р. - червень 2004 

р., ТОВ "Київський 

Унiверсальний Банк" (ТОВ 

КБ "Буковина"), заступник 

головного бухгалтера; 

червень 2004 р. - вересень 

2004 р., 

ВАТ "Мiжнародний 

комерцiйний банк", 

24.04.2014, 

бесстроково 



заступник головного 

бухгалтера; 

вересень 2004 р. - грудень 

2004 р., АБ "Банк 

регiонального розвитку", 

заступник головного 

бухгалтера 

сiчень 2005 р. - жовтень 2006 

р., 

ВАТ "Мiжнародний 

Комерцiйний Банк", 

заступник головного 

бухгалтера 

листопад 2006р. - жовтень 

2009 р.  

ЗАТ <КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК> (ЗАТ 

<ФIНАНСБАНК>) 

- заступник головного 

бухгалтера 

листопад 2006р. - грудень 

2009 р. 

Головний бухгалтер  

 

Опис: 
Iнформацiя не надається 
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Член Правлiння Джейлан Мустафа 1973 Вища 15 

Вiдсутня, 00000000, ПАТ 

"КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", 

начальник Управлiння 

маркетингу та продажiв 

корпоративного бiзнесу 

21.11.2014, 

бесстроково 

Опис: 
Працював на посадi Начальника Управлiння маркетингу та продажiв корпоративного бiзнесу в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI 

"КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", мiсцезнаходження: 01033 м.Київ, вул.Володимирська, 101,  код ЄДРПОУ 34576883, тел. (044)390-67-33. Займаю 

вказану посаду з 26 серпня 2010 року по сьогоднiшнiй час, до службових обов'язкiв входить управлiння роботою корпоративного бiзнесу 

(банкiвське обслуговування клiєнтiв - юридичних осiб). 

Виконував функцiї Члена Ради Директорiв в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ", 

мiсцезнаходження: 03150 м.Київ, вул.Червоноармiйська, 77 А, тел (044)390-67-33, вид дiяльностi (основний): фiнансовий лiзинг. Моєю функцiєю є 

нагляд за дiяльнiстю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТ ЄВРОПА ЛIЗИНГ".  

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
У 2019 роцi споживча iнфляцiя сповiльнилася до 4.1% (з 9.8% у 2018 роцi) - найнижчого рiвня за  

останнi шiсть рокiв. НБУ досягнув середньострокової iнфляцiйної цiлi 5% + 1 в. п., яку 

декларував iз  2015 року. Зазначене зумовлювалося зниженням фундаментального iнфляцiйного 

тиску, що знайшло вiдображення у сповiльненнi базової iнфляцiї (до 3.9% р/р). Зниження 

iнфляцiї до цiлi у 2019 роцi вiдбулося насамперед завдяки послiдовнiй монетарнiй полiтицi НБУ, 

спрямованiй на досягнення цiнової стабiльностi, у поєднаннi з виваженою фiскальною 

полiтикою.  

Вирiшальний вплив на стрiмке сповiльнення iнфляцiї мало змiцнення курсу гривнi завдяки 

профiциту iноземної валюти на ринку, який утримувався впродовж переважної частини 

минулого року. У свою чергу, розширення пропозицiї валюти було зумовлено високими 

обсягами продажiв валютної виручки експортерами i жвавим iнтересом iноземних iнвесторiв до 

гривневих облiгацiй уряду. На тлi тривалого збереження макроекономiчної стабiльностi за 

привабливої дохiдностi портфель ОВДП в нацiональнiй валютi у власностi нерезидентiв 

збiльшився на 4.3 млрд доларiв США протягом 2019 року. З iншого боку, зростання 

продуктивностi економiки, насамперед у сiльському господарствi та, як наслiдок, черговий 

рекордний урожай зернових та олiйних культур забезпечили високi експортнi надходження. 

Сприяло зростанню профiциту валюти в Українi i полiпшення умов торгiвлi завдяки бiльш 

глибокому падiнню свiтових цiн iмпорту порiвняно iз цiнами на експортнi товари.  

У 2019 роцi зростання реального ВВП, за оцiнками НБУ, становило 3.6% р/р, практично на рiвнi 

2018 року. Вагомими чинниками цього були пожвавлення приватного споживання на тлi 

пiдвищення зарплат, пенсiй та полiпшення споживчих настроїв, а також високi темпи зростання 

iнвестицiй. У свою чергу, це позначилося на зростаннi торгiвлi, транспорту, будiвництва та 

низки секторiв послуг. Черговий рекордний урожай зернових та олiйних культур був вагомим 

драйвером зростання ВВП та експорту. За результатами року слабкими були показники 

промисловостi через вплив несприятливої зовнiшньої цiнової кон'юнктури, послаблення цiнової 

конкурентоспроможностi на тлi змiцнення реального ефективного обмiнного курсу (далi 

"РЕОК") та теплої погоди. Зростання економiки у 2019 роцi сприяло збiльшенню попиту на 

робочу силу, що привело до скорочення безробiття та пiдвищення зайнятостi.  

З огляду на iстотнiше зниження iнфляцiйного тиску на горизонтi дiї монетарної полiтики та 

незмiнний баланс ризикiв Правлiння НБУ пришвидшило темпи зниження облiкової ставки: у IV 

кварталi 2019 року Правлiння НБУ двiчi знизило облiкову ставку загалом на 300 б. п. - до 13.5% 

та ще на 250 б. п. у сiчнi 2020 року. Зниження ключової ставки та очiкування її подальшого 

зниження сприяли зниженню дохiдностi ОВДП та бiльшостi гривневих ставок для клiєнтiв 

банкiв. Завдяки швидкому полiпшенню макроекономiчної ситуацiї в країнi НБУ прогнозує 

бiльш рiшучiше зниження облiкової ставки, нiж очiкував ранiше. З огляду на низькоiнфляцiйне 

середовище у 2020 роцi та з метою пiдтримки економiчного зростання облiкова ставка може 

бути знижена до 7% на кiнець 2020 року. Надалi вона залишатиметься на цьому рiвнi за умови 

стабiлiзацiї iнфляцiї близько цiлi 5%. Саме на рiвнi 7% НБУ оцiнює новий нейтральний рiвень 

облiкової ставки. Найстрiмкiше зниження облiкової ставки очiкується впродовж першої 

половини поточного року. Це вплине на зниження вартостi кредитiв для бiзнесу та населення i 

стимулюватиме дiлову активнiсть. З iншого боку, суттєвiше зниження облiкової ставки створило 

б ризики виходу iнфляцiї за верхню межу цiльового дiапазону у 2021 роцi.  

Основними ризиками для макрофiнансової стабiльностi залишається подальша спiвпраця з МВФ 

у рамках нової програми, iнтерес нерезидентiв до ОВДП та рiшення українських судiв щодо 

вiдповiдальностi та зобов'язань екс-власникiв неплатоспроможних банкiв перед державою. У 

2020 роцi виплати за зовнiшнiм державним боргом перевищать 29,000 мiльйонiв доларiв США i 

продовжать збiльшуватися у 2021-2022 роках.  



Ключовi прiоритети банкiвської системи в цiлому на 2020 рiк - повноцiнне вiдновлення 

корпоративного кредитування та продовження розчищення балансiв вiд непрацюючих кредитiв. 

Прiоритет для Банку - швидке та якiсне нарощення активiв та пасивiв. З огляду на 

вищезазначене, Банк, незважаючи на ряд економiчних та полiтичних невизначеностей 

прогнозує, що у другiй половинi 2020 роцi почнеться зростання обсягiв кредитування та прирiст 

банкiвських вкладiв населення. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
На дiяльнiсть Банку впливають наступнi фактори зовнiшнього середовища:  

" полiтичнi: стабiльнiсть Уряду та полiтичної системи України; фiскальна полiтика щодо 

кредитно-фiнансових установ; державне регулювання конкуренцiї у банкiвському секторi 

України; державний вплив на банкiвський сектор з урахуванням долi держвласностi; 

" економiчнi: економiчна ситуацiя в Українi; курс нацiональної валюти; облiкова ставка 

Нацiонального банку України; рiвень iнфляцiї; рiвень безробiття; змiна цiн на ресурси, що 

впливають на величину витрат Банку (енергоносiї, теплопостачання, бензин, тощо; змiна 

доходiв населення та структури доходiв; поширення корона вiрусної iнфекцiї та її вплив на 

економiку та фiнансову систему України; 

" соцiальнi: демографiчнi змiни в Українi; соцiальна мобiльнiсть населення; активнiсть 

споживачiв та споживчий попит; переорiєнтацiя у культурi задоволення потреб населення; 

" технологiчнi: розвиток iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй;  технологiчний 

потенцiал (технологiчний та трудовий); широке поширення iнтерне-iнструментiв. 

Аналiз зазначених факторiв зовнiшнього середовища дають можливiсть Банку  здiйснювати 

ефективне функцiонування та планувати свiй розвиток. На сьогоднi найважливiшими факторами 

зовнiшнього середовища стають технологiчнi чинники, а особливо, iнновацiї, якi 

удосконалюють послуги Банку та його дiяльнiсть в цiлому, та вiдновлення активностi 

фiнансовому ринку  пiсля закiнчення карантину. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Выдсутня 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Выдсутня 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Низька 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Корпоративне управлiння АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" в Українi побудоване як продовження 

загальної бiзнес-стратегiї Кредит Європа Банк Н.В., Нiдерланди (далi - материнський Банк), 

який забезпечує "тон зверху" щодо корпоративної культури та органiзацiї корпоративного 

управлiння в Банку, специфiку побудови, органiзацiю системи управлiння ризику.  Фактична 

органiзацiя структури управлiння Банком є чотирьохрiвневою, включаючи, Групу СЕВ N.V., 



Загальнi збори акцiонерiв, Раду та Правлiння Банку. Банк, як частина мiжнародної банкiвської 

Групи СЕВ N.V.б знаходиться пiд постiйним контролем за сторони Материнського банку та на 

нього розповсюджуються всi груповi глобальнi полiтики та процедури, у тому числi з 

корпоративного управлiння, якi розмiщенi на сайтi Материнського банку: 

https://www.crediteuropebank.com/the-bank/corporate-governance.html.  Станом на 31 грудня 2019 

року Кодексу корпоративного управлiння Банку знаходиться на етапi розробки та запланований 

до  запровадження до кiнця 2020. Банк виконує всi вимоги нормативно-правових актiв 

Нацiонального Банку України з корпоративного управлiння. 

Кодекс корпоративної етики АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" було оновлено у 2018 роцi та  

розмiщено на веб-ресурсiБанку для внутрiшнього використання http://www.crediteurope.com.ua/.  

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Розроблено власний кодекс 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Основними завданнями Кодексу є: 

" закрiплення мiсiї та корпоративних цiнностей ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"; 

" забезпечення усвiдомлення Працiвниками персональної вiдповiдальностi перед 

клiєнтами, партнерами, акцiонерами i колегами за виконання своїх посадових обов'язкiв, своєї 

ролi в реалiзацiї мiсiї Банку; 

" забезпечення основи для взаємовiдносин Банку з клiєнтами, партнерами, 

контролюючими органами, конкурентами i Працiвниками Банку;  

" дотримання чiтких i прозорих правил поведiнки, викладених у Кодексi, захищає 

бездоганну дiлову репутацiю Банку та його Працiвникiв, забезпечує сприятливi умови роботи, 

впливає на вiдносини мiж Працiвниками. 

 

Кодекс корпоративної етики Банку розроблений на пiдставi загальновизнаних принципiв i норм 

законодавства України, мiжнародного права та внутрiшнiх локальних правових актiв й  

документiв Банку i поширюється на всiх Працiвникiв Банку незалежно вiд займаних посад i 

виконуваних обов'язкiв. Усi документи Банку, в тому числi й тi, якi регламентують встановлення 

дiлових вiдносин з клiєнтами, дiловими партнерами, контролюючими та регуляторними 

органами, конкурентами i Працiвниками Банку розробляються i затверджуються iз урахуванням 

цього Кодексу. 

 

У 2019 роцi не зафiксовано порушень Кодексу корпоративної етики. 

 

АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" забезпечує дотримання прав споживачiв в умовах виконання 

встановлених норм та правил пруденцiйного, фiнансового чи операцiйного характеру шляхом 

надання належного рiвня послуг, а також шляхом забезпечення гарантiї недоторканостi прав 

споживачiв Фiнансових послуг. 

 

У Банку запроваджено анонiмну систему скарг та повiдомлень (повiдомлення про iнциденти 

ризику, порушення тощо) яка описана в Полiтицi про внутрiшню систему оповiщення та в 

Положеннi про врегулювання скарг клiєнтiв. Данi полiтика та положення передбачать: анонiмне 

повiдомлення на спецiальну електронну адресу Банку про наявнi потенцiйнi скарги, наявнiсть 

скриньок для скарг у вiддiленнi та головному офiсi Банку;  захист вiд прямих/опосередкованих 

негативних наслiдкiв у разi повiдомлення про неналежну практику. Усi скарги та повiдомлення 



розглядаються конфiденцiйно та не пiдлягають розголошенню. Уповноважена особа Банку за 

розгляд скарг - Марусова Анна Володимирiвна, заступник начальника вiддiлу комплаєнсу та 

фiнансового монiторингу. 

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Такi дiї вiдсутнi 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 17.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис  

м. Амстердам, Нiдерланди                                                                           

17 квiтня 2019 року 

 

Початок у 10:00 

 

Мiсце проведення Загальних Зборiв Акцiонерiв: Нiдерланди, м.Амстердам 1101 

СiДжей, Карспелдрееф 6а, борд мiтiнг рум.  

 

Перелiк Акцiонерiв, якi були повiдомленi про проведення  Загальних зборiв 

акцiонерiв складено станом на 13 березня  2019 року.  

 

Перелiк Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах складено 

станом на 24 год 00 хвилин 11 квiтня  2019 року.  

 

До перелiку Акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних зборах 

включено двi особи:  Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.] та 

Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.] 

 

Порядок голосування на Загальних Зборах Акцiонерiв: бюлетенями. 

  

Реєстрацiйна комiсiя складається з: Дорiен де Вугд [Dorien de Voogd] (Голова),  

Февзi Бозер[Fevzi Bozer].      

     

Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю всiх акцiонерiв, а також їх 

представникiв, перевiрила їх повноваження на участь у Загальних Зборах 

Акцiонерiв. 

Реєстрацiя завершена. Перелiк Акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 

Загальних Зборах Акцiонерiв є Додатком 1 до цього Протоколу.  

 

На Загальних Зборах Акцiонерiв присутнi представники Акцiонерiв 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК":  

 

Представник вiд: 

Акцiонера - Кредит Європа Банк Н.В.       -  Енвер Мурат Башбай [Enver Murat 



Basbay],   

[Credit Europe Bank N.V.]                                Сенол Алоглу [Senol 

Aloglu]   

Кiлькiсть акцiй - 504 949 500 

 

Представник вiд: 

Акцiонера - Кредит Європа Група Н.В.     -  Сенол Алоглу [Senol Aloglu], Енвер 

Мурат  

[Credit Europe Group N.V.]                             Башбай [Enver Murat 

Basbay] 

Кiлькiсть акцiй - 50 500  

 

Всього на Загальних Зборах Акцiонерiв присутнi зареєстрованi Акцiонери та їх 

представники, якi мають 505 000 000 голосiв. 

Загальнi Збори Акцiонерiв визнаються правомочними, оскiльки присутнi 

Акцiонери та їх представники, що володiють 100% голосiв (кворум Загальних 

Зборiв Акцiонерiв). 

 

Голосування з питань порядку денного   вiдбувається  за принципом - 1 (Одна) 

акцiя це 1 (Один) голос. 

" Надалi представники акцiонерiв разом iменуються "Акцiонери", а кожний 

окремо "Акцiонер". 

" Надалi АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 

iменується "Банк". 

" Надалi Загальнi Збори Акцiонерiв iменуються "Збори". 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

3. Про затвердження рiчного фiнансового звiту Банку за 2018 рiк. 

4. Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки  

фiнансової звiтностi Банку за 2018 рiк. 

5. Про розподiл прибутку i збитку Банку за 2018 рiк. 

6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради,  

звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк.  

7. Про призначення суб'єкта аудиторської  дiяльностi для надання послуг  

      з обов'язково го аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк. 

 

 

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного. 

 

1. По першому  питанню порядку денного "Про обрання членiв лiчильної комiсiї 

загальних зборiв акцiонерiв Банку". 

 

Слухали: 

Голова Зборiв зазначив, що вiд Акцiонерiв надiйшла пропозицiя обрати членами 

Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз   [Mehmet Tikiz ] та Севiнк Османову [Sevinc 

Osmanova]. 

 

Голосували: "за" - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 

100% голосiв; 

                        "проти" - 0% голосiв; 

                        "утримались" - 0% голосiв. 



Рiшення прийнято одноголосно. 

 

Вирiшили: 

Обрати членами Лiчильної комiсiї Мехмет Тiкiз [Mehmet Tikiz] та Севiнк 

Османову [Sevinc Osmanova].   

 

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного. 

 

2.По другому  питанню порядку денного "Про обрання голови та секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв Банку". 

 

Слухали: 

Голова Зборiв запропонував обрати Головою Зборiв Енвера Мурата Башбая 

[Enver Murat Basbay] та Секретарем Зборiв Сенола Алоглу [Senol Aloglu]. 

     

Голосували: "за" - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 

100% 

                        голосiв; 

                       "проти" - 0 % голосiв; 

                       "утримались" - 0 % голосiв. 

Рiшення прийнято одноголосно. 

 

Вирiшили:  

Обрати Головою Зборiв - Енвера Мурата Башбая [Enver Murat Basbay] та 

Секретарем Зборiв - Сенола Алоглу[Senol Aloglu]. 

 

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного. 

 

3.По третьому питанню порядку денного "Про затвердження рiчного фiнансового 

звiту Банку за 2018 рiк". 

 

Слухали: 

Голова Зборiв зачитав рiчний фiнансовий звiт Банку за 2018 рiк з прибутком у 33 

285 000,00 гривень (тридцять три мiльйони двiстi вiсiмдесят п'ять тисяч гривень 

00 копiйок) та запропонував його затвердити без змiн.     

  

Голосували: "за" - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 

100% 

                        голосiв; 

                       "проти" - 0 % голосiв; 

                       "утримались" - 0 % голосiв. 

Рiшення прийнято одноголосно. 

 

Вирiшили:  

Затвердити рiчний фiнансовий звiт Банку за 2018 рiк з прибутком у 33 285 000,00 

гривень (тридцять три мiльйони двiстi вiсiмдесят п'ять тисяч гривень  00  

копiйок).      

 

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного. 

 

4. По четвертому питанню порядку денного "Про затвердження звiту зовнiшнього 

аудитора про результати перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2018 рiк". 

 

Слухали: 

Голова Зборiв зачитав звiт зовнiшнього аудитора (ТОВАРИСТВО З 



ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПКФ УКРАЇНА") про результати 

перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2018 рiк та запропонував його затвердити 

без змiн.    

 

Голосували: "за" - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 

100% голосiв; 

                        "проти" - 0% голосiв; 

                        "утримались" - 0% голосiв. 

Рiшення прийнято одноголосно. 

 

Вирiшили: 

Затвердити звiт зовнiшнього аудитора  (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ПКФ УКРАЇНА") про результати перевiрки фiнансової 

звiтностi Банку за 2018 рiк. 

 

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного. 

  

5. По п'ятому питанню порядку денного "Про розподiл прибутку i збиткiв Банку 

за 2018 рiк". 

 

Слухали: 

Голова Зборiв запропонував розподiлити лише 5% прибутку  Банку за 2018 рiк, 

що складає 1 664 250,00 гривень, та направити їх на формування резервного 

фонду (на покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та 

позабалансових зобов'язаннях). 

  

Голосували: "за" - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 

100% голосiв;  

                        "проти" - 0% голосiв;  

                        "утримались" - 0% голосiв. 

 

Вирiшили:  

Розподiлити лише 5% прибутку  Банку за 2018 рiк, що складає 1 664 250,00 

гривень, та направити їх на формування резервного фонду (на покриття 

непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях). 

 

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного. 

  

 

6. По шостому  питанню порядку денного "Про прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї за 2018 

рiк."  

 

Слухали: 

Голова Зборiв заслухав звiт наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної 

комiсiї за 2018 рiк та запропонував затвердити їх.     

 

Голосували:    "за" - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 

100% голосiв; 

                        "проти" -  0% голосiв; 

                        "утримались" - 0% голосiв. 

Рiшення прийнято одноголосно. 

 

Вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради, звiт правлiння, звiт ревiзiйної комiсiї 

за 2018 рiк.  



 

 

Голова Зборiв: Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного. 

 

7. По сьомому питанню порядку денного "Про призначення суб'єкта аудиторської  

дiяльностi для надання послуг з обов'язково го аудиту фiнансової звiтностi Банку 

за 2019  

рiк. "  

 

Слухали: 

Голова Зборiв запропонував призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для 

надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ПКФ УКРАЇНА". 

 

Голосували:   "за" - 505 000 000 голосiв вiд присутнiх на Зборах, що вiдповiдає 

100% голосiв;  

                        "проти" -  0% голосiв;  

                        "утримались" - 0% голосiв. 

 

Вирiшили:  

Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового 

аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ПКФ УКРАЇНА". 

 

На порядку денному не було iнших питань. 

Голова Зборiв оголосив Збори закритими. 

  

Закiнчення о 11:00. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  



Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї 

загальних зборiв акцiонерiв Банку.2. Про обрання голови та 

секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку.3. Про затвердження 

рiчного фiнансового звiту Банку за 2018 рiк.4. Про затвердження 

звiту зовнiшнього аудитора про результати перевiрки фiнансової 

звiтностi Банку за 2018 рiк.5. Про розподiл прибутку i збитку 

Банку за 2018 рiк.6. Про прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної 

комiсiї за 2018 рiк. 7. Про призначення суб'єкта аудиторської  

дiяльностi для надання послуг       з обов'язково го аудиту 

фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 



У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Мехмет Гюлешчi  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Народився в 1962 р. Пiсля завершення навчання в Унiверситетi 

Bo?azi?i (Туреччина) отримав диплом магiстра з спецiальностi 

"Управлiння бiзнесом". З 1984 -1996 р. працював в 

представництвах Ernst&Young в Стамбулi та Бостонi та здобув 

Диплом бухгалтера вищої квалiфiкацiї в Туреччинi та 

Массачусетсi, США. Ставши партнером, був призначений на 

посаду заступника генерального директора Фiнансбанку в 1997 р. 

та до 2009 р. був членом ради директорiв Фiнансбанку. На даний 

момент вiн займає посаду головного фiнансового директора Fiba 

Group та члена ради директорiв з питань фiнансових та 

нефiнансових iнвестицiй Fiba Group. 

Коркмаз Iлкорур X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Пан Iлкорур працював у рiзних банках та страхових компанiях 

Туреччини. Крiм того, з 2002р. по 2010р. Koркмаз Iлкорур був 

членом Консультативного Комiтету з бiзнесу та промисловостi, 

Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку , де 

виконував обов'язки голови робочої групи нормативно-правового 

управлiння. Бiльш того, вiн входив до складу Ради директорiв 

Асоцiацiї турецьких промисловцiв i пiдприємцiв ("TUSIAD") та 

був Головою робочої групи її корпоративного управлiння 

(2002-2009). 

Наразi пан Iлкорур є членом Головної Консультативної Ради 

компанiї "Oliver Wyman" та членом Ради директорiв компанiї 

"Soktas Textile Company" (Туреччина). 

Пан Iлкорур має ступiнь магiстра економiки Унiверситету 

Пiттсбурга, США. 

Пан Iлкокур є незалежним членом Наглядової Ради АТ "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК". 

 

Мурат Енвер Башбай  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Мурат Енвер Башбай займає позицiю Голови правлiння Кредит 

Європа Банк Н.В., а також є членом Наглядової Ради. 

Дейтерс Фредерiк Бернард  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Пан Дейтерс є незалежним членом Наглядової Ради АТ 

"КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК". Впродовж своєї професiйної кар'єри 

пан Дейтерс працював у банкiвських установах Нiдерландiв, 

Люксембургу, Францiї та США. 

Пан Дейтерс займає посади незалежного члена Наглядових Рад у 

Кредит Європа Банк Н.В., Кредит Європа Група Н.В., Кредит 



Європа Банк (Свiс) СА, Кредит Європа Банк ( Румунiя) С.А., 

Кредит Європа Банк (Дубай) Лтд. 

Пан Дейтерс має ступiнь магiстра економiки Унiверситету 

Амстердама, Нiдерланди. 

 

Легостєва Олена Василiвна X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Панi Легостєва є незалежним членом Наглядової Ради АТ 

"КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК". Впродовж своєї професiйної кар'єри 

панi Легостєва працювала в банкiвських установах України. 

Панi Легостєва займала посади керiвника внутрiшньої служби 

аудиту в багатьох банкiвських установах України. 

Панi Легостєва має ступiнь спецiалiста економiки Чернiгiвського 

державного технологiчного унiверситету. 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

чергового Засiдання Наглядової  ради  АКЦIОНЕРНОГО  

ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" було у м.. Київ, 

Україна 03 квiвiтня 2019 року 

                                                          ПОРЯДОК 

ДЕННИЙ 

 

1.Про затвердження органiзацiйної структури Банку. 

2. Про призначення корпоративного секретаря Банку.  

3. Про призначення керiвника пiдроздiлу контролю за 

дотриманням норм (комплаєнс) (ССО). 

4.Про розгляд макроекономiчної ситуацiї на ринку України. 

5.Про розгляд результатiв стрес-тестiв Банку станом на 

01.01.2019 року. 

6.Про розгляд GAP аналiзу щодо впровадження вимог НБУ з 

ризик-менеджменту.  

7. Про затвердження Кодексу положень з ризик-менеджменту. 

8. Про затвердження звiту зовнiшнього аудитора про результати 

перевiрки фiнансової звiтностi Банку за 2018 рiк. 

9. Про розгляд Звiту про ключовi iндикатори комплаєнс ризику 

та здiйснення фiнансового монiторингу. 

10.Про розгляд фiнансових показникiв дiяльностi Банку за 2018 

рiк.  

11.Про розгляд оновлень в дiяльностi  Управлiння внутрiшнього 

аудиту. 

12.Про затвердження Положення про управлiння внутрiшнього 

аудиту.  

13.Про затвердження бюджету управлiння внутрiшнього аудиту 

на 2019 рiк.  

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  



Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Виконавчим органом 

Банку є Правлiння, яке 

здiйснює управлiння 

поточною дiяльнiстю 

Банку, формування 

фондiв, необхiдних для 

статутної дiяльностi 

Банку, i несе 

вiдповiдальнiсть за 

ефективнiсть його роботи 

згiдно з принципами та 

порядком, встановленими 

стат 

Правлiння Банку вирiшує питання:  

" забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою 

радою Банку проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану 

розвитку Банку;  

" реалiзацiї стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку;  

" визначення форми та встановлення порядку монiторингу 

дiяльностi Банку;  

" реалiзацiї стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

затвердженої Наглядовою радою Банку, забезпечення 

впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та 

монiторингу ризикiв;  

" формування визначеної Наглядовою радою Банку  

органiзацiйної структури Банку;  

" розроблення положень, локальних правових актiв й 

документiв, що регламентують дiяльнiсть структурних i 

вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку 

Банку;  

" забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i 

систем, що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв;  

" iнформування Наглядової ради Банку про показники 

дiяльностi Банку,  

" виявлення порушення законодавства, внутрiшнiх 

положень, локальних правових актiв й документiв Банку та про 

будь-яке погiршення фiнансового стану Банку або про загрозу 

такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi 

дiяльностi Банку; 

" визначення  умов  оплати  працi  посадових й 

службових осiб Банку, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

вiддiлень та представництв; визначає органiзацiйну структуру 

Банку, його кiлькiсний склад, систему оплати працi та 

матерiального заохочення працiвникiв  Банку, його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв; 

"  пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв 

Акцiонерiв Банку та Наглядової ради Банку;  

" приймання рiшення щодо вiдкриття та лiквiдацiї фiлiй, 

вiддiлень, представництв Банку i затверджує їх  положення;  

" утворення постiйно дiючi комiтетiв з метою управлiння 

ризиками, зокрема затверджує положення про постiйно дiючi 

комiтети Банку (кредитний, тарифний,  з питань управлiння 

активами та пасивами тощо) та визначає їх склад;  

" з затвердження положення  про  порядок  проведення  



окремих  банкiвських  операцiй, правила та iншi внутрiшнi 

локальнi правовi акти й документи Банку (крiм тих, що 

затверджуються або змiнюються в межах компетенцiї Загальних 

Зборiв Акцiонерiв або Наглядової ради Банку);  

" здiйснення iнших повноваження, передбаченi чинним 

законодавством України, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв 

та Наглядової ради Банку.  

Фактiв порушення Членами Правлiння АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК" та членами Наглядової Ради АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА 

БАНК"  внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди 

АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" або споживачам фiнансових 

послуг у 2019 роцi не виявлено. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальн

і збори 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

Не належить 

до 



акціоне

рів 

орган компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так так так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 



Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Гусну Мустафа Озєгiн  100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
 



 

9) повноваження посадових осіб емітента 
 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Кредит Європа Банк Н.В 33256675 1101, Нiдерланди, 

Карспелдрiф р-н, 

Амстердам, 

Карспелдрiф 6 

504 949 500 99,99 504 949 500 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 0 0 0 0 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.05.2008 195/1/08 НКЦПФР UA1026701102 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,5 505 000 0

00 

252 500 000 100 

Опис 
Акцiї iменнi простi АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (код ПФТС - CREB, ISIN - UA1026701102) 09 квiтня 2010 року допущено до обiгу на ПФТС 

без включення до Бiржового реєстру. 

 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 322 452 573 165 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 936 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 434 061 847 816 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 559 048 119 984 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 24 399 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 1 520 11 078 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 9 684 6 551 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 23 707 3 444 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 1 350 472 1 587 372 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 288 501 884 907 

Кошти клієнтів 2010 655 309 324 954 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 759 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 3 141 9 488 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 501 37 

Резерви за зобов'язаннями 2070 418 866 

Інші фінансові зобов'язання 2080 4 976 27 968 

Інші зобов'язання 2090 2 592 2 151 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 955 438 1 251 130 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 252 500 252 500 

Емісійні різниці 3010 0 0 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 30 990 29 326 

Резерви переоцінки 3050 1 833 -215 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 109 711 54 631 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 395 034 336 242 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 1 350 472 1 587 372 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

21.05.2020 року Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дубова С.В. 390-67-33 Головний бухгалтер Дубова С.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) 
за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 123 593 110 532 

Процентні витрати 1005 -47 067 -35 951 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 76 526 74 581 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 0 0 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 0 0 

Комісійні доходи 1040 15 801 9 057 

Комісійні витрати 1045 -12 653 -24 180 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 11 890 37 047 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 3 941 2 618 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -8 405 -7 214 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 35 210 22 861 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 0 0 

Інші операційні доходи 1170 13 842 2 061 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -59 968 -52 690 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 -10 115 -22 412 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 0 0 

Витрати на податок на прибуток 1510 -12 461 -8 443 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 56 744 33 285 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 2 048 65 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2750 -450 -14 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 58 792 33 350 



Усього сукупного доходу за рік 2999 58 792 33 350 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 56 744 33 285 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 56 744 0 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 0,11000 0,07000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,11000 0,07000 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

21.05.2020 року Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дубова С.В. 390-67-33 Головний бухгалтер Дубова С.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 252 500 0 0 21 233 -280 191 039 464 492 0 464 492 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 252 500 0 0 21 233 -280 191 039 464 492 0 464 492 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 33 285 33 285 0 33 285 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 65 0 65 0 65 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 8 093 0 -8 093 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 -161 600 -161 600 0 -161 600 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 252 500 0 0 29 326 -215 54 631 336 242 0 336 242 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 56 744 56 744 0 56 744 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 2 048 0 2 048 0 2 048 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 1 664 0 -1 664 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 252 500 0 0 30 990 1 833 109 711 395 034 0 395 034 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

21.05.2020 Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 



Дубова С.В. 390-67-33 Головний бухгалтер Дубова С.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 133 329 103 410 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -44 100 -34 625 

Комісійні доходи, що отримані 1020 15 801 9 057 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -12 653 -24 180 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 11 890 36 471 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 -4 233 6 689 

Інші отримані операційні доходи 1100 16 977 1 509 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -26 806 -25 253 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -34 134 -49 883 

Податок на прибуток, сплачений 1800 -8 786 -22 453 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 47 285 742 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 177 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 387 562 -28 889 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -20 263 777 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 -499 784 125 369 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 316 800 -189 842 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 697 777 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 232 474 -91 066 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 -433 282 -119 999 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 11 334 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 720 1 533 

Придбання основних засобів 2110 -469 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 32 552 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 -432 999 -106 580 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 -161 600 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 -7 116 161 600 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 -43 072 -11 325 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 -250 713 -370 571 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 573 165 943 734 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 322 452 573 165 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

21.05.2020 року Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дубова С.В. 390-67-33 Головний бухгалтер Дубова С.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 0 0 

Нараховані витрати 1155 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 0 0 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

 

Затверджено до випуску та підписано 



 

21.05.2020 року Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дубова С.В. 390-67-33 Головний бухгалтер Дубова С.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2019 рік 

 

1.  
 

Примiтка 1 Загальна iнформацiя 

(а) Органiзацiйна структура та дiяльнiсть 

Акцiонерне товариство "Кредит Європа Банк" (Банк) було створено пiд назвою ЗАТ "Фiнансбанк" згiдно 

iз законодавством України i зареєстровано Нацiональним банком України (НБУ) у серпнi 2006 року. 

У червнi 2007 року Банк змiнив назву на Закрите акцiонерне товариство "Кредит Європа Банк". У жовтнi 

2009 року Банк був реорганiзований iз закритого акцiонерного товариства у публiчне акцiонерне 

товариство. У груднi 2018 року Банк був реорганiзований iз публiчного акцiонерного товариства в 

акцiонерне товариство. 

Основними видами дiяльностi Банку є надання кредитiв, залучення депозитiв та обслуговування рахункiв 

клiєнтiв, надання гарантiй, проведення розрахунково-касових операцiй, операцiй з цiнними паперами та 

обмiн валют. Дiяльнiсть Банку регулюється НБУ. 

Головний офiс Банку розташований за адресою: вул. Мечникова 2, м. Київ, Україна. 

На 31 грудня 2019 р. Банк має 1 фiлiю (31 грудня 2018 р.: 1). 

(б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi 

Починаючи з 2016, українська економiка демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля рокiв полiтичної та 

економiчної напруги. У 2019 роцi українська економiка продовжувала вiдновлюватись та досягла 

зростання реального ВВП у розмiрi близько 3,6% (у 2018 роцi: 3,3%), мала невисокий рiвень iнфляцiї у 

розмiрi 4,1% (у 2018 роцi: 9,8%), а також продемонструвала стабiлiзацiю нацiональної валюти (змiцнення 

нацiональної валюти приблизно на 5% щодо долару США та на 11% щодо євро у порiвняннi iз середнiми 

показниками за попереднiй рiк). 

У груднi 2019 року державний бюджет очiкувано виконано з дефiцитом (43,2 млрд. грн.), що призвело до 

розширення дефiциту за пiдсумками року (до 78 млрд. грн.). Доходи у груднi збiльшилися (на 16,2% р/р) 

завдяки: стiйким надходженням вiд податку з доходiв громадян; достроковiй сплатi НАК "Нафтогаз" 

частини дивiдендiв з них за 2019 рiк; зростанню надходжень вiд ПДВ (як з iмпортних товарiв, так i 

внутрiшнiх через дещо меншi обсяги вiдшкодування у груднi порiвняно з середньомiсячними обсягами за 

попереднi мiсяцi); збiльшенню надходжень вiд акцизного податку з вироблених товарiв перед плановим 

пiдвищенням ставки акцизу на тютюновi вироби. Попри традицiйне нарощення видаткiв у груднi, їх 

обсяг бу меншим порiвняно з груднем попереднього року на 2,2% р/р. Й надалi зростали виплати на 

оплату працi та соцiальне забезпечення, однак знизилися капiтальнi видатки  та та витрати на товари та 

послуги, у тому числi за рахунок iмпортованих. Традицiйно для грудня з дефiцитом виконано  й мiсцевi 

бюджети (34,2 млрд. грн.). У результатi сформувався дефiцит зведеного бюджету як у груднi (6,2 млрд. 

грн.), так i за пiдсумками року (84,3 млрд. грн.). 

За пiдсумками 2019 року мiжнароднi резерви України зросли на 22% i на 01 сiчня 2020 року сягнули 25,3 

млрд. доларiв США (а еквiвалентi). Такий обсяг резервiв не лише перевищив останнiй прогноз 

Нацiонального банку України (23 млрд. доларiв США в еквiвалентi згiдно з Iнфляцiйним звiтом за 

жовтень 2019 року), а й сягнув семирiчного максимуму - востаннє бiльший вiд вищезазначеного обсяг 

було зафiксовано ще у груднi 2012 року. Збiльшити мiжнароднi резерви загалом на 4,5 млрд. доларiв 

США за рiк Нацiональному банку України вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуацiї на 

валютному ринку, яка зумовлювалася подальшим прискоренням економiчного зростання i стiйким 

припливом iноземного капiталу в країну. У першому пiврiччi 2019 року запрацювала принципово нова 

система валютного регулювання, мета якої - поступова лiбералiзацiя валютного ринку України. 

Запроваджено ризик-орiєнтований пiдхiд у валютному наглядi. Набув Кодекс України з процедур 

банкрутства, який створює законодавче пiд?рунтя для вирiшення накопичених проблем 

неплатоспроможностi юридичних i фiзичних осiб. 

Для подальшого сприяння провадження господарської дiяльностi в Українi Нацiональний банк України, 

починаючи з 20 червня 2019 року, лiквiдував вимогу щодо обов'язкового продажу надходжень в 

iноземнiй валютi, вiдмiнив усi лiмiти на репатрiацiю дивiдендiв iз липня 2019 року та поступово 

знижував свою облiкову ставку, вперше за останнi два роки, з 18% в квiтнi 2019 року до 11% у сiчнi 2020 

року. 

У другому пiврiччi 2019 року Верховна Рада України ухвалила прiоритетнi для фiнансового сектору 



Закони. Найважливiший iз них - про консолiдацiю регулювання ринку фiнансових послуг, який скорочує 

кiлькiсть регуляторiв фiнансового ринку iз трьох до двох. Не менше важливий закон про захист прав 

споживачiв фiнансових послуг, запровадження якого спрямовано пiдвищити довiру споживачiв 

фiнансових послуг до фiнансових установ, продовжується запровадження Базельських вимог до капiталу 

й лiквiдностi банкiв та реалiзацiя дорожньої карти з валютної лiбералiзацiї. 

Подальше економiчне зростання залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду в реалiзацiї 

запланованих реформ та ефективного спiвробiтництва з Мiжнародним валютним фондом. 

(в) Покращення прозоростi 

У даному аспектi, зокрема, частково пiдвищилася прозорiсть банкiвської системи як такої завдяки новим 

вимогам до органiзацiї системи управлiння ризиками, оприлюдненню даних про складовi i про 

достатнiсть капiталу банкiв, був створений кредитний реєстр. 

Продовження тенденцiї перевищення витрат населення над отриманими доходами, збереження загрози 

зростання безробiття, низька лiквiднiсть та ефективнiсть дiяльностi пiдприємств негативно впливають на 

можливiсть позичальникiв обслуговувати свою заборгованiсть перед Банком. Залежно вiд надходження 

такої iнформацiї, Банком здiйснюється оперативний перегляд оцiнки майбутнiх грошових потокiв та 

вживаються необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi його дiяльностi, у тому числi за рахунок 

оптимiзацiї й зниження витрат. 

Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльної дiяльностi 

Банку, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов здiйснення дiяльностi може 

спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки 

якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку 

управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки 

управлiнського персоналу. 

Примiтка 2 Основа складання фiнансової звiтностi 

(а)      Пiдтвердження вiдповiдностi  

Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

 (б)       Основа оцiнки  

Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком: 

" похiдних фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату переоцiнки в iншому скупному доходi; 

" фiнансових активiв, наявних для продажу, що оцiнюються за справедливою вартiстю; 

" iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою вартiстю. 

(в)      Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi 

Функцiональною валютою Банку є гривня, яка, будучи нацiональною валютою України,  вiдображає 

економiчну сутнiсть бiльшостi основних подiй та обставин, що стосуються дiяльностi Банку. 

Фiнансова iнформацiя подана у гривнях, округлених до тисяч. 

(г) Бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики 

Складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд управлiнського персоналу формування 

певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на 

суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, розкриття непередбачених зобов'язань, вiдображених у 

звiтностi. Оцiнки та вiдповiднi припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що 

вважаються об?рунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно 

балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки 

?рунтуються на розумiннi управлiнським персоналом поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому 

пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.  

Зокрема, далi викладена iнформацiя про суттєвi невизначеностi оцiнок, що впливають на застосування 

облiкової полiтики: 

Зменшення корисностi кредитiв та авансiв. Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi 

шляхом оцiнки ймовiрностi погашення кредитiв та авансiв на основi аналiзу окремих позичальникiв по 

окремо взятих значних кредитах, а також у сукупностi по кредитах з подiбними умовами та 

характеристиками ризику.. 

Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що оцiнюються у сукупностi, 

включають досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент простроченої заборгованостi у кредитному 

портфелi та загальнi економiчнi умови. 



Стосовно зменшення корисностi фiнансових iнструментiв основнi припущення та невизначенiсть оцiнки 

стосуються оцiнки того, чи збiльшився кредитний ризик фiнансового активу з моменту первiсного 

визнання та включення перспективної iнформацiї при оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв. 

Примiтка 7 мiстить опис чутливостi балансової вартостi кредитiв та авансiв до змiн в оцiнках. Якби 

фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками управлiнського персоналу, Банк повинен був 

би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв'язку iз зменшенням корисностi. 

Цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки 

через iнший сукупний дохiд. МСФЗ визначає справедливу вартiсть як цiну, яка була б отримана вiд 

продажу активу або виплачена при передачi зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на 

дату оцiнки. 

При оцiнцi справедливої вартостi таких фiнансових iнструментiв банк використовує ринковi данi в тiй 

мiрi, в якiй вони доступнi. Якщо такi данi вiдсутнi, банк використовує моделi оцiнки для визначення 

справедливої вартостi своїх фiнансових iнструментiв, серед яких метод дисконтованих грошових потокiв, 

форварднi курси обмiну валют та форварднi ставки, якi пiддаються спостереженню, тощо. 

Управлiнський персонал оцiнює зменшення корисностi цiнних паперiв та похiдних фiнансових 

iнструментiв шляхом оцiнки ймовiрностi погашення цих активiв, що базується на їх iндивiдуальнiй 

оцiнцi. 

 

Примiтка 3 Основнi принципи облiкової полiтики  

Основнi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв, вiдображених у цiй 

фiнансовiй звiтностi. Протягом звiтного перiоду не вiдбулося суттєвих змiн в облiковiй полiтицi Банку. В 

той же час, при складаннi фiнансової звiтностi за 2019 рiк Банк з метою покращення представлення 

залишкiв та результатiв окремих операцiй для користувачiв фiнансової звiтностi здiйснив змiну 

презентацiї шляхом перегрупування рахункiв мiж статтями фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме: 

Звiт про фiнансовий стан за 2018 рiк  

 

Стаття звiту про фiнансовий стан Примiтки  

Сума, вiдображена  фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2018 р. (станом на 31.12.2018) Змiни 

(перегрупування рахункiв) Сума, вiдображена  у фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2019 р. (станом на 

31.12.2018) 

     

(у тисячах гривень)     

Зобов'язання     

Кошти клiєнтiв: 13 352,634 (27,680) 324,954 

кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти    

 

-  

 

(27,596) - 

кошти клiєнтiв за недiючими рахунками  - (84) - 

Резерви за зобов'язаннями  - 866 866 

Iншi фiнансовi зобов'язання: 25 - 24,968 27,968 

кредиторська заборгованiсть за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти    

 

-  

 

27,596 - 

кошти клiєнтiв за недiючими рахунками  - 84 - 

кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими iнструментами (комiсiйнi за наданими гарантiями)

   

 

-  

 

285 - 

кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi  -  



3 - 

Iншi зобов'язання, у тому числi: 26 3,305 (1,154) 2,151 

резерви за зобов'язаннями  - (866) - 

кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими iнструментами (комiсiйнi за наданими гарантiями)

   

 

-  

 

(285) - 

кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi   

-  

(3) - 

     

Усього   355,939 - 355,939 

     

 

 

Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за 2018 рiк: 

Стаття звiту про прибутки та збитки Примiтки  

Сума, вiдображена  у фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2018 р. (за 2018 рiк) 

Змiни (перегрупування рахункiв) Сума, вiдображена  у фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2019 р. (за 

2018 рiк) 

     

(у тисячах гривень)     

     

Результат вiд операцiй з iноземними валютами i курсовi рiзницi   

(4,596)  

4,596 - 

Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з iноземними валютами   

-  

2,618 2,618 

Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземних валют   

-  

(7,214) (7,214) 

Адмiнiстративнi та iншi витрати 20 (75,102) 22,412 (52,690) 

Чистий прибуток/(збиток) вiд модифiкацiї фiнансових активiв   

-  

(22,412) (22,412) 

     

Усього   (79,698) - (79,698) 

     

(а)      Перерахування iноземних валют 

Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на дату здiйснення 

операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на звiтну дату, 

перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки або збитки вiд курсових 

рiзниць по монетарних статтях являють собою рiзницю мiж амортизованою вартiстю у функцiональнiй 

валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка та платежiв за перiод, та 

амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованою за курсом обмiну на кiнець звiтного перiоду. 

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахуваннi, визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi 

статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом обмiну, що 

дiє на дату операцiї. 

Гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами України i, вiдповiдно, будь-яка конвертацiя 

гривнi в долари США не повинна розглядатися як твердження, що суми у гривнях були, можуть бути або 

будуть в майбутньому конвертованi в долари США за вказаним курсом, або за будь-яким iншим курсом. 

У березнi 2014 року, НБУ оголосив про перехiд до режиму плаваючого валютного курсу, що призвело до 



знецiнення нацiональної валюти по вiдношенню до основних свiтових валют.  Пiсля цього в Українi 

спостерiгається значний дефiцит припливу iноземної валюти.  

Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, що були застосованi при складаннi цiєї 

фiнансової звiтностi, є такими: 

Валюта  31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

   

Долар США 23,6862 27,688264 

Євро 26,422 31,714138 

(б) Фiнансовi iнструменти 

(i) Класифiкацiя 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом 

нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

- вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання передбачених 

договором грошових потокiв, i 

- його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють 

собою виплату виключно основної суми i процентiв (SPPI) на непогашену частину основної суми. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в 

iншому сукупному доходi, тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведених умовам i не 

класифiкований на розсуд Банку як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку: 

- вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених 

договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i 

- його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють 

собою виплату виключно основної суми i процентiв на непогашену частину основної суми. 

Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю або за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. Крiм того, при первiсному визнаннi Банк може безповоротно 

визначити фiнансовий актив, який в iншому випадку вiдповiдає вимогам, що пiдлягають оцiнцi за 

амортизованою вартiстю або FVOCI, як FVTPL, якщо це усуває або iстотно зменшує невiдповiдностi в 

облiку, якi в iншому випадку могли б виникнути. 

Оцiнка бiзнес-моделi 

Банк проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi портфеля 

фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом i надання 

iнформацiї управлiнському персоналу. При цьому розглядається така iнформацiя: 

 o полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також дiя зазначених полiтик 

на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на отримання процентного 

доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури процентних ставок, забезпечення 

вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам погашення фiнансових зобов'язань, що 

використовуються для фiнансування цих активiв, або реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу 

активiв; 

 o яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя повiдомляється 

управлiнському персоналу Банку; 

 o ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, утримуваних в рамках 

цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими ризиками; 

 o яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом (наприклад, чи 

залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони управляють, або вiд отриманих 

ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором); 

 o частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також очiкування 

щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi продажiв розглядається не iзольовано, а в 

рамках єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином досягається заявлена Банком мета управлiння 

фiнансовими активами i як реалiзуються грошовi потоки. 

 Фiнансовi активи, що утримуються для торгових операцiй i управлiння якими здiйснюється та 

результативнiсть яких оцiнюється на основi справедливої вартостi, будуть оцiнюватися за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, оскiльки вони не утримуються 



анi з метою отримання передбачених договором грошових потокiв, анi з метою як отримання 

передбачених договором грошових потокiв, так i продажу фiнансових активiв. 

 Рекласифiкацiя визнаних в облiку фiнансових активiв проводиться виключно у випадку змiни 

бiзнес-моделi за операцiями Банку. 

Оцiнка того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатою основної суми та процентiв 

Для цiлей даної оцiнки "основна сума" визначається як справедлива вартiсть фiнансового активу при 

його первiсному визнаннi. "Проценти" визначаються як вiдшкодування за вартiсть грошей у часi, за 

кредитний ризик щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного перiоду часу, та 

за iншi основнi ризики i витрати, пов'язанi з кредитуванням (наприклад, ризик лiквiдностi та 

адмiнiстративнi витрати), а також маржу прибутку. 

При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної суми i 

процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Банк проаналiзує договiрнi умови 

фiнансового iнструмента. Сюди увiйде оцiнка того, чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь договiрну 

умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв так, що 

фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi. 

При проведеннi оцiнки Банк аналiзує: 

 o умовнi подiї, якi можуть змiнити термiни або суму грошових потокiв; 

 o умови, що мають ефект важеля (левередж); 

 o умови про дострокове погашення та пролонгацiї термiну дiї; 

 o умови, якi обмежують вимоги Банку грошовими потоками вiд обумовлених активiв - наприклад, 

фiнансовi активи без права регресу; 

 o умови, якi викликають змiни в вiдшкодування за тимчасову вартiсть грошей - наприклад, перiодичний 

перегляд процентних ставок. 

Умова про дострокове погашення вiдповiдає критерiю SPPI в тому випадку, якщо сума, сплачена при 

достроковому погашеннi, представляє по сутi непогашену частину основної суми i проценти на 

непогашену частину та може включати розумну додаткову компенсацiю за дострокове припинення дiї 

договору. 

Крiм того, умова про дострокове погашення розглядається як така, що вiдповiдає даному критерiю в 

тому випадку, якщо фiнансовий актив придбавається або створюється з премiєю або дисконтом щодо 

зазначеної в договорi номiнальної сумi, сума, що пiдлягає виплатi при достроковому погашеннi, по сутi 

являє собою зазначену в договорi номiнальну суму плюс передбаченi договором нарахованi (але не 

виплаченi) проценти (i може також включати розумну додаткову компенсацiю за дострокове припинення 

дiї договору); i при первiсному визнаннi фiнансового активу справедлива вартiсть його умови про 

дострокове погашення є незначною. 

Класифiкацiя фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi в облiку залежить вiд умов вiдповiдного 

договору та бiзнес-моделi, що використовується банком для утримання таких фiнансових активiв. 

Зокрема, банк визнає усi свої фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю, за справедливою 

вартiстю iз вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд або за справедливою вартiстю iз 

вiдображенням переоцiнки через прибутки/збитки. 

 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

Банк оцiнює фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю тiльки, якщо виконуються обидвi наступнi 

умови: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання такого 

фiнансового активу для отримання передбачених договором грошових потокiв; 

- договiрнi умови фiнансового активу передбачають отримання в обумовленi дати грошових 

потокiв, якi є виключно платою в рахунок основної суми боргу та вiдсоткiв на непогашену частину 

основної суми боргу (SPPI-тест). 

Банк має бiльше однiєї бiзнес-моделi для управлiння своїми фiнансовими активами. Враховуючи обсяг 

дiлової активностi Банку єдиною його бiзнес-моделлю стосовно наданих кредитiв є створення, 

придбання та подальше утримання таких фiнансових активiв з метою отримання передбачених 

договорами грошових потокiв, що вiдповiдає метi класичного банкiнгу. Стосовно боргових фiнансових 

iнструментiв, що випущенi центральними органами влади, банк утримує їх, як для отримання договiрних 

грошових потокiв, так i з можливiстю їх продажу. 

 



При проведеннi SPPI-тесту банк застосовує судження та аналiзує усi доречнi фактори у вiдповiдностi до 

приписiв МСФО 9 "Фiнансовi iнструменти". У випадку, якщо SPPI-тест не виконується, такий 

фiнансовий актив пiдлягає оцiнцi за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки через 

прибутки/збитки. 

 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки  через iнший 

сукупний дохiд 

Згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" банк оцiнює борговi фiнансовi активи за справедливою вартiстю 

iз вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд, якщо виконуються обидвi наступнi умови: 

- фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 

отримання передбачених договором грошових потокiв вiд утримання такого фiнансового активу, так i 

шляхом його продажу; 

- договiрнi умови фiнансового активу дотримують SPPI-тесту. 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки через 

прибутки/збитки 

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю iз вiдображенням переоцiнки через 

прибутки/збитки, є: 

- активами з потоками грошових коштiв за договорами, якi не є виплатами тiльки основної суми 

боргу та процентiв (тобто активами, за якими SPPI-тест не дотримано) та/або 

- активами, якi утримуються у бiзнес-моделi, яка не призначена для збирання грошових потокiв за 

договорами, або утримуються банком, як для збирання таких грошових потокiв, так я для продажу та/або 

- дольовими фiнансовими iнструментами, якi вiдповiдають вiдповiдним критерiям МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти". 

Якщо бiзнес-модель, за якою банк утримує фiнансовi активи, змiнюється, то фiнансовi активи, якi 

зазнали такого впливу, змiнюють свою класифiкацiю. Вимоги до класифiкацiї та оцiнки, що стосуються 

нової категорiї, застосовуються перспективно iз першого дня першого звiтного перiоду пiсля змiн у 

бiзнес-моделi, якi призводять до такої змiни класифiкацiї фiнансових активiв банку. 

 

 (ii) Визнання 

Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк стає стороною 

договору про вiдповiдний фiнансовий iнструмент. Всi стандартнi придбання фiнансових активiв 

облiковуються на дату розрахункiв. 

(iii) Оцiнка 

Початкова оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов'язання здiйснюється за справедливою 

вартiстю плюс, якщо це не є фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, затрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до 

придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами, 

оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на операцiї, якi можуть бути 

понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком: 

" кредитiв та дебiторської заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка 

" iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка та 

" iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають цiни котирування на активному ринку та 

справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно, якi оцiнюються за вартiстю придбання за 

вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Усi фiнансовi зобов'язання, крiм тих, що були визначенi як зобов'язання за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та крiм фiнансових зобов'язань, що виникають у 

випадку, коли передача фiнансового активу, вiдображеного в облiку за справедливою вартiстю, не 

вiдповiдає критерiям припинення визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю. 

(iv) Амортизована вартiсть 

Амортизована вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання - це сума, за якою фiнансовий 

актив чи зобов'язання оцiнюються при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс або 

мiнус кумулятивна амортизацiя будь-якої визнаної рiзницi мiж цiєю початковою сумою та сумою при 



погашеннi iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, та мiнус будь-яке зменшення вартостi 

внаслiдок зменшення корисностi. Премiї та дисконти, у тому числi початковi витрати на операцiї, 

включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються за ефективною 

процентною ставкою по цьому iнструменту. 

(v)     Принципи оцiнки за справедливою вартiстю 

Справедлива вартiсть - це цiна, яку можна отримати вiд продажу активу або передачi зобов'язання у 

звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на основному або, за його вiдсутностi, найбiльш 

сприятливому ринку, до якого Банк має доступ на цю дату. Справедлива вартiсть зобов'язання 

вiдображає ризик його невиконання.    

За можливостi Банк визначає справедливу вартiсть фiнансового iнструмента з використанням цiн 

котирування на активному ринку для такого iнструмента. Ринок вважається активним, якщо операцiї для 

активiв або зобов'язань вiдбуваються з достатньою частотою та у достатньому обсязi, що забезпечують 

наявнiсть iнформацiї про цiноутворення на безперервнiй основi. 

При вiдсутностi цiн котирування на активному ринку, Банк використовує методи оцiнки, що 

максимiзують використання публiчно доступних вхiдних даних та мiнiмiзують використання вхiдних 

даних, що не є доступними публiчно. Обраний метод оцiнки враховує усi фактори, якi учасники ринку 

могли б узяти до уваги при визначеннi цiн котирування. 

Найкращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi, 

зазвичай, є цiна операцiї, тобто справедлива вартiсть виплаченого або отриманого вiдшкодування. Якщо 

Банк вважає, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi вiдрiзняється вiд цiни операцiї та 

справедлива вартiсть оцiнюється в спосiб, iнший нiж за цiною котирування на активному ринку для 

iдентичного активу або зобов'язання, або не базується на методi оцiнки, що використовує тiльки данi, 

отриманi з вiдкритих ринкових джерел, то фiнансовий iнструмент початково оцiнюється за його 

справедливою вартiстю, скоригованою на рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату первiсного 

визнання та цiною операцiї. Ця рiзниця визнається у прибутку або збитку на вiдповiднiй основi протягом 

строку дiї фiнансового iнструменту, але не пiзнiше, нiж тодi, коли оцiнка вартостi пiдтверджується 

цiлком за рахунок даних, отриманих з вiдкритих ринкових джерел, або коли операцiя була завершена. 

(vi) Прибутки та збитки, що виникають при подальшiй оцiнцi 

Прибуток або збиток в результатi змiни балансової вартостi фiнансового iнструменту визнається таким 

чином: 

" прибуток або збиток за фiнансовим iнструментом, класифiкованим як фiнансовий iнструмент за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку (FVPL), визнається у 

прибутку або збитку; 

" прибуток або збиток за фiнансовим iнструментом, класифiкованим як фiнансовий iнструмент за 

справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший сукупний дохiд (FVOCI), визначається як 

складова власного капiталу (за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi i прибуткiв та збиткiв вiд 

курсових рiзниць) до моменту припинення визнання цього активу, у разi припинення визнання, 

визнанням у прибутку або збитку кумулятивного прибутку або збитку, що ранiше був визнаний у 

власному капiталi. Проценти за таким фiнансовим iнструментом, визнаються у прибутку або збитку в 

тому перiодi, в якому вони були заробленi, i розраховуються за методом ефективного вiдсотка. 

Прибуток або збиток вiд фiнансових iнструментiв, вiдображених за амортизованою собiвартiстю, 

визнається у прибутку або збитку, коли вiдбувається припинення визнання такого фiнансового 

iнструменту або зменшується його кориснiсть, а також в результатi його модифiкацiї. 

(vii) Припинення визнання 

Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається тодi, коли закiнчився строк дiї прав на отримання 

грошових коштiв вiд фiнансового активу, або коли Банк передав фiнансовий актив в операцiї, в якiй 

передаються практично всi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням фiнансовим активом, або в якiй 

Банк не передає i не зберiгає практично всi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням фiнансовим 

активом, та не зберiгає контроль за переданим фiнансовим активом. Будь-яка участь у переданих 

фiнансових активах, що вiдповiдають критерiям припинення визнання, створена або збережена Банком, 

визнається як окремий актив або зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан. Визнання Банком фiнансового 

зобов'язання припиняється тодi, коли його зобов'язання за договором погашено, анульовано або строк 

його дiї закiнчився. 

Банк укладає угоди, за умовами яких передає активи, визнанi в звiтi про фiнансовий стан, але зберiгає за 

собою всi ризики i вигоди, пов'язанi з переданими активами або їх частиною. Якщо всi або практично всi 



ризики i вигоди зберiгаються, переданi активи не списуються. 

При здiйсненнi операцiй, при яких Банк не зберiгає i не передає всi основнi ризики i вигоди, пов'язанi з 

володiнням фiнансовим активом, визнання даного активу припиняється, якщо контроль над активом 

втрачається. 

Якщо при передачi контроль над активом зберiгається, Банк продовжує визнавати актив в тих межах, якi 

визначаються тим, наскiльки актив вiдкритий для змiн у вартостi переданих активiв. 

 

Якщо Банк купує власне боргове зобов'язання, то воно виключається зi звiту про фiнансовий стан, а 

рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов'язання та сплаченою сумою включається до складу прибутку або 

збитку вiд дострокового погашення боргу. 

Банк списує залишки, що вiдносяться до активiв, якi вважаються безнадiйною заборгованiстю.  

(viii) Похiднi фiнансовi iнструменти 

Похiднi фiнансовi iнструменти включають свопи, форварднi операцiї, ф'ючерси, операцiї на умовах спот 

та опцiони по процентних ставках та операцiї з обмiну валют. 

Похiднi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю на дату укладання 

вiдповiдного контракту, пiсля чого вони переоцiнюються за справедливою вартiстю. Всi похiднi 

iнструменти вiдображаються як активи, якщо їх справедлива вартiсть має додатне значення, та як 

зобов'язання, якщо їх справедлива вартiсть має вiд'ємне значення. 

Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв визнаються негайно у прибутку або збитку. 

Хоча Банк здiйснює торговi операцiї з похiдними iнструментами для цiлей хеджування ризикiв, цi 

iнструменти не вiдповiдають критерiям облiку хеджування. 

(ix) Взаємозарахування 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання взаємозараховуються, i чиста сума вiдображається у звiтi про 

фiнансовий стан у разi iснування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум i 

намiру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалiзувати актив i одночасно погасити 

зобов'язання. 

(в) Зменшення корисностi  

МСФЗ 9 замiнив модель "понесених збиткiв", що використовувалася в МСБО 39, на модель "очiкуваних 

кредитних збиткiв" (ELC). Застосування нової моделi зменшення корисностi вимагає вiд Банка значних 

професiйних суджень щодо того, яким чином змiни економiчних факторiв впливають на очiкуванi 

кредитнi збитки, що визначаються шляхом зважування щодо ймовiрностi їх виникнення. 

Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки визнаються Банком в сумi, що дорiвнює або очiкуваним кредитним 

збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї iнструмента. 

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї iнструмента - це очiкуванi кредитнi збитки, що виникають 

внаслiдок усiх можливих подiй дефолту протягом усього очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента, тодi як очiкуванi кредитнi збитки за 12 мiсяцiв становлять важливу частину очiкуваних 

кредитних збиткiв, що виникають внаслiдок подiй дефолту, можливих протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної 

дати. 

Банк оцiнює якiсть фiнансових активiв наступним чином: 

- якщо кредитний ризик за фiнансовим iнструментом iстотно не зрiс з моменту первинного облiку, то 

резерви пiд збитки за цим фiнансовим активом дорiвнюють сумi ECL протягом 12 мiсяцiв (12-months 

ECL); 

 - в разi значного збiльшення кредитного ризику з моменту первинного облiку, Банк визнає резерви пiд 

збитки за цим фiнансовим активом рiвними сумi ECL протягом всього термiну дiї активу (lifetime ECL); 

(i) Розрахунок суми очiкуваного вiдшкодування 

Фiнансовi активи, що вiдображуються за амортизованою вартiстю 

Очiкуванi кредитнi збитки являють собою розрахункову оцiнку, зважену з урахуванням ймовiрностi 

кредитних збиткiв. Вони оцiнюються Банком таким чином: 

 o щодо фiнансових активiв, якi не є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як теперiшня вартiсть 

усiх очiкуваних недоотримань грошових коштiв (тобто рiзниця мiж грошовими потоками, що належать 

Банку вiдповiдно до договору, i грошовими потоками, якi Банк очiкує отримати); 

 o щодо фiнансових активiв, якi є кредитно-знецiненими станом на звiтну дату: як рiзниця мiж валовою 

балансовою вартiстю активiв i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв; 

 o щодо невикористаної частини зобов'язань з надання позик: як теперiшня вартiсть рiзницi мiж 

передбаченими договором грошовими потоками, якi належать Банку за договором, якщо утримувач 



зобов'язання з надання позик скористається своїм правом на отримання позики, i грошовими потоками, 

якi Банк очiкує отримати, якщо ця позика буде видана; i 

 o щодо договорiв фiнансової гарантiї: як теперiшня вартiсть очiкуваних виплат утримувачевi договору 

для компенсацiї понесеного ним кредитного збитку за вирахуванням сум, якi Банк очiкує вiдшкодувати.  

Значне збiльшення кредитного ризику та визначення дефолту 

 При визначеннi того, чи має мiсце значне збiльшення кредитного ризику (тобто ризику дефолту) за 

фiнансовим iнструментом з моменту його первiсного визнання, Банк розглядає об?рунтовану i 

пiдтверджувану iнформацiю, актуальну i доступну без надмiрних витрат або зусиль, включаючи як 

кiлькiсну, так i якiсну iнформацiю, а також аналiз, заснований на iсторичному досвiдi Банку, експертнiй 

грошовiй оцiнцi якостi кредиту i прогнознiй iнформацiї. 

Оцiнка значного збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного визнання фiнансового iнструмента 

вимагає визначення дати первiсного визнання iнструмента. Для деяких поновлюваних механiзмiв 

кредитування, таких як кредитнi картки i овердрафти, дата укладення договорiв може бути дуже 

давньою. Змiна договiрних умов фiнансового iнструменту, також може вплинути на дану оцiнку. 

Для цiлей визначення значного збiльшення кредитного ризику та настання подiй дефолту Банк 

використовує рейтингову систему, визначену у вiдповiдностi до вимог корпоративної кредитної полiтики 

материнського банку CREDIT EUROPE BANK N. V. (Нiдерланди). 

Списання фiнансових активiв за рахунок сформованих резервiв вiдбувається за вiдсутностi 

об?рунтованих очiкувань щодо вiдшкодування їх вартостi згiдно рiшення керiвництва Банку.  

Нефiнансовi активи  

Iншi нефiнансовi активи, крiм вiдстрочених податкiв, оцiнюються на кожну звiтну дату на предмет 

iснування ознак зменшення корисностi. Сумою очiкуваного вiдшкодування нефiнансових активiв є 

бiльша з двох оцiнок: їх справедлива вартiсть за вирахуванням затрат на реалiзацiю або вартiсть у 

використаннi. При оцiнцi вартостi у використаннi очiкуванi у майбутньому грошовi потоки 

дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, що 

вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, властивi певному активу. 

Сума очiкуваного вiдшкодування активу, який самостiйно не генерує надходження грошових коштiв 

незалежно вiд надходжень вiд iнших активiв, визначається по одиницi, що генерує грошовi кошти, до 

якої вiдноситься цей актив. Збиток вiд зменшення корисностi визнається тодi, коли балансова вартiсть 

активу або його одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування. 

Усi збитки вiд зменшення корисностi нефiнансових активiв визнаються у прибутку або збитку i 

сторнуються тiльки тодi, коли змiнюються оцiнки, використанi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Збиток вiд зменшення корисностi сторнується тiльки тодi, коли балансова вартiсть 

активу не перевищує балансову вартiсть, яка була б визначена, за вирахуванням амортизацiї, якби не був 

визнаний збиток вiд зменшення корисностi. 

(г) Зобов'язання з надання кредитiв  

У ходi звичайної дiяльностi Банк приймає на себе зобов'язання кредитного характеру, що включають 

невикористанi кредитнi лiнiї, акредитиви i гарантiї, та надає iншi форми кредитного страхування. 

Фiнансовi гарантiї - це договори, що зобов'язують Банк здiйснити певнi платежi, що компенсують 

утримувачу фiнансової гарантiї збиток, понесений в результатi того, що певний дебiтор не змiг здiйснити 

платiж у строки, визначенi умовами боргового iнструмента. 

Зобов'язання за фiнансовою гарантiєю спочатку визнається за справедливою вартiстю за вирахуванням 

затрат, пов'язаних з операцiєю, i в подальшому воно оцiнюється за бiльшою з двох величин: за сумою, що 

була визнана спочатку, за вирахуванням кумулятивної амортизацiї, або за сумою резерву на покриття 

збиткiв за даною гарантiєю. Резерви на покриття збиткiв за фiнансовими гарантiями та iншими 

зобов'язаннями кредитного характеру визнаються тодi, коли iснує значна ймовiрнiсть виникнення 

збиткiв, i розмiри таких збиткiв можна оцiнити достовiрно. 

Зобов'язання за фiнансовими гарантiями та резерви по iнших зобов'язаннях кредитного характеру 

включаються до складу iнших зобов'язань. 

(д) Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Основнi засоби та нематерiальнi активи вiдображенi за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос та амортизацiя зараховуються до 

прибутку або збитку з використанням прямолiнiйного методу протягом оцiненого строку корисного 

використання активiв. Знос та амортизацiя нараховуються з дати придбання активiв або, якщо це 

стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли вiдповiдний актив завершений 



i готовий для використання. Оцiненi строки корисного використання такi: 

Будiвлi       50 рокiв 

Меблi та обладнання    3-5 рокiв 

Транспортнi засоби   5 рокiв 

Нематерiальнi активи    3-5 рокiв 

Витрати, понесенi на ремонт орендованих примiщень, визнаються як активи i вiдображаються у прибутку 

або збитку за прямолiнiйним методом протягом коротшого з двох строкiв: протягом строку корисного 

використання орендованих примiщень або вiдповiдного строку оренди. 

(е) Iнвестицiйна нерухомiсть 

Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухомiсть, що утримується з метою отримання доходу вiд оренди чи з 

метою збiльшення капiталу, або для досягнення обох зазначених цiлей, але не для продажу у ходi 

звичайної дiяльностi та не для використання у виробництвi чи для постачання товарiв або надання 

послуг, чи для адмiнiстративних цiлей. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за справедливою вартiстю, 

змiни якої визнаються у прибутку або збитку. 

Якщо характер використання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi змiнюється та вiдбувається його 

перекласифiкацiя в категорiю основних засобiв, справедлива вартiсть цього об'єкта на дату 

перекласифiкацiї стає вартiстю придбання для цiлей його подальшого вiдображення в облiку. 

(є) Банк як орендар 

При переходi до МСФЗ 16, Банком було прийнято рiшення про застосування  модифiкованого 

ретроспективного пiдходу, що дає можливiсть не перераховувати порiвняльну iнформацiю, представлену 

в звiтностi за 2018 р. Тому розрахунок впливу нового стандарту знайшов вiдображення  тiльки у 

фiнансових показниках 2019 р. 

Починаючи з 2019 року Банк визнає в балансi орендованi об'єкти  як актив з права користування, що 

представляє його право використовувати базовий орендований актив  та орендоване зобов'язання, яке 

вiдображає його зобов'язання орендних платежiв  за договорами оренди. 

Банк оцiнює право використання активiв аналогiчно iншим нефiнансовим активам (таким як 

нерухомiсть, обладнання) та зобов'язання з оренди подiбно до iнших фiнансових зобов'язань.  

Банк використовує виключення та не визнає на балансi активи з права користування щодо: 

- короткострокових договорiв оренди; 

- договорiв оренди, за якими базовий актив має низьку вартiсть. 

Банк визнає витрати з оренди рiвномiрно як дозволено МСФЗ 16. Цi витрати представленi в складi 

"операцiйних витрат" у складi прибутку або збитку. Банк застосовує виключення до договорiв оренди 

всiх груп активiв. При застосуваннi даного виключення короткостроковими вважаються договори оренди 

зi строком оренди до 365 днiв включно. Банк застосовує порiг  

5 000 євро (гривневий еквiвалент на дату застосування виключення), при визначеннi базового активу з 

низькою вартiстю. 

 За договорами оренди, до яких Банк застосовує виключення, витрати визнаються в перiодi, до якого 

вони належать.  

    Пiд час визнання оренди, Банк визначає строк оренди вiд якого залежить розрахунок зобов'язання за 

орендою i те, в якiй сумi ми визнаємо актив у формi права користування.  

     Беручи до уваги передбачену договорами можливiсть їх пролонгацiї або ж високу ймовiрнiсть 

укладання нових договорiв на оренду цих же об'єктiв нерухомостi, для розрахунку зобов'язання по орендi 

Банк  застосовує до визначених договорiв строк тривалiстю 3 рокiв. Це зумовлено тим, що Банк 

здiйснює стратегiчне планування всiх видiв дiяльностi. 

У випадку суттєвого вiдхилення балансової вартостi вiд оцiненої, Банк переоцiнює орендне зобов'язання. 

Банк змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з використанням 

переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

- змiна строку оренди (у зв'язку з продовженням  або дострокового припинення оренди); 

- змiна оцiнки можливостi придбання базового активу; 

- змiна платежiв, обумовлена змiною плаваючої процентної ставки. 

Банк змiнює оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з використанням 

незмiнної  ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

- змiна сум, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi; 

- змiна майбутнiх орендних платежiв внаслiдок змiни iндексу або ставки, що використовуються для 

визначення таких платежiв. 



Банк вiдображає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу з права користування 

(крiм випадку зменшення балансової вартостi активу з права користування до нуля). У випадку, коли 

балансова вартiсть активу з права користування зменшилася до нуля та вiдбувається подальше 

зменшення орендного зобов'язання, Банк визнає решту суми у складi прибуткiв або збиткiв. 

На дату початку оренди Банк оцiнює  активи за собiвартiстю, а зобов'язання як суму теперiшньої 

вартостi орендних платежiв, що ще несплаченi. Банк дисконтує оренднi платежi,   на процентну ставку, 

яка визначається як ставка залучення позикових коштiв та дорiвнює облiковiй ставцi НБУ станом на дату 

визнання активу та зобов'язання з оренди. 

      Майбутнi оренднi платежi включають: 

- фiксованi платежi за вирахуванням будь-якої дебiторської заборгованостi;  

- змiнi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу, курсу валют чи ставки, первiсно оцiненi з 

використанням такого iндексу чи ставки на дату початку оренди;  

- суми, що, як очiкується, будуть сплаченi орендарем за гарантiями лiквiдацiйної вартостi;  

-  цiну реалiзацiї можливостi придбання, якщо орендар об?рунтовано впевнений у тому, що вiн 

скористається такою можливiстю;  

- платежi в рахунок штрафiв за припинення оренди, якщо умови оренди передбачають для орендаря 

можливiсть припинення оренди.  

     Амортизацiя з права користування здiйснюється вiд дати початку оренди  i до кiнця строку оренди.  

Як наслiдок, Банк  нараховує амортизацiю права використання активу та вiдсотки щодо зобов'язання з 

оренди, а також класифiкує грошовi потоки щодо зобов'язання з оренди на основну частину та проценти 

та представляє їх у звiтi про рух грошових коштiв. 

     Банк розкриває iнформацiю щодо активiв з права користування в  фiнансовiй звiтностi за статтею 

"Основнi засоби" Звiту про фiнансовий стан, та зобов'язання за договором оренди за статтею "Iншi 

фiнансовi зобов'язання".   

     Банк здiйснює переоцiнку орендного зобов'язання з використанням незмiнної ставки дисконтування 

у разi  змiни майбутнiх орендних платежiв унаслiдок змiни iндексу або ставки, що використовуються 

для визначення таких платежiв. Облiк переоцiнки орендного зобов'язання з вiдповiдною переоцiнкою 

активу з права користування  здiйснюється шляхом вiдображення переоцiненої суми на дату вiдповiдних 

змiн iндексу згiдно умов договору 

 У звiтi про прибутки та збитки вiдображенi вiдсотки за орендними зобов'язаннями, за статтею 

"Процентнi витрати". 

Iншi оренднi платежi, не включенi до оцiнки орендного зобов'язання в тому перiодi, протягом якого вони 

виникли вiдображенi за статтею "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати".  

     У разi  змiни обсягу оренди або компенсацiї за оренду, яка не була частиною початкових умов 

оренди ( припинення права на використання одного чи бiльше базових активiв, або подовження чи 

скорочення строку оренди за договором), Банк розглядає модифiкацiю договору оренди, а саме зменшує 

балансову вартiсть активу з права користування на суму часткового або повного припинення оренди та 

визнає прибуток або збиток з вiдображенням за статтею "Iншi операцiйнi доходи" Звiту про прибутки та 

збитки.  

     Банком заключеннi договори  оренди , якi  надають  право контролювати використання 

визначеного  активу протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю. 

   За всiма договорами оренди  Банк: 

- визнав в  звiтi про фiнансовий стан активи з права користування та оренднi зобов'язання, первiсно 

оцiненi за теперiшньою вартiстю майбутнiх орендних платежiв; 

- визнав в звiтi про прибутки i збитки амортизацiю активiв з права користування та вiдсоткiв за 

орендними зобов'язаннями; 

- вiдокремив в  звiтi про рух грошових коштiв загальну суму грошових коштiв, 

спрямованих на погашення основної частини. 

     До складу орендних платежiв, що враховуються при оцiнцi орендних зобов'язань за право 

користування базовим активом протягом строку оренди включаються: 

- фiксованi платежi (включаючи по сутi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-яких стимулiв до 

заключення договору оренди, що пiдлягають отриманню; 

- змiннi оренднi платежi, що залежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно оцiненi з використанням такого 

iндексу чи ставки на дату початку оренди; 

- штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди вiдображають реалiзацiю Банком опцiону 



на дострокове припинення договору оренди. 

 (ж) Визнання доходiв та витрат 

Процентнi доходи i подiбнi доходи та процентнi витрати i подiбнi витрати визнаються у прибутку або 

збитку з використанням методу ефективного вiдсотка. 

Комiсiя за надання кредиту, комiсiя за обслуговування кредиту та iншi комiсiї, якi вважаються складовою 

частиною загальної прибутковостi кредиту, а також вiдповiднi витрати на здiйснення операцiї 

вiдображаються як доходи майбутнiх перiодiв та амортизуються як процентнi доходи протягом оцiненого 

строку корисного використання фiнансового iнструмента iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. 

Дохiд вiд iнших зборiв i комiсiй та iншi доходи визнаються по мiрi надання/отримання вiдповiдних 

послуг. Платежi з операцiйної оренди, за умовами якої Банк не бере на себе практично всi ризики i не 

отримує практично всi вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкуються як витрати у тому 

перiодi, в якому вони були здiйсненi. 

 (з) Оподаткування 

Податок на прибуток або збиток складається з поточного та вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком випадкiв, коли вiн вiдноситься до статей, 

вiдображених безпосередньо у власному капiталi. У таких випадках вiн визнається у власному капiталi. 

Поточний податок на прибуток складається з очiкуваного податку до сплати, розрахованого на основi 

оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок оподаткування, що дiють або фактично дiють 

на дату звiту про фiнансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що пiдлягає сплатi за попереднi 

роки. 

Вiдстрочений податок визначається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв та 

зобов'язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються для 

цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками оподаткування, якi, як очiкується, 

будуть застосованi до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування, згiдно iз законодавством, введеним 

у дiю або практично дiючим на звiтну дату. 

Визначення  вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань вiдображає податковi наслiдки намiрiв, 

яким чином Банк очiкує в кiнцi звiтного перiоду вiдшкодувати або компенсувати балансову вартiсть 

своїх активiв i зобов'язань. Стосовно iнвестицiйної нерухомостi, яка оцiнюється за справедливою 

вартiстю, iснує припущення, що балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi буде вiдшкодована 

шляхом продажу. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються виходячи з податкових ставок, якi, як 

очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових рiзниць на момент їх реалiзацiї. Податковi ставки 

визначенi на основi законiв та положень, якi були прийнятi або розглядались до прийняття на звiтну дату. 

Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, що iснує ймовiрнiсть отримання в 

майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi податковi збитки та 

кредити, невикористанi перед цим. Вiдстроченi податковi активи зменшуються, коли реалiзацiя 

вiдповiдної податкової вигоди не є ймовiрною. 

(и) Резерви 

Резерв визнається у звiтi про фiнансовий стан, коли Банк має юридичне або конструктивне зобов'язання в 

результатi подiї, що вiдбулася в минулому, та коли iснує ймовiрнiсть того, що погашення цього 

зобов'язання приведе до зменшення економiчної вигоди. Якщо наслiдки погашення є суттєвими, сума 

резервiв визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з використанням 

ставки без врахування оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових потокiв 

у часi та там, де це можливо, ризики, властивi для конкретного зобов'язання. 

(i) Статутний капiтал 

Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi затрати, безпосередньо пов'язанi з випуском 

простих акцiй та опцiонiв на акцiї, визнаються як вирахування з власного капiталу за вирахуванням 

будь-якого впливу оподаткування. 

Спроможнiсть Банку оголошувати i виплачувати дивiденди залежить вiд положень i вимог законодавства 

України. Дивiденди на простi акцiї вiдображаються як зменшення нерозподiленого прибутку в тому 

перiодi, в якому вони були оголошенi. 

(ї) Виплати працiвникам 

Пенсiї забезпечуються державою через обов'язковi вiдрахування Банку та його працiвникiв, що 

розраховуються на основi доходiв кожного працiвника. Витрати на такi вiдрахування визнаються у 

прибутку або збитку в тому перiодi, в якому здiйснюються вiдрахування, та включаються до складу 



заробiтної плати та виплат працiвникам. 

(й)      Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки в касi, залишки на рахунку в Нацiональному банку 

України (включаючи депозитнi сертифiкати) та залишки коштiв в банках з початковими строками 

виплати згiдно з договорами до трьох мiсяцiв.  

(к) Звiтнiсть за сегментами 

Операцiйний сегмент - це компонент Банку, який займається господарською дiяльнiстю, в рамках якої 

вiн може отримувати доходи або нести витрати (включаючи доходи та витрати вiд операцiй з iншими 

компонентами того самого Банку), результати дiяльностi якого регулярно аналiзуються головною 

посадовою особою, вiдповiдальною за прийняття операцiйних рiшень щодо розподiлу ресурсiв мiж 

сегментами та оцiнки фiнансових результатiв їх дiяльностi, та стосовно якого iснує окрема фiнансова 

iнформацiя. 

(л) Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу, визнаються, якщо балансова вартiсть таких активiв 

вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання. На дату прийняття 

рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, мають виконуватися такi умови: стан 

активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi 

їх продажу протягом року з дати класифiкацiї. Банк визнає втрати вiд зменшення корисностi в разi 

зниження справедливої вартостi необоротних активiв за вирахуванням витрат на продаж, а у разi 

збiльшення справедливої вартостi необоротних активiв за вирахуванням витрат на продаж визнає дохiд, 

але в сумi, що не перевищує ранiше накопиченi втрати вiд зменшення корисностi.  

Необоротнi активи, що утримуються Банком для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за 

вирахуванням витрат на продаж. Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не 

нараховується. 

Примiтка 4 Новi та переглянутi положення з бухгалтерського облiку 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному 

роцi, за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу на 1 сiчня 2019 р. 

Банк не застосовував достроково будь-якi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але 

ще не вступили в силу. 

 

МСФЗ 16 "Оренда" 

МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 

1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, якщо МСФЗ 15 "Виручка за 

договорами з клiєнтами" також застосовується. 

МСФЗ 16 вводить новi або змiненi вимоги щодо облiку оренди. Стандарт вводить значнi змiни в облiку 

оренди шляхом усунення вiдмiнностей мiж операцiйною та фiнансовою орендою, вимагаючи визнання 

активу з права користування та оренднi зобов'язання в дату початку визнання для всiх договорiв оренди, 

крiм договорiв короткострокової оренди та договорiв оренди малоцiнних активiв. На вiдмiну вiд облiку з 

боку орендаря, облiк з боку орендодавця залишився практично незмiнним. Вплив застосування МСФЗ 16 

на окрему фiнансову звiтнiсть Банку описано нижче. 

Датою першого застосування МСФЗ 16 для Банку є 1 сiчня 2019 року. 

Банк застосував МСФО 16 ретроспективно з визнанням кумулятивного наслiдку першого застосування, 

який є визнаним на дату першого застосування. Вiдповiдно, перерахунок порiвняльної iнформацiї не 

проводився. 

 

Вплив нового визначення оренди.  

Банк використав практичний прийом, запропонований в рамках переходу до МСФЗ 16, який дозволяє не 

здiйснювати повторну оцiнку того, чи є договiр орендою або чи мiстить умови оренди. Вiдповiдно, цей 

стандарт застосовано до договорiв, якi ранiше були iдентифiкованi як договори оренди iз застосуванням 

МСБО 17 "Оренда" та КТМФЗ. 

Банк застосував визначення оренди та вiдповiднi роз'яснення, викладенi в МСФЗ 16 до всiх договорiв 

оренди, укладених або змiнених пiсля 1 сiчня 2019 року. При пiдготовцi до первiсного застосування 

МСФЗ 16 Банк провiв аналiз. Цей аналiз показав, що нове визначення оренди за МСФЗ 16 не змiнить 

суттєво перелiк договорiв, якi вiдповiдають визначенню оренди. 



 

Вплив на облiк оренди з боку орендаря. 

Операцiйна оренда: МСФЗ 16 змiнило принцип облiку Банком оренди, що ранiше класифiкувалась як 

операцiйна оренда вiдповiдною до МСБО 17. 

За договорами оренди, якi були попередньо визнанi як договори операцiйної оренди згiдно з вимогами  

МСБО 17, Банк станом на 1 сiчня 2019 року:  

" визнав оренднi зобов'язання в сумi теперiшньої вартостi орендних платежiв, належних до сплати 

до кiнця строку оренди вiдповiдних договорiв, дисконтованих за додатковими ставками запозичення, 

визначеними за станом на дату першого застосування МСФЗ 16; 

" визнав активи з права користування в сумi орендних зобов'язань, збiльшенiй на суму попереднiх 

оплат орендних платежiв, та зменшенiй на суму нарахованих витрат за орендними платежами до сплати, 

що були вiдображенi у Звiтi про фiнансовий стан безпосередньо перед датою першого застосування 

стандарту за вiдповiдними орендними договорами. 

Для договорiв короткострокової оренди (строком до 12 мiсяцiв) i оренди малоцiнних активiв (як 

персональнi комп'ютери) Банк визнає витрати з оренди рiвномiрно як дозволено МСФЗ 16. Цi витрати 

представленi в складi "операцiйних витрат" у складi прибутку або збитку. Банк використав єдину ставку 

дисконтування для портфелю оренди iз схожими характеристиками. 

 

Вплив на облiк оренди з боку орендодавця. 

МСФО 16 не змiнює суттєво облiк оренди орендодавцем. За МСФЗ 16 орендодавець продовжує 

класифiкувати оренду як фiнансову або операцiйну i по рiзному облiковувати цi два типи 

оренди. Проте, МСФЗ 16 змiнив i розширив вимоги до розкриття iнформацiї, особливо в частинi 

управлiння ризиками орендодавцем збережених ним прав на базовi активи. 

 

Вплив першого застосування МСФЗ 16 на окрему фiнансову звiтнiсть. 

Станом на дату першого застосування МСФЗ 16 у Банку вiдсутнi договори оренди, належнi до 

класифiкацiї та подальшого облiку згiдно з вимогами МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".  

 Пiд час визнання оренди, Банк визначає строк оренди вiд якого залежить розрахунок зобов'язання за 

орендою i те, в якiй сумi ми визнаємо актив у формi права користування.  

Беручи до уваги передбачену договорами можливiсть їх пролонгацiї або ж високу ймовiрнiсть укладання 

нових договорiв на оренду цих же об'єктiв нерухомостi, для розрахунку зобов'язання по орендi Банк  

застосовує до визначених договорiв строк тривалiстю 3 рокiв. Це зумовлено тим, що Банк здiйснює 

стратегiчне планування всiх видiв дiяльностi. 

Середньозважена додаткова ставка запозичення, застосована при визначеннi орендних зобов'язань, 

визнаних у Звiтi про фiнансовий стан за станом на дату першого застосування МСФЗ 16 становила 18% . 

Рiзниця мiж сумою визнаних активiв з права користування та величиною орендних зобов'язань виникла 

за рахунок авансом сплачених орендних платежiв за останнiй мiсяць оренди, та становить 621 тис. грн.. 

Нижче наведено пояснення  розбiжностi мiж сумою зобов'язань за договорами операцiйної оренди, якби 

вони розкривалися згiдно з МСБО 17 станом на 31 грудня 2018 року, дисконтованих з використанням 

ставки дисконтування станом на дату першого застосування за МСФЗ 16 та сумою зобов'язань за 

договорами оренди, визнаних у Звiтi про фiнансовий стан станом на 1 сiчня 2019 року: 

 

 Зобов'язання за договорами оренди 

(у тисячах гривень)  

  

Зобов'язання за договорами операцiйної оренди станом на 31 грудня 2018 року 34,673 

  

Ефект дисконтування на 01 сiчня 2019 року (6,330) 

Сума зобов'язань, дисконтована за ставкою дисконтування станом на 01 сiчня 2019  24,545 

  

Виключення, щодо визнання:  

- короткостроковi договори оренди (117) 

- договори оренди, за якими базовий актив має низьку вартiсть - 

  

Зобов'язання за договорами оренди, визнанi станом на 01 сiчня 2019 року 24,545 



  

Визнаний актив з права користування станом на 31 грудня 2019 року 25,167 

   

 

На дату першого застосування Банк визнав у Звiтi про фiнансовий стан: 

" активи з права користування у сумi 25,167 тисяч гривень; 

" оренднi зобов'язання у сумi 24,545 тисяч гривень, оцiнивши їх за теперiшньою вартiстю не 

сплачених орендних платежiв, дисконтованих з використанням ставки дисконтування 18%.. 

Вплив на економiчнi нормативи Банку вiд застосування МСФЗ 16 є не суттєвим.  

Узгодження балансової вартостi за МСБО 17 iз залишками, що вiдображаються за МСФЗ 16 станом на 01 

сiчня 2019 року: 

Стаття звiту про фiнансовий стан Примiтки Сума до переходу на МСФЗ 16 (31.12.2018) 

Змiна оцiнок Сума з врахуванням переходу на МСФЗ 16 (01.01.2019) 

     

(у тисячах гривень)     

АКТИВИ     

Активи з права користування  - 25,167 

25,167 

Iншi активи  622 

(622) 

- 

Усього  622 

24,545 

24,545 

 

     

Зобов'язання з оренди   - 

24,545 

24,545 

Iншi фiнансовi зобов'язання  - 

- - 

Усього   

24,545 

24,545 

     

Iнформацiя щодо розмiру орендних зобов'язань Банку, строкiв їх погашення станом на 31 грудня 2019 

року наведена у примiтцi 25 "Iншi фiнансовi зобов'язання". 

 

Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - особливостi передоплати з вiд'ємною компенсацiєю 

 

Банк застосував поправки до МСФЗ 9 вперше в поточному роцi. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що 

для того, щоб визначити чи задовольняють особливостi передоплати критерiю виплат тiльки основної  

суми та процентiв (SPPI), сторона за договором може виплатити або отримати об?рунтоване 

вiдшкодування за передоплату незалежно вiд її причини. Iншими словами, особливостi передоплати з 

негативним вiдшкодуванням автоматично не порушують критерiй виплат тiльки основної суми та 

процентiв (SPPI). Впровадження поправки не завдало суттєвого впливу на крему фiнансову звiтнiсть 

Банку. 

 

Застосування наведених нижче поправок до стандартiв не завдало жодного впливу на фiнансовий стан 

або показники дiяльностi Банку, i не призвело до суттєвих змiн в облiковiй полiтицi Банку, та сумах, 

вiдображених за поточний або попереднi роки: 

 

Концептуальна основа фiнансового звiтування 

Рада з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку в березнi 2018 видала Концептуальну основу. 

Вона встановлює широке коло концепцiй для фiнансової звiтностi, розробки стандартiв, порад для тих, 



хто готує фiнансовi звiти, щодо розробки послiдовної облiкової полiтики та допомоги спецiалiстам в 

розумiннi та трактуваннi стандартiв. 

Концептуальна основа включає також новi концепцiї, наводить оновленi визначення та критерiї визнання 

активiв та зобов'язань, а також уточнює деякi важливi концепцiї. Вона складається з восьми роздiлiв: 

o Роздiл 1 - Мета фiнансового звiтування 

o Роздiл 2 - Якiснi характеристики корисної фiнансової iнформацiї 

o Роздiл 3 - Фiнансовi звiти та суб'єкт господарювання, що звiтує 

o Роздiл 4 - Елементи фiнансових звiтiв 

o Роздiл 5 - Визнання та припинення визнання 

o Роздiл 6 - Оцiнка 

o Роздiл 7 - Подання та розкриття 

o Роздiл 8 - Концепцiї капiталу та управлiння капiталом 

Разом з Концептуальною основою видано й "Основу для висновкiв". Рада також видала окремий 

супровiдний документ - "Змiни до посилань на концептуальну основу в стандартах МСФЗ", де показано 

змiни у вiдповiдних стандартах для оновлення посилань на Концептуальну основу. Є також винятки в 

розробцi облiкової полiтики для обов'язкової звiтностi в двох стандартах: МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

та, для тих, хто його застосовує, МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки". 

Переглянута Концептуальна основа набуває чинностi негайно для РМСБ та Комiтету з трактувань 

МСФЗ. Для тих, хто розроблює облiкову полiтику на основi Концептуальної основи, вона є чинною для 

рiчних перiодiв, що розпочинаються 1 сiчня 2020 або пiзнiше. 

Ця поправка не буде мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО IAS 8 "Облiковi принципи (полiтика), змiни в оцiнках та 

виправлення помилок" 

РМСБ видала нове визначення "суттєвiсть". Змiни в МСБО 1 та МСБО 8 уточнюють визначення та 

пiдвищують послiдовнiсть стандартiв. Поправки є чинним для рiчних перiодiв, що розпочинаються 1 

сiчня 2020 або пiзнiше. 

Цi поправки не будуть мати суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Поправка до МСФЗ 3 Бiзнес комбiнацiї 

В результатi внесення змiн до МСФЗ 3 було змiнено визначення "бiзнес". Визначення було звужене i, 

ймовiрно, призведе до збiльшення кiлькостi придбань, якi класифiкуються як придбання активiв. 

Поправка застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року. Поправка не буде мати 

впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

МСФЗ 17 Страховi контракти 

МСФЗ 17 створює єдину бухгалтерську модель для всiх страхових контрактiв. 

МСФЗ 17 вимагає вiд суб'єкта господарювання здiйснювати оцiнку договорiв страхування з 

використанням оновлених оцiнок та припущень, що вiдображають умови грошових потокiв та 

враховують будь-яку невизначенiсть, що вiдноситься до договорiв страхування. 

Фiнансова звiтнiсть суб'єкта господарювання вiдображатиме вартiсть грошей у часi в оцiночних 

платежах, якi є необхiдними для задоволення вимог, що виникнуть. 

Договори страхування повиннi бути оцiненi лише на основi зобов'язань, якi виникають на базi договорiв. 

Суб'єкт господарювання має буде визнавати прибутки за фактом надання страхових послуг, а не пiсля 

отримання премiй. 

Цей стандарт замiнює МСФЗ 4 "Договори страхування" i застосовується до рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, з можливiстю дострокового застосування.  

Очiкується, що даний стандарт не вплине на фiнансову звiтнiсть Банку. 

 

МСБО 19 "Виплати працiвникам" змiни набрали чинностi з 1 сiчня 2019 року та стосуються питання 

облiку пенсiйних планiв iз фiксованими виплатами працiвникам в разi, якщо в них вiдбуваються змiни, 

зокрема скорочення або вiдшкодування дефiциту. Тепер стандарт мiстить вимогу до суб'єктiв 

господарювання заново вимiрювати свої чистi зобов'язання або активи за пенсiйним планом. При цьому 

суб'єктiв господарювання повиннi застосувати зробленi для цiєї переоцiнки припущення для визначення 

поточної величини поточних витрат з обслуговування за пенсiйним планом та чистих процентних витрат 

на ту частину звiтного рiчного перiоду, що залишилася пiсля змiни плану. Банк не очiкує впливу на 

звiтнiсть даних змiн. 



 

МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" змiни набрали  чинностi з 1 сiчня 2019 року 

та стосуються довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства та обумовленi набуття 

чиннiстю ще одного стандарту - МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Йдеться про те, що частки 

довгострокових iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства, до яких метод участi у капiталi не 

застосовують, облiковують вiдповiдно до вимог МСФЗ 9. Банк не очiкує впливу на звiтнiсть даних змiн.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i 

його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати 

контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному 

пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в 

результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ 

(IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, 

визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або 

внеску активiв, якi не являють собою окремий бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi в 

асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, що наявнi у iнвесторiв за межами даної органiзацiї. Дата 

застосування цих поправок вiдкладена до вiдповiдного повiдомлення.  

КТМФЗ 23 "Невизначенiсть щодо податкових витрат" 

У тлумаченнi зазначено, як суб'єкт господарювання повинен вiдображати наслiдки невизначеностi при 

облiку податку на прибуток. Iнтерпретацiя IFRIC 23 застосовується до рiчних звiтних перiодiв. 

Щорiчнi удосконалення 2015-2017  

Цi вдосконалення включають: 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

Роз'яснює ситуацiю, коли суб'єкт господарювання отримує контроль над бiзнесом, що є спiльною 

операцiєю, йому потрiбно повторно оцiнити ранiше утримувану частку у цьому бiзнесi. 

МСФЗ 11 "Спiльнi угоди" 

Роз'яснює ситуацiю, коли суб'єкт господарювання отримує спiльний контроль над бiзнесом, який є 

спiльною операцiєю, суб'єкт господарювання не змiнює переоцiнку ранiше утримувану частку у цьому 

бiзнесi. 

МСБО 12 "Податки на прибуток" 

Роз'яснення того, що всi податковi наслiдки дивiдендiв слiд визнавати у прибутках або збитках, 

незалежно вiд того, яким чином виникає податок.  

МСБО 23 Витрати на позики 

У поправках роз'яснюється, що якщо будь-якi визначенi позики залишаються невиплаченими пiсля того, 

як вiдповiдний актив стає готовим до його призначеного використання чи продажу, такi запозичення 

стають частиною коштiв, якi суб'єкт господарювання отримує звичайним чином при розрахунку ставки 

капiталiзацiї за загальними позиками. 

Цi щорiчнi вдосконалення набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля 

цiєї дати. Очiкується, що данi удосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Примiтка 5 Звiтнiсть за сегментами 

Сегмент вiдображається окремо, якщо бiльша частина його доходу створюється вiд банкiвської 

дiяльностi за межами сегмента й одночасно показники його дiяльностi вiдповiдають одному з таких 

критерiїв: дохiд за сегментом становить 10% або бiльше вiд загального доходу (уключаючи банкiвську 

дiяльнiсть у межах сегмента); його фiнансовий результат (прибуток або збиток) становить не менше нiж 

10% бiльшої з двох абсолютних величин - загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх 

сегментiв даного виду;  активи становлять 10% або бiльше вiд загальних активiв. 

Доходом звiтного сегмента є дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдна частина 

доходу Банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж 

iншими сегментами в межах Банку. Витратами звiтного сегмента є витрати, пов'язанi з основною 

дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдна частина витрат, що можуть 

бути об?рунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi. Витрати за 

сегментом не включають: витрати на сплату податку на прибуток; загальнi адмiнiстративнi витрати, 

витрати та iншi витрати, що виникають на рiвнi Банку та вiдносяться до Банку в цiлому. Основою для 

розподiлу доходiв i витрат за сегментами є внутрiшня (управлiнська) звiтнiсть Банку. 



Банк не має клiєнтiв, доходи за якими перевищують 10% вiд загальної суми зовнiшнього доходу. 

Практично всi доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв вiдносяться до резидентiв України. Станом на 31 грудня 

2019, за винятком грошових коштiв та їх еквiвалентiв на суму  24,820  тисяч гривень, розмiщених у 

банках, якi знаходяться в  країнах-членах ОЕСР (станом на 31 грудня 2018: 563,277 тисяч гривень) 

практично всi активи знаходяться на територiї України. 

Примiтка 6 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Таблиця 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31 грудня 2019 року представленi таким чином: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Готiвковi кошти 1,355   2,147   

Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 296,276   7,739   

Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: 24,996   578,276   

- iнших країн 24,996 578,276 

Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами (таблиця 4) (175)   (14,998)   

   

   

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв за мiнусом резервiв 322,452   573,164   

    

Банк не здiйснював iнвестицiйнi та фiнансовi операцiї, якi не потребували використання грошових 

коштiв та їх еквiвалентiв i не включенi до Звiту про рух грошових коштiв. 

У наступнiй таблицi представлено аналiз поточних рахункiв в iнших банках згiдно з рейтинговими 

оцiнками, що ?рунтуються на рейтингах Standard and Poor's (S&P) або їх еквiвалентах, на 31 грудня: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Поточнi рахунки:   

A- до A+ 21,934   63,298   

BB- до BB+ 3,061   514,977   

Рейтинг вiдсутнiй 1 1 

   

Усього 24,996   578,276   

   

 

На 31 грудня 2019 р. один найбiльший залишок на поточному рахунку в iнших банках (BANK OF NEW 

YORK MELLON) складає 21,934 тисяч гривень або 87,75% вiд загальної суми на поточних рахунках в 

iнших банках (31 грудня 2018 р.: залишки коштiв Credit Europe Bank N.V. (Материнський банк) 592,639 

тисяч гривень або 67,0% залишку коштiв банкiв). 

На 31 грудня 2018 року залишки коштiв Материнського банку на суму 509,464 тисяч гривень є 

забезпеченням по кредитах i авансах клiєнтам, станом на 31 грудня 2019 року таке забезпечення вiдсутнє. 

Таблиця 2 Негрошовi iнвестицiйнi операцiї та Таблиця 3 Негрошовi iнвестицiйнi операцiї не наводяться у 

зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї. 

 

Таблиця 4 Аналiз змiни резерву за грошовими коштами та їх еквiвалентами: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 року (14,998) (20,502) 

   

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 12,909 4,593 

Курсовi рiзницi 1,914 911 

   

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2019 року (175) (14,998) 

    

Таблиця 5 Аналiз змiни балансової вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв: 



 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Валова балансова вартiсть на 31 грудня  573,164 712,749 

   

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) (216,259)

 (130,228) 

Курсовi рiзницi (34,453) (9,357) 

   

Валова балансова вартiсть на 31 грудня грошових коштiв та їх еквiвалентiв 322,452 573,164 

    

У наступнiй таблицi представлено аналiз поточних рахункiв в iнших банках згiдно з рейтинговими 

оцiнками на 31 грудня: 

 2019 2018 

   

(у тисячах гривень)   

Рiвень рейтингу   

Високий рейтинг 21,934 63,298 

Стандартний рейтинг 3,061 514,977 

   

Усього  24,995 578,275 

    

 

Таблиця 6 Аналiз кредитної якостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв: 

 

2019 

Рiвень рейтингу Усього 

(у тисячах гривень)  

  

Високий рейтинг 21,934 

Стандартний рейтинг 3,061 

Рейтинг нижчий, нiж стандартний 297,631 

  

Усього 322,625 

  

Кошти обов'язкових резервiв банку в Нацiональному банку України 

Нацiональний банк України визначає порядок формування та встановлює вимоги щодо зберiгання 

обов?язкових резервiв, якi банки повиннi виконувати. Вiдповiдно до вимог НБУ сума обов?язкового 

резерву розраховується як вiдсоток вiд певних зобов?язань Банку за попереднiй перiод резервування та 

повинна зберiгатись на поточному рахунку в НБУ. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв кошти 

обов'язкового резерву в повному обсязi включено до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв, оскiльки 

обмеження щодо їх використання вiдсутнi. 

Якiсть поточних рахункiв в iнших банках згiдно МСФЗ 9 станом на 31 грудня 2019 року представлена 

наступним чином: 

     

(у тисячах гривень)     

     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Поточнi рахунки в iнших банках 24,996 -    - 24,996 

     

Усього 24,996   -    - 24,996 

     

Якiсть поточних рахункiв в iнших банках згiдно МСФЗ 9 станом на 31 грудня 2018 року представлена 

наступним чином: 

     



(у тисячах гривень)     

     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Поточнi рахунки в iнших банках 578,276 -    - 578,276 

     

Усього 578,276   -    - 578,276 

     

 

Примiтка 7 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Таблиця 1,2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю на 31 

грудня, представленi таким чином: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю: 491,249

 1,015,754 

-кредити, наданi юридичним особам 470,828 981,234 

-кредити, наданi фiзичним особам 589 4,138 

-iпотечнi кредити 19,832 30,382 

   

Резерв за кредитами, що наданi клiєнтам, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю

 (57,188) (167,938) 

   

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за мiнусом 

резервiв 434,061 847,816 

    

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд та за справедливою вартiстю через прибутки/збитки, як за звiтний та i за попереднiй перiод 

вiдсутнi.  

 

Таблиця 3 Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2019 року:                 

 

     

(у тисячах гривень)     

     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю  267,714  

 

36,986 186,549    491,249 

     

Мiнiмальний кредитний ризик247,326 - - 247,326 

Низький кредитний ризик  13,902 - - 13,902 

Високий кредитний ризик 6,486 36,986 - 43,472 

Дефолтнi активи  - - 186,549 186,549 

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 267,714  

 

 

36,986 186,549    491,249 

     

Резерви  пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (3,936)  

 



 

(1,484) (51,768) (57,188) 

     

     

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 263,778    

 

 

 

35,502 134,784    434,061 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд,  за звiтний перiод,  таблиця 4 "Аналiз кредитної якостi кредитiв та 

заборгованостi клiєнтiв, якi  облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд" не  

наводиться. 

 

Таблиця 5 Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2018 року:                 

 

     

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю  185,284  

 

225,389 605,081    1,015,754 

     

Мiнiмальний кредитний ризик56,852 3,675 - 60,527 

Низький кредитний ризик  83,232 221,714 - 304,946 

Середнiй кредитний ризик 45,200 - - 45,200 

Дефолтнi активи  - - 605,081 605,081 

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 185,284  

 

 

225,389 605,081    1,015,754 

     

Резерви  пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (3,621)  

 

 

(8,207) (156,110) (167,938) 

     

     

Усього валова балансова вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 181,663    

 

 

 

217,182 448,971    847,816 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд, за попереднiй перiод, таблиця 6 "Аналiз кредитної якостi кредитiв та 

заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд станом 



на 31 грудня 2018 року" та таблиця 7 "Аналiз кредитної якостi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки станом на 31 грудня 2019 року" не 

наводяться.             

 

Таблиця 8 Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2019 року:                 

     

(у тисячах гривень)     

     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 3,621  

8,207 156,110 167,938 

     

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 3,629 1,484 - 5,113 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) (2,470)  

(48) (87,608) (90,126) 

Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: - (8,106) - (8,106) 

переведення до стадiї 3 - (8,106) - (8,106) 

Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю -  

- 902 902 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -  

- (5,043) (5,043) 

Курсовi рiзницi (56) - (5,158) (5,214) 

Iншi змiни (788) - (7,488) (8,276) 

     

Резерв   пiд  знецiнення  станом на 31 грудня 2019 3,936    

 

1,537 51,715    57,188 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд,  у звiтному  перiодi, таблиця 9 "Аналiз змiни резерву пiд знецiнення 

кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi  облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд"  не  наводиться. 

 

Таблиця 10 Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються 

за амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2018 року:                 

     

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2017 -  

18,710 141,542 160,252 

     

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 3,621 - - 3,621 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) -  

(12,277) - (12,277) 

Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: - (763) - (763) 

переведення до стадiї 3 - (763) - (763) 

Коригування процентних доходiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю -  

- 2,157 2,157 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -  

- 5,178 5,178 

Списання фiнансових активiв за рахунок резерву -  

- - - 

Вiдновлення кредитiв, ранiше списаних як безнадiйнi - - - - 



Курсовi рiзницi - (1) (1,696) (1,697) 

Iншi змiни - 4,819 6,648 11,467 

     

Резерв   пiд  знецiнення  станом на 31 грудня 2018 3,621 10,488 153,829 167,938 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд,  у попередньому перiодi, таблиця 11 "Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення 

кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд за попереднiй перiод" "  не  наводиться. 

 

Таблиця 12 Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтам, 

якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2019 року:                 

     

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Валова балансова вартiсть станом на 31 грудня 2018 185,284  

225,389 605,082 1,015,755 

     

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 245,701 36,986 - 282,687 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) (129,838)  

(3,675) (87,608) (221,121) 

Переведення до стадiї 3 - (156,890) - (156,890) 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -  

- (364,189) (364,189) 

Курсовi рiзницi (3,855) - (16,989) (20,844) 

Iншi змiни (29,578) - (14,571) (44,149) 

     

Валова балансова вартiсть станом на 31 грудня 2019 267,714  

101,810 121,725 491,249 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд,  у звiтному  перiодi, таблиця 13 "Аналiз змiни валової балансової вартостi  

пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд"  не  наводиться. 

 

Таблиця 14 Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтам, 

якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, на 31 грудня 2018 року:                

     

(у тисячах гривень)     

 Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

Валова балансова вартiсть станом на 31 грудня 2018 -  

809,621 167,031 976,652 

     

Придбанi/iнiцiйованi фiнансовi активи 185,284 - - 185,284 

Фiнансовi активи, визнання яких було припинено або погашенi (крiм списаних) -  

(521,608) - (521,608) 

Переведення до стадiї 3 - (1,761) - (1,761) 

Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання -  

- 437,051 437,051 

Курсовi рiзницi - (50) (1,930) (1,980) 

Iншi змiни - (58,515) 632 (57,883) 

     

Валова балансова вартiсть станом на 31 грудня 2018 185,284  



227,687 602,7840 1,015,755 

     

 

У зв'язку з вiдсутнiстю кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд,  у попередньому перiодi, таблиця 15 "Аналiз змiни валової балансової 

вартостi пiд знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд за попереднiй перiод" не  наводиться. 

Таблиця 16 Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

 2019 2018 

 сума % сума % 

(у тисячах гривень)         

     

Вид економiчної дiяльностi     

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 132,923   27,06%  

 454,573   44,75% 

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 214,665  

 43,70%   350,146   34,47% 

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  1,012   0,2%   1,406 0,14% 

Фiзичнi особи 20,421   4,16%   34,520 3,40% 

Iншi  122,228 24,88%   175,109 17,24 

      

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 491,249   100%   1,015,754   100% 

     

 

Таблиця 17 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення станом на 31 грудня 2019 року: 

     

(у тисячах гривень)     

 Кредити, наданi 

юридичним особам Кредити, наданi фiзичним  

особам Iпотечнi кредити  Усього 

Кредити, забезпеченi: 470,828 589 19,832 491,249 

грошовими коштами 71,236 - - 71,236 

нерухомим майном  321,502 - 19,832 341,334 

у т. ч. житлового призначення 65,069 - 7,629 72,698 

гарантiями i поручительствами 6,486 - - 6,486 

iншими активами 71,604 589 - 72,193 

     

     

Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв  

470,828 12,792 7,629 491,249 

     

 

Таблиця 18 Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення станом на 31 грудня 2018 року: 

     

(у тисячах гривень)     

 Кредити, наданi 

юридичним особам Кредити, наданi фiзичним  

особам Iпотечнi кредити  Усього 

Кредити, забезпеченi: 981,234 4,138 30,382 1,015,754 

грошовими коштами 82,232 - - 82,232 

нерухомим майном  791,466 - 30,382 821,848 

у т. ч. житлового призначення 439,349 - 19,645 458,994 

iншими активами 105,536 4,138 - 110,674 

     

     



Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв  

981,234 4,138 30,382 1,015,754 

     

 

Таблиця 19, 20 Вплив вартостi застави на якiсть кредиту станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 

2018 року вiдповiдно 

  

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

    

При визначеннi впливу застави на якiсть кредитiв банк враховує справедливу (ринкову) вартiсть застави 

(майна та майнових прав на грошовi кошти, розмiщених у банку), яка вiдповiдає принципам 

справедливої оцiнки, збереження та наявностi. Застава, щодо якої банк не має актуальної справедливої 

вартостi або доказiв її збереження (страхування) та/або документального пiдтвердження її наявностi та 

стану, так само, як i будь-якi iншi iнструменти пiдвищення кредитної якостi (наприклад, поруки), не були 

врахованi банком при розкриттi якостi забезпечення його кредитiв.  

 

Вплив вартостi застави представлений шляхом розподiлу кредитiв на: 

кредити, справедлива вартiсть застави за якими дорiвнює або перевищує амортизовану собiвартiсть 

такого кредиту (кредити з надлишковим заставним забезпеченням) та 

кредити, справедлива вартiсть застави за якими є меншою за амортизовану собiвартiсть такого кредиту 

(кредити з недостатнiм заставним забезпеченням). 

 

Станом на 31.12.2019 та на 31.12.2018 балансова вартiсть за вирахуванням резервiв (амортизована 

собiвартiсть) за усiма кредитами, наданими фiзичним особам, дорiвнювала нулю. 

 

Станом на 31.12.2019 амортизована собiвартiсть кредитiв, наданих юридичним особам, з надлишковим 

заставним забезпеченням складала 370 498 тис. грн., справедлива вартiсть застави за ними - 2 296 961 

тис. грн. Одночасно амортизована собiвартiсть кредитiв з недостатнiм заставним забезпеченням складала 

63 563 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2018 амортизована собiвартiсть кредитiв, наданих юридичним особам, з надлишковим 

заставним забезпеченням складала 829 241 тис. грн., справедлива вартiсть застави за ними - 2 532 158 

тис. грн. Одночасно амортизована собiвартiсть кредитiв з недостатнiм заставним забезпеченням складала 

18 575 тис. грн. 

 

 

11.07.2019 року Банк здiйснив часткове погашення  заборгованостi  

ПрАТ "Мандарин Плаза" за Договором про надання фiнансових послуг №47/11 вiд "14" березня  2011 

року за рахунок грошового покриття в сумi 12 330 000,00 доларiв США (еквiвалент за курсом на дату 

операцiї 316 886 844,42 грн.), отриманого вiд CREDIT EUROPE BANK N.V. (Амстердам, Нiдерланди) 

вiдповiдно до Договору про участь у ризиках [Risk Participation Agreement] вiд 05.09.2013 року. 

 

Придбання фiнансових та нефiнансових активiв шляхом звернення стягнення на предмет застави або 

реалiзацiї права за iншими iнструментами, що зменшують кредитний ризик за iншими  кредитами, 

наданими  юридичним особам, протягом звiтного перiоду не вiддувалось. 

 

За кредитами фiзичних осiб за 2018 рiк вiдбувся 1 випадок придбання нефiнансових активiв шляхом 

звернення стягнення на предмет застави шляхом позасудового звернення банком стягнення на предмет 

iпотеки - земельну дiлянку та об'єкт незавершеного будiвництва. 

 

За кредитами фiзичних осiб за 2019 рiк вiдбувся 1 випадок придбання нефiнансових активiв шляхом 

звернення банком стягнення на предмет застави шляхом позасудового звернення стягнення на предмет 

iпотеки - квартиру.  

 

За  кредитами, наданими  фiзичним особам, списання протягом звiтного перiоду  Банк не здiйснював. 



 

Примiтка 8 Iнвестицiї в цiннi папери 

Таблиця 1 Iнвестицiї в цiннi папери представленi таким чином: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 19,282 23,525 

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (19,282) (23,525) 

Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 559,048

 119,984 

Цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через  прибуток/збиток 4 5 

Переоцiнка  цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки (4)

 (5) 

   

Усього iнвестицiй в цiннi папери 559,048 119,984 

   

 

Таблиця 2 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

 Борговi цiннi папери: 19,282 23,525 

облiгацiї пiдприємств 19,282 23,525 

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (19,282) (23,525) 

   

Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 

   

 

22.08.2018 року мiж Банком та Мрiя Фармiнг ПiЕлСi укладено Договiр про вiдступлення прав вимоги за 

кредитними договорами (Договiр про надання фiнансових послуг №72/12 вiд 26.10.2012, укладений з 

ТОВ "МРIЯ ЦЕНТР"; Договiр про надання фiнансових послуг №91/13 вiд 04.12.2013, укладений з  ТОВ 

"МРIЯ ЦЕНТР"; Договiр про надання фiнансових послуг №41/10 вiд 21.12.2010, укладений з ТОВ 

"ЗБАРАЗЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"). Дане вiдступлення здiйснено вiдповiдно до Меморандуму про 

пропозицiю обмiну, наданого компанiї Мрiя Агро Холдниг Паблiк Лiмiтед та схваленого 11.06.2018 

комiтетом кредиторiв Мрiя Агро Холдниг Паблiк Лiмiтед. За наслiдками вiдступлення Банк взамiн прав 

вимоги за кредитними договорами отримав: 1).  облiгацiї, випущенi Мрiя Фармiнг ПiЕлСi - у кiлькостi 

17,857 штук номiналом 100 дол. США; 2). частку в статутному капiталi Мрiя Фармiнг ПiЕлСi  - акцiї у 

кiлькостi 13,859 штук номiналом 0.01 фунтiв стерлiнгiв; 3). сертифiкати на повернення, випущенi Мрiя 

Агро Холдинг Паблiк Лiмiтед - у кiлькостi 15,395,751 штук номiналом 1 євро. 

Банк облiковує як умовнi зобов'язання (позабалансовий рахунок 9540) поточну вартiсть частки участi у 

ризиках (81,986977772%), яку мав материнський банк CREDIT EUROPE BANK N. V. (Нiдерланди) за 

кредитом, наданим двом позичальникам (ТОВ "МРIЯ ЦЕНТР" та ТОВ "ЗБАРАЗЬКИЙ ЦУКРОВИЙ 

ЗАВОД").  

 

Таблиця 3 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Борговi цiннi папери: 563,973 120,158 

державнi облiгацiї 563,973 120,158 

Переоцiнка за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд 2,324 (174) 



Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд (7,249) - 

   

Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд

 559,048 119,984 

   

 

Таблиця 4 Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Борговi цiннi папери: - - 

за собiвартiстю (справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо) 4 5 

Переоцiнка  цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки (4)

 (5) 

   

Усього цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/ збитки -

 - 

   

 

Таблиця 5 Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю на 31 грудня 2019 року: 

 Придбанi або створенi знецiненi активи Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю: 19,282 19,282 

Дефолтнi активи  19,282 19,282 

    

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 19,282 19,282 

   

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (19,282) (19,282) 

   

Усього  боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 

   

 

Таблиця 6 Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд на 31 грудня 2019 року: 

 Стадiя 1 Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд:

 563,973 563,973 

Мiнiмальний кредитний ризик563,973 563,973 

    

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд 563,973 563,973 

   

Переоцiнка за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд 

 2,324 2,324 

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд (7,249) (7,249) 

   



Усього  боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд 559,048 559,048 

   

 

Таблиця 7 Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю на 31 грудня 2018 року: 

 Придбанi або створенi знецiненi активи Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю: 23,525 23,525 

Дефолтнi активи  23,525 23,525 

    

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 23,525 23,525 

   

Неамортизована премiя/дисконт за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (23,525) (23,525) 

   

Усього  боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю - - 

   

 

Таблиця 8 Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд на 31 грудня 2018 року: 

 Стадiя 1 Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Борговi цiннi папери, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд:

 120,158 120,158 

Мiнiмальний кредитний ризик120,158 120,158 

    

Усього валова балансова вартiсть боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд 120,158 120,158 

   

Переоцiнка за борговими цiнними паперами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд (174) (174) 

   

Усього  боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд 119,984 119,984 

   

Таблиця 9 Аналiз кредитної якостi боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через прибутки/збитки на 31 грудня 2019: 

 

 Дефолтнi активи Усього 

(у тисячах гривень)     

   

Акцiї пiдприємств та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком: за собiвартiстю (справедливу вартiсть 

яких достовiрно визначити неможливо) 4 4 

Переоцiнка  цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки (4)

 (4) 

    

Усього боргових цiнних паперiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки /збитки

 - - 

   

 

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї таблиця 10 Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення боргових цiнних 



паперiв на 31 грудня 2019 року  та таблиця 11 Аналiз змiни балансової вартостi пiд знецiнення цiнних 

паперiв  не  наводяться. 

Примiтка 9 Iнвестицiйна нерухомiсть 

Банк розкриває iнформацiю щодо iнвестицiйної нерухомостi за методом справедливої вартостi. 

Таблиця 1 Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом справедливої вартостi: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень) 

 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 24,399 23,565 

Придбання - 2,734 

Переведення до необоротних активiв, утримуваних для продажу, та активiв групи вибуття (23,680)

 - 

Вибуття (719) (1,533) 

Прибутки (збитки) вiд переоцiнки до справедливої вартостi - (367) 

   

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець перiоду - 24,399 

   

Банк зазначає справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi яка базується на оцiнцi незалежного 

оцiнювача,  який має вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю i досвiд оцiнки аналогiчних об'єктiв на 

територiї України; методи i суттєвi припущення, що застосовуються для визначення справедливої 

вартостi iнвестицiйної нерухомостi. 

У зв'язку з вiдсутнiстю сум, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 

операцiями з iнвестицiйною нерухомiстю у звiтному та у попередньому перiодi, таблиця 2 Суми, що 

визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд не  наводиться. 

 

Таблиця 3 Iнформацiя про мiнiмальнi суми майбутнiх (недисконтованих) орендних платежiв за 

невiдмовною операцiйною орендою, якщо банк є орендодавцем  

 

 2019 2018 

(у тисячах гривень) 

 

До 1 року  77 79 

   

Усього платежiв, що пiдлягають отриманню за операцiйною орендою 77 79 

   

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року та попереднiй звiтний перiод, Банк отримав певнi активи 

шляхом набуття права володiння заставою по кредиту, наданому клiєнту. Банк утримує цю нерухомiсть з 

метою збiльшення вартостi капiталу. На 31 грудня 2019 року нерухомiсть була визнана за справедливою 

вартiстю, згiдно з оцiнками зовнiшнiх оцiнювачiв. Оцiнка вартостi була проведена iз застосуванням 

ринкового пiдходу, який ?рунтується на аналiзi результатiв порiвняльних продажiв аналогiчних об'єктiв 

нерухомостi у час, наближений до звiтної дати. Основнi припущення стосуються стану, якостi та 

розташування об'єктiв, якi були використанi як порiвняльна нерухомiсть.  

 

 

 

  

Примiтка 10 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Таблиця 1 Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби

 Iнструменти, прилади,iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Активи з правом 

користування Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби 

та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Усього 

(у тисячах гривень)           

           



Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року: 5,162 376 746 141 11 - - -

 82 6,518 

первiсна (переоцiнена) вартiсть  14,024 14,414 2,107 6,075 2,050 - 520 - 5,922

 45,112 

знос на 31грудня 2017 року (8,862) (14,038) (1,361) (5,934) (2,039) - (520) -

 (5,840) (38,594) 

           

Надходження - 38 76 - - - 3 - 696 813 

Вибуття - (17) (506) (339) - - (9) - - (871) 

Амортизацiйнi вiдрахування (130) (176) (257) (23) (2) - (3) - (189) (780) 

Iншi змiни (амортизацiйнi вiдрахування при вибуттi) - (17) (506) (339) - - (9)

 - - (871) 

           

Балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року: 5,032 238 565 118 9 - - -

 589 6,551 

первiсна (переоцiнена) вартiсть  14,024 14,435 1,677 5,736 2,050 - 514 - 6,618

 45,054 

знос на 31грудня 2018 року (8,992) (14,197) (1,112) (5,618) (2,041) - (514) -

 (6,029) (38,503) 

           

Надходження - 407 - 15 31 25,166 20 13 4 25,656 

Вибуття основних засобiв/модифiкацiя оренди, у т.ч.: - (12) - (10) (20)

 (12,809) - - - (12,831) 

первiсна вартiсть - (114) - (31) (20) (19,718) - - -

 (19,883) 

амортизацiя - 102 - 21 20 6,909 - - - 7,052 

Амортизацiйнi вiдрахування (130) (140) (173) (25) (4) (8,837) (20) - (363)

 (9,692) 

Iншi змiни (амортизацiйнi вiдрахування при вибуттi) - (102) - (21) (20) (6,909) -

 - - (7,052) 

           

Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року: 4,902 493 392 98 36 3,520 - 13

 230 9,684 

первiсна (переоцiнена) вартiсть  14,024 14,728 1,677 5,720 2,061 5,448 534 13 6,622

 50,827 

знос на 31грудня 2019 року (9,122) (14,235) (1,285) (5,622) (2,025) (1,928) (534) -

 (6,392) (41,143) 

           

 

Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Банку за первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, 

що пов'язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю.  

Використання основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку корисного 

використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється банком при визнаннi цього об'єкта активом 

(при зарахуваннi на баланс).  

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв i нематерiальних активiв визначається 

банком самостiйно.  

Амортизацiю основних засобiв Банк нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна 

сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання 

об'єкта основних засобiв. 

  

Примiтка 11 Iншi фiнансовi активи 

Таблиця 1 Iншi фiнансовi активи 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    



Iншi фiнансовi активи  5 6 

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв  (5) (6) 

    

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  - - 

    

 

Таблиця 2  Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2019 року 

 

  

(у тисячах гривень)   

 Iншi фiнансовi активи  

 

Усього 

   

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 6 6 

   

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду 139 139 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (135) (135) 

Курсовi рiзницi (5) (5) 

   

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 5 5 

   

 

Таблиця 3  Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2018 року 

 

  

(у тисячах гривень)   

 Iншi фiнансовi активи  

 

Усього 

   

Залишок станом на 31 грудня 2017 року 5 5 

   

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду 18 18 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (16) (16) 

Списання за рахунок резерву (1) (1) 

   

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 6 6 

   

Таблиця 4  Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 

грудня 2019 року 

 

  

(у тисячах гривень)   

 Iншi фiнансовi активи  

 

Усього 

   

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 6 6 

   

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду 484 484 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (485) (485) 

   

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 5 5 

   



 

Таблиця 5  Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв на 31 

грудня 2018 року 

 

  

(у тисячах гривень)   

 Iншi фiнансовi активи  

 

Усього 

   

Залишок станом на 31 грудня 2017 року 6 6 

   

Дебiторська заборгованiсть, первiсно визнана протягом звiтного перiоду 654 654 

Дебiторська заборгованiсть, визнання якої було припинено або погашено (653) (653) 

Списання за рахунок резерву (1) (1) 

   

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 6 6 

   

 

Таблиця 6  Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2019 року 

 

   

(у тисячах гривень)    

    

 Мiнiмальний кредитний ризикВисокий кредитний ризик  

 

Усього 

    

Iншi фiнансовi активи 1   5 6 

    

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 1   5 6 

    

Таблиця 7  Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв на 31 грудня 2018 року 

 

   

(у тисячах гривень)    

 Мiнiмальний кредитний ризикВисокий кредитний ризик  

 

Усього 

    

Iншi фiнансовi активи 1   5 6 

    

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 1   5 6 

    

 

Примiтка 12 Iншi активи 

Таблиця 1  Iншi активи на 31 грудня звiтного перiоду: 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв  26 12     

Передоплата за послуги  862 3,432   

    

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв  888   3,444   

    



 

Протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював формування резервiв пiд знецiнення iнших активiв. 

Примiтка 13 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

Таблиця 1 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 22,819 - 

   

Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 22,819   -   

   

 

Протягом звiтного перiоду Банком був змiнений пiдхiд щодо облiку iнвестицiйної нерухомостi та 

вiдбулася її перекласифiкацiя в категорiю необоротних активiв, що утримуються з метою продажу.  

    Оцiнка вартостi була проведена iз застосуванням ринкового пiдходу, який ?рунтується на аналiзi 

результатiв порiвняльних продажiв аналогiчних об'єктiв нерухомостi у час, наближений до звiтної дати. 

Основнi припущення стосуються стану, якостi та розташування об'єктiв, якi були використанi як 

порiвняльна нерухомiсть. 

Сума необоротних активiв, утримуваних для продажу, складається з предметiв застави щодо яких Банком 

звернуто стягнення в рахунок погашення кредитної заборгованостi. Це 12 об'єктiв (комплексiв об'єктiв) 

та представлене переважно житловою нерухомiстю (квартири, будинки) у м. Києвi та Київськiй областi, а 

також один об'єкт незавершеного будiвництва житлової нерухомостi у Київськiй областi (смт. 

Гостомель). Нежитлова нерухомiсть (примiщення та комплекс примiщень з спорудами) розташована у м. 

Павлоград (Днiпропетровська область). 

Банк не планує використання стягнутого майна у власних цiлях, вживає заходiв для його продажу на 

ринкових умовах та мiнiмiзацiї своїх витрат на його тимчасове утримання до продажу. 

 

Пiдхiд банку щодо облiку  необоротних активiв утримуваних для продажу базується  на   постiйному  

аналiзi: 

-  тенденцiй активностi  на ринку нерухомостi; 

-  правильнiсть установлених цiн на об'єкти, шляхом отримання дзвiнкiв вiд потенцiйних покупцiв та 

кiлькiстю проведених оглядiв.  

    Для  досягнення кращих результатiв, банком розроблена стратегiя, щодо продажу нерухомостi,  

розроблений план продажу, щомiсячно Банк розмiщає iнформацiю про об'єкти нерухомостi  утримуванi 

для продажу на сайтах (https://www.olx.ua,  https://mesto.ua, https://fn.ua),   

Стан  необоротних активiв утримуваних для продажу у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити 

негайний продаж i є високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї. Продаж 

об'єктiв запланований протягом  2020 р 

Примiтка 14 Кошти банкiв  

Залишки коштiв банкiв на 31 грудня представленi таким чином: 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 2,778 509,600 

Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку України - - 

Депозити iнших банкiв: 71,178 83,175 

Довгостроковi 71,178 83,175 

Кредити, отриманi: 214,545 292,132 

Короткостроковi 214,545 292,132 

   

Усього коштiв iнших банкiв 288,501   884,907   

   

На 31 грудня 2019 р. залишки коштiв Credit Europe Bank N.V. (Материнський банк) складають  72,017  

тисяч гривень або 25,0% суми залишкiв коштiв банкiв (31 грудня         2018 р.: 592,639 тисяч гривень 

або 67,0%).  



На 31 грудня 2018 р. залишки коштiв Материнського банку на суму  509,464  тисяч гривень є 

забезпеченням по кредитах i авансах клiєнтам, станом на 31 грудня 2019 р. такi залишки вiдсутнi.  

Примiтка 15 Кошти клiєнтiв 

Таблиця 1 Кошти клiєнтiв на 31 грудня представленi таким чином: 

 

 

2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Державнi та громадськi органiзацiї - - 

Iншi юридичнi особи: 634,217 303,411 

   поточнi рахунки 581,597 209,013 

   строковi рахунки 52,620 94,398 

Фiзичнi особи: 21,092 21,543 

   поточнi рахунки 3,424 2,745 

   строковi рахунки 17,668 18,798 

   

Усього коштiв клiєнтiв 655,309   324,954   

   

На 31 грудня 2019 р. сума коштiв на поточних рахунках десяти найбiльших клiєнтiв становить  504,595  

тисяч гривень або 86,2% вiд загальної суми коштiв на поточних рахунках (31 грудня 2018 р.: 173,968 

тисяч гривень або 72,7%). 

На 31 грудня 2019 р. сума депозитiв десяти найбiльших клiєнтiв становить  61,527  тисяч гривень або 

87,5%  вiд загальної суми депозитiв (31 грудня 2018 р.: 105,681 тисяч гривень або 93,4%). 

 

Таблиця 2 Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 

 2019 2018 

 сума % сума % 

     

(у тисячах гривень)     

     

Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 96,919 14,8%  

-  

- 

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 4,357 0,7%  

4,425  

1,4% 

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 95,896 14,6%  

188,683  

58,1% 

Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 1,523 0,2%  

4,855  

1,5% 

Фiзичнi особи 21,093 3,2% 21,543 6,6% 

Iншi 435,521 66,5% 105,448 32,4% 

     

Усього коштiв клiєнтiв 655,309   100% 324,954   100% 

     

     

Примiтка 16 Резерви за зобов'язаннями 

Таблиця 1 Змiни резервiв за зобов'язаннями на 31 грудня: 

 

   

(у тисячах гривень)    

 Примiтки Кредитнi зобов'язання  



 

Усього 

    

Залишок станом на 31 грудня 2018 року 42 866 866 

    

Формування та/або збiльшення резерву 42 377 377 

Комiсiї, отриманi за виданими гарантiями  (465) (465) 

Амортизацiя комiсiй, отриманих за виданими гарантiями, яка вiдображена у Звiтi про прибутки i збитки 

та iнший сукупний дохiд  171 171 

Вплив перерахунку у валюту подання звiтностi  13 13 

Iнший рух  (962) (962) 

    

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 42 418 418 

    

Резерви на покриття збиткiв за фiнансовими гарантiями та iншими зобов'язаннями кредитного характеру 

визнаються тодi, коли iснує значна ймовiрнiсть виникнення збиткiв, i розмiри таких збиткiв можна 

оцiнити достовiрно. Зобов'язання за фiнансовими гарантiями та резерви по iнших зобов'язаннях 

кредитного характеру включаються до складу iнших зобов'язань. 

 

Примiтка 17 Iншi фiнансовi зобов'язання 

Таблиця 1 Iншi фiнансовi зобов'язання 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами  - 208     

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою  - 27,595 

Кредиторська заборгованiсть за лiзингом (орендою)  3,868 - 

Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi  4 4 

Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками  115 84 

Iншi нарахованi витрати  238 - 

Кредитовi суми до з'ясування  396 - 

Iншi фiнансовi зобов'язання (наданi гарантiї)  355 77 

    

Усього iнших фiнансових зобов'язань  4,976   27,968   

    

 

При визначеннi строку оренди вiд якого залежить розрахунок зобов'язання за орендою Банк бере до 

уваги передбачену договорами можливiсть їх пролонгацiї або ж високу ймовiрнiсть укладання нових 

договорiв на оренду цих же об'єктiв нерухомостi, для розрахунку зобов'язання по орендi Банк  

застосовує до визначених договорiв строк тривалiстю 3 рокiв. Це зумовлено тим, що Банк здiйснює 

стратегiчне планування всiх видiв дiяльностi. 

     Станом на 31 грудня 2019 розмiр орендних зобов'язань Банку, зi строком  їх погашення  31 грудня 

2021 року, становить: 

Орендодавець Номер договору Сума зобов'язань з оренди 

(у тисячах гривень)   

   

ТОВ "ДЕ НОВО"(м. Київ, вул. Пiвнiчно-Сирецька, 1-3) №18-07-16-1 вiд18.07.2016 2,367     

СПД Буйницький (м. Київ, вул. Льва Толстого,8) №1-ор-кєб ;2-ор-кєб вiд 27.08.2007 1,319 

ТОВ "П.М.А" (м. Київ, Мечникова, 2) №21/11/2019 вiд 21.11.2019 182 

  

Усього   3,868   

  

 

У груднi 2019 року Банк здiйснив повторну оцiнку строку оренди примiщення розташованого за 

адресою: м. Київ, вул. Мечнiкова, 2,  у зв'язку iз суттєвою змiною обставин, якi полягали в змiнi 



власникiв примiщень та необхiдностi укладання нових договорiв оренди з новими власниками з 01 сiчня 

2020 року. Внаслiдок такого перегляду, Банком проведено модифiкацiю договорiв оренди та зменшено 

оренднi зобов'язання та актив з права користування на 19,718 тисяч гривень. Новi зобов'язання з оренди 

визнанi станом на 01 сiчня 2020 року в сумi 15,218 тисяч гривень. 

Примiтка 18 Iншi зобов'язання 

Таблиця 1 Iншi зобов'язання 

Iншi зобов'язання на 31 грудня представленi таким чином:  

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 45 79 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 14 11 

Доходи майбутнiх перiодiв 6 6 

Резерв по невикористаних вiдпустках  1,291  1,050   

Iнша заборгованiсть  1,236  1,005   

   

Усього 2,592 2,151  

   

Примiтка 19 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний доход) 

Таблиця 1 Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний доход) на 31 грудня представлений таким 

чином: 

 

 

   

(у тисячах гривень)    

 Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї  

 

Усього 

    

Залишок на 31 грудня 2017 року 505,000   252,500 252,500 

    

Випуск нових акцiй (паїв) -   - - 

Власнi акцiї (паї), викупленi в акцiонерiв (учасникiв) -   - - 

Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) -   - - 

Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї -   - - 

    

Залишок на 31 грудня 2018 року 505,000   252,500 252,500 

    

Випуск нових акцiй (паїв) -   - - 

Власнi акцiї (паї), викупленi в акцiонерiв (учасникiв) -   - - 

Продаж ранiше викуплених власних акцiй (паїв) -   - - 

Анульованi ранiше викупленi власнi акцiї -   - - 

    

Залишок станом на 31 грудня 2019 року 505,000     252,500 252,500 

    

 

 2019 2018 

 Кiлькiсть акцiй Сума Кiлькiсть акцiй Сума 

(у тисячах гривень)     

     

Випущенi, зареєстрованi та повнiстю оплаченi акцiї 505,000,000 252,500 505,000,000 252,500 

     

     

На 31 грудня 2019 р. та 2018 р. номiнальна вартiсть простих акцiй становить 0,5 гривнi за одну акцiю. 

Усi простi акцiї мають рiвнi права голосу, а також рiвнi права на отримання дивiдендiв та повернення 



капiталу. Протягом звiтного року та попереднього року дивiденди не виплачувались.На 31 грудня 2019 р. 

i 2018 р. середньозважена кiлькiсть акцiй вiдповiдає кiлькостi акцiй, представленiй вище. Коригуючi акцiї 

вiдсутнi. 

Примiтка 20 Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 

Таблиця 1 Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення: 

(у тисячах гривень) 

  2019 2018 

 Примiтки менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього менше нiж 12 мiсяцiв

 бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього 

АКТИВИ          

Грошовi кошти та їх еквiваленти 6   322,452 - 322,452 573,164 -  

573,165 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 8   304,776 129,285 434,061 562,867  

284,949  

847,816 

Iнвестицiї в цiннi папери 9   559,048 - 559,048 119,984 - 119,984 

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку 

-   - - - 936 - 

936 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть 12   - - - - 

24,399 

24,399 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 18 22,819 - 22,819 -  

-  

- 

Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток -   1,520 - 1,520 11,078

  

 

-  

 

11,078 

Основнi засоби та нематерiальнi активи 15   - 9,684 9,684 -  

6,551  

6,551 

Iншi фiнансовi активи 16   - - - - - - 

Iншi активи 17 888 

- 888 

3,444 - 3,444 

          

Усього активiв  1,211,503 138,969 1,350,472 1,271,473 

315,899 

1,587,372 

          

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        

Кошти банкiв 19 217,323 71,178 288,501 657,753 227,154 884,907 

Кошти клiєнтiв 20 655,061 248 655,309 324,768 186 324,954 

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку  - - - 759 -  

 

 

 

759 



Зобов'язання за поточним податком на прибуток -   3,141 - 3,141 9,488 - 9,488 

Вiдстроченi податковi зобов'язання -   - 

501 

501 - 37 37 

Резерви за зобов'язаннями 24 418 - 418 866 - 866 

Iншi фiнансовi зобов'язання 25 4,976 

- 4,976 

27,968 - 27,968 

Iншi зобов'язання 26 2,592 

- 2,592 

2,151 - 2,151 

        

Усього зобов'язань  883,511 

71,927 

955,438 1,023,753 227,377 1,251,130 

        

 

Примiтка 21 Процентнi доходи та витрати  

Таблиця 1 Процентнi доходи та витрати 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА 

Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 33,763 55,352 

Кредити овернайт в iнших банках 864 149 

Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами: 49,201 53,561 

кредити та заборгованiсть клiєнтiв 49,018 53,561 

борговi цiннi папери 183 - 

   

Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю

 83,828 109,062 

   

Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд 

Борговi цiннi папери 24,432 33 

Iншi 15,333 1,437 

   

Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

iнший сукупний дохiд 39,765 1,470 

   

Усього процентних доходiв, розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка 123,593 110,532 

   

IНШI ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, ЩО ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ ЧЕРЕЗ 

ПРИБУТКИ/ЗБИТКИ 

Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

iнший прибутки/збитки - - 

   

Усього процентних доходiв 123,593 110,532 

   

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА 

Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

Строковi кошти юридичних осiб (6,200) (7,855) 

Строковi кошти фiзичних осiб (971) (2,206) 

Строковi кошти iнших банкiв (17,171) (8,699) 

Кредити овернайт iнших банкiв (557) (3,249) 



Поточнi рахунки (18,974) (13,942) 

Кореспондентськi рахунки (31) - 

Зобов'язання з оренди (3,163) - 

   

Усього процентних витрат, розрахованих за ефективною ставкою вiдсотка (47,067) (35,951) 

   

IНШI ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, ЩО ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ ЧЕРЕЗ 

ПРИБУТО/ЗБИТОК 

Усього iнших процентних витрат, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток/збиток

 - - 

   

Усього процентних витрат (47,067) (35,951) 

   

Чистий процентний дохiд/(витрати) 76,526 74,581 

   

 

Примiтка 22 Комiсiйнi доходи та витрати 

Таблиця 1 Комiсiйнi доходи та витрати  

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Комiсiйнi доходи:   

Плата за кредитне обслуговування  2,149    531   

Операцiї для клiєнтiв на валютному ринку 10,780    7,009   

Виданi гарантiї 231    203   

Розрахунково-касовi послуги  2,641    1,314   

   

Усього комiсiйнi доходи 15,801   9,057   

   

Комiсiйнi витрати:   

Розрахунково-касовi послуги  (1,664)  (2,041) 

Операцiї на валютному ринку (54) - 

Iншi комiсiйнi витрати  (10,935)  (22,139) 

   

Усього комiсiйнi витрати (12,653) (24,180) 

   

Чистий комiсiйний дохiд/витрати 3,148 (15,123) 

   

Примiтка 23 Iншi операцiйнi доходи 

Таблиця 1 Iншi операцiйнi доходи 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Дохiд вiд оперативного лiзингу (оренди)  77 79 

Дохiд вiд модифiкацiї лiзингу (оренди)  1,464 - 

Iншi  12,301 1,981 

    

Усього операцiйних доходiв  13,842 2,060 

    

 

Примiтка 24 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

Таблиця 1 Витрати та виплати працiвникам 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   



Заробiтна плата та премiї (24,106) (23,069) 

Нарахування на фонд заробiтної плати (2,670) (2,140) 

Iншi виплати працiвникам (30) (44) 

   

Усього витрат на утримання персоналу (26,806) (25,253) 

   

 

Таблиця 2 Витрати на амортизацiю 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Амортизацiя основних засобiв (492) (510) 

Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (363) (188) 

Амортизацiя активу з права користування (8,389) - 

   

Усього витрат на амортизацiю (9,244) (698) 

   

 

Таблиця 3 Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв (3,382) (3,319) 

Витрати на утримання основних засобiв, отриманих у лiзинг (оренду) (171) (24) 

Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою (117) (130) 

Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (607) (646) 

Витрати на оренду та утримання примiщень (4,784)  (14,871)   

Канцелярське приладдя та офiснi витратнi матерiали (321)  (173)   

Плата за юридичнi та консультацiйнi послуги (546)  (519)   

Витрати на охорону (566)  (466)   

Витрати на вiдрядження (139)  (88)   

Витрати зi страхування (315)  (302)   

Витрати на маркетинг та рекламу (27) -   

Витрати на аудит (515) (606) 

Телекомунiкацiйнi витрати (1,600)  (1,637)   

Штрафи, пенi, сплаченi банком (657)  (844)   

Зменшення корисностi необоротних активiв, утримуваних для продажу  (1,935) - 

Негативний результат вiд вибуття нематерiальних активiв та основних засобiв -  (66)   

Переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi -  (1,350)   

Iнше (8,236)  (1,698)   

   

Усього адмiнiстративних та операцiйних витрат (23,918) (26,739) 

   

 

Розшифровка статтi "Iнше" на рiнi деталiзацiї 5% вiд статтi за 2018 рiк - вiдсутня; за 2019 рiк - 4,179 

тисяч гривень (витрати вiд вiдступлення права вимоги по кредиту фiзичної особи) та 2,379 витрати вiд 

продажу iнвестицiйної нерухомостi. 

Примiтка 25 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

Таблиця 1 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Чистий прибуток (збиток) вiд операцiй iз фiнансовими активами, якi облiковуються за справедливою 



вартiстю через прибуток або збиток:   

похiднi фiнансовi активи 25,624 86,421 

   

Усього прибуток (збиток) вiд операцiй iз фiнансовими активами, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток 25,624 86,421 

   

Чистий прибуток (збиток) вiд операцiй iз фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток:   

похiднi фiнансовi зобов'язання (13,734) (49,374) 

   

Усього прибуток (збиток) вiд операцiй iз фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток (13,734) (49,374) 

   

Усього прибуток (збиток) вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток 11,890 37,047 

   

 

Примiтка 26 Витрати на податок на прибуток 

Згiдно з податковим законодавством України, у 2019 та 2018 роцi ставка податку на прибуток 

пiдприємств становила - 18%.  

Таблиця 1 Витрати на сплату податку на прибуток 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Поточний податок на прибуток (12,447) (6,285) 

За результатами податкової перевiрки попереднього перiоду - (895) 

Змiна вiдстроченого податку на прибуток (14) (1,263) 

   

Усього витрат з податку на прибуток (12,461) (8,443) 

   

 

Таблиця 2  

Рiзниця мiж загальною очiкуваною сумою витрат з податку на прибуток, пiдрахованою iз застосуванням 

дiючої ставки оподаткування до прибутку до оподаткування, i фактичною сумою витрат з податку на 

прибуток представлена таким чином: 

   

 2018 2018 

(у тисячах гривень)     

     

Прибуток до оподаткування 69,204 100% 41,728 100% 

     

Розрахованi очiкуванi (вигода) витрати з податку на прибуток згiдно з дiючою ставкою 12,457 18.0%

 7,511 18.0% 

Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати  4 0,01% 932 2.23% 

     

Фактичнi витрати з податку на прибуток 12,461 18,01% 8,443 20.23% 

     

Витрати, що не вiдносяться на податковi витрати у 2018 роцi, пов'язанi переважно зi збитком вiд 

зменшення корисностi кредитiв, не вiдображаються для цiлей оподаткування, у 2019 роцi - з 

нарахуванням амортизацiї. 

 

(а) Змiна визнаних тимчасових рiзниць протягом року 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання на 31 грудня 2019 р. вiдносяться до таких статей:  

 1 сiчня  

2019 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 грудня 2019  р. 



     

(у тисячах гривень)     

     

Iнвестицiї у цiннi папери  (41) - (450) (491) 

Основнi засоби та нематерiальнi активи (22) 12 - (10) 

Iнвестицiйна нерухомiсть 26 (26) - - 

     

Усього (37) (14) (450) (501) 

     

 

Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання на 31 грудня 2018 р. вiдносяться до таких статей:  

 31 грудня 2017  р. Змiни вiд застосування МСФЗ 9 1 сiчня  

2018 р. Визнано у прибутку або збитку Визнано в iншому сукупному доходi 31 грудня 2018  р. 

       

(у тисячах гривень)       

       

Iнвестицiї у цiннi папери  (27) -  (27) -    (14)                      (14) (41)                

(40) 

Змiна резервiв (очiкуваних кредитних збиткiв), у зв'язку iз застосуванням МСФЗ 9 - 1,230 1,230

 (1,230)                            -                    -  

Основнi засоби та нематерiальнi активи 24 -  24  (46)                         -   

                   (22) 

Iнвестицiйна нерухомiсть 13 -  13  13                         -                        

26  

       

Усього 10 1,230 1,240 (1,263) (14) (37) 

       

 

Примiтка 27 Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

Таблиця 1 Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю 

 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку  56,744 33,285 

Прибуток (збиток) за рiк  56,744 33,285 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)  505,000 505,000 

    

Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю  0,11 0,07 

    

Таблиця 2 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 

 Примiтки 2019 2018 

(у тисячах гривень)    

    

Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку  56,744 33,285 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.)  505,000 505,000 

    

Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну просту акцiю  0,11 0,07 

    

 

Примiтка 28 Дивiденди 

Таблиця 1 Дивiденди 

 

 2019 2018 

 за простими акцiями за привiлейованими акцiями за простими акцiями за привiлейованими 



акцiями 

(у тисячах гривень)     

     

Залишок станом на початок перiоду - - - - 

Дивiденди, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду - - - - 

Дивiденди, виплаченi протягом перiоду - - 161,600 - 

Залишок станом на кiнець перiоду - - - - 

Дивiденди на акцiю, за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду - - -

 - 

     

     

 

Банк не здiйснював виплату дивiдендiв у 2019 роцi. 

 

Примiтка 29 Операцiйнi сегменти 

Банк видiляє наступнi операцiйнi сегменти своєї дiяльностi: сегмент корпоративного бiзнесу, сегмент 

роздрiбного бiзнесу, сегмент казначейських операцiй та iншi операцiї. 

Сегмент корпоративного бiзнесу включає надання Банком послуг корпоративним клiєнтам 

розрахунково-касового обслуговування, обслуговування поточних рахунках юридичних осiб, прийом 

депозитiв (вкладiв) корпоративних клiєнтiв, надання овердрафтiв, кредитiв та iнших послуг з 

кредитування, проведення операцiй з iноземною валютою тощо. 

Сегмент роздрiбного бiзнесу охоплює надання банкiвських послуг приватним клiєнтам: ведення 

поточних рахункiв фiзичних осiб, прийом вкладiв (депозитiв), послуги вiдповiдального зберiгання, 

надання кредитiв, тощо 

Сегмент казначейських операцiй включає казначейськi операцiї, iнвестицiйну банкiвську дiяльнiсть, 

торгiвлю iноземною валютою та курсовi рiзницi та операцiї з цiнними паперами. 

Iншi операцiї охоплюють все iнше, що не вiдноситься до сегментiв бiзнесу. Процентнi витрати за 

орендними зобов'язаннями не розносяться за сегментами та вiдображаються у складi сегменту "Iншi". 

Активами звiтного сегмента визнаються активи, якi використовуються для виконання звичайної 

дiяльностi i якi можна прямо вiднести до цього сегмента або об?рунтовано розподiлити на цей сегмент. 

Зобов'язання сегмента - це зобов'язання, що виникають вiд звичайної дiяльностi сегмента i якi можна 

прямо вiднести на даний сегмент або можна об?рунтовано розподiлити на сегмент. 

Методика розрахунку прибутковостi операцiйних сегментiв базується на управлiнськiй звiтностi Банку. 

Доходи та операцiйнi витрати розраховуються на рiвнi кожної окремої угоди/рахунку клiєнта. 

Адмiнiстративнi витрати розподiляються на сегменти на пропорцiйнiй основi, базою для розподiлу є : 

кiлькiсть спiвробiтникiв, кiлькiсть клiєнтiв, угод/рахункiв, тощо. Одним з основних принципiв розподiлу 

є те, що загальний управлiнський результат повинен збiгатися iз загальним фiнансовим результатом 

Банку. 

Прибуток за операцiями з iноземною валютою був вiднесений до казначейства, оскiльки управлiння 

валютним ризиком покладено на управлiння казначейства. 

Таблиця 1 Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 31 грудня 2019 року 

 Назва звiтних сегментiв   

 корпоративний бiзнес роздрiбний бiзнес казначейськi операцiї Iншi  операцiї Усього 

(у тисячах гривень)      

Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв      

Процентнi доходи 81,759 1,022 40,812 - 123,593 

Комiсiйнi доходи 13,558 129 2,114  15,801 

Iншi операцiйнi доходи 11,931 107 - 1,541 13,579 

Дохiд вiд iнших сегментiв      

Процентнi доходи 81,759 1,022 40,812  123,593 

Комiсiйнi доходи 13,558 129 2,114  15,801 

Iншi операцiйнi доходи 11,931 107 - 1,541 13,579 

      

Усього доходiв сегментiв 107,248 1,258 42,926 1,541 152,973 

      



Процентнi витрати (25,174) (971) (17,759) (3,163) (47,067) 

Комiсiйнi витрати (12,599) - (54) - (12,653) 

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - 3,941 - 3,941 

Результат переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - 3,485 - 3,485 

Чистий збиток/(прибуток) вiд збiльшення/зменшення резервiв за зобов'язаннями 5,707 13,190 14,739

 - 33,636 

Чистий прибуток/(збиток) вiд припинення визнання фiнансових активiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 3,136 - - - 3,136 

Iншi операцiйнi доходи 1,577 240 20 - 1,837 

Витрати на виплати працiвникам (9,382) (7,774) (4,825) (4,825) (26,806) 

Витрати зносу та амортизацiя (2,311) (2,311) (2,311) (2,311) (9,244) 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (5,828) (7,436) (10,384) (10,385) (34,033) 

      

Прибуток/(збиток) до оподаткування 62,374 (3,804) 29,777 (19,142) 69,205 

      

Витрати на податок на прибуток (3,115) (3,115) (3,116) (3,115) (12,461) 

      

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА 

Прибуток (збиток) 59,258 (6,919) 26,662 (22,258) 56,744 

      

 

Таблиця 2 Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв на 31 грудня 2018 року 

 Назва звiтних сегментiв   

 послуги корпоративним клiєнтiм послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська 

дiяльнiсть  Iншi сегменти та операцiї Усього 

(у тисячах гривень)      

Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв      

Процентнi доходи 107,068 1,845 1,619 - 110,532 

Комiсiйнi доходи 7,396 187 1,474 - 9,057 

Iншi операцiйнi доходи 146 15 - 80 241 

Дохiд вiд iнших сегментiв      

Процентнi доходи 107,068 1,845 1,619 - 110,532 

Комiсiйнi доходи 7,396 187 1,474 - 9,057 

Iншi операцiйнi доходи 146 15 - 80 241 

      

Усього доходiв сегментiв 114,610 2,047 3,094 80 119,830 

      

Процентнi витрати (21,797) (2,206) (11,948) - (35,951) 

Комiсiйнi витрати (23,975) - (205) - (24,180) 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - 2,617 2,617 

Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 29,833 29,833 

Результат переоцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi - - 983 - 983 

Чистий збиток/(прибуток) вiд збiльшення/зменшення резервiв за зобов'язаннями (2,962) 6,156 16,732

 - 19,926 

Iншi операцiйнi доходи 221 2,999 552 - 3,772 

Витрати на виплати працiвникам (9,091) (7,071) (4,545) (4,545) (25,252) 

Витрати зносу та амортизацiя (174) (175) (174) (175) (698) 

Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (9,510) (11,530) (14,056) (14,056)

 (49,152) 

      

Прибуток/(збиток) до оподаткування 47,322 (9,781) 22,883 (18,696) 41,728 

      

Витрати на податок на прибуток (2,111) (2,111) (2,111) (2,110) (8,443) 

      

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА 



Прибуток (збиток) 45,211 (11,892) 20,773 (20,807) 33,285 

      

 

Таблиця 3 Активи та зобов'язання на 31 грудня 2019 року 

 Назва звiтних сегментiв   

 послуги корпоративним клiєнтам 

послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть  Iншi сегменти та операцiї

 Усього 

(у тисячах гривень)      

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 

Активи сегментiв 550,952 3,536 759,274 13,892 1,327,654 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) - - 22,818 

-  

22,818 

      

Усього активiв сегментiв 550,952 3,536 782,092 13,892 1,350,472 

      

Усього активiв 550,952 3,536 782,092 13,892 1,350,472 

      

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 

Зобов'язання сегментiв 625,223 23,649 2,515 304,051 955,438 

      

Усього зобов'язань сегментiв 625,223 23,649 2,515 304,051 955,438 

      

Усього зобов'язань 625,223 23,649 2,515 304,051 955,438 

      

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 

Капiтальнi iнвестицiї 99 112 99 99 409 

Амортизацiя (2,311) (2,311) (2,311) (2,311) (9,244) 

Iншi негрошовi доходи (витрати) 5,707 13,190 - 17,694 36,591 

      

 

Таблиця 4 Активи та зобов'язання на 31 грудня 2018 року 

 Назва звiтних сегментiв   

 послуги корпоративним клiєнтiм послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська 

дiяльнiсть  Iншi сегменти та операцiї усього 

(у тисячах гривень)      

АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 

Активи сегментiв 1,108,489 33,083 159,595 286,205 1,587,372 

      

Усього активiв сегментiв 1,108,489 33,083 159,595 286,205 1,587,372 

      

Усього активiв 1,108,489 33,083 159,595 286,205 1,587,372 

      

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 

Зобов'язання сегментiв 331,941 24,429 888,276 6,484 1,251,130 

      

Усього зобов'язань сегментiв 331,941 24,429 888,276 6,484 1,251,130 

      

Усього зобов'язань 331,941 24,429 888,276 6,484 1,251,130 

      

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 

Капiтальнi iнвестицiї - - - - - 

Амортизацiя (175) (175) (174) (174) (698) 

Iншi негрошовi доходи (витрати) (2,962) 6,156 - 35,231 38,425 



      

 

Таблиця 5 Iнформацiя про географiчнi регiони 

 2019 2018 

 Україна iншi країни Усього Україна iншi країни Усього 

(у тисячах гривень)       

       

Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 162,480 2,891 165,371 152,445 4,590 157,035 

Основнi засоби 5,773  5,773 5,799  5,799 

 

Примiтка 30 Управлiння фiнансовими ризиками 

Управлiння ризиками є важливим фактором у банкiвськiй справi i суттєвим елементом операцiй Банку. 

Основнi ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик 

змiни курсiв обмiну валют та процентних ставок), а також ризик лiквiдностi. 

         Структура управлiння ризиками  

Метою полiтики управлiння ризиками є виявлення, аналiз та управлiння ризиками, яких зазнає Банк, 

встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю за ризиками, а також 

здiйснення постiйного монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв.  

Банк здiйснює iнтегроване управлiння ризиками, i ризики оцiнюються на основi полiтики Банку, яка 

щороку переглядається та затверджується Правлiнням. Лiмiти ризикiв встановлюються для кредитного 

ризику, ринкового ризику та ризику лiквiдностi, i рiвень ризику пiдтримується у межах цих лiмiтiв. 

(1)      Кредитний ризик  

Кредитний ризик є ймовiрнiстю виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником або контрагентом банку узятих на себе 

зобов'язань вiдповiдно до умов договору. Кредитний ризик є найвагомiшим ризиком банку в силу 

специфiки банкiвського бiзнесу. 

Основною метою управлiння кредитним ризиком у банку є забезпечення максимального збереження 

активiв та капiталу банку шляхом зменшення (виключення) можливих збиткiв (втрат, недоотримання 

доходiв), викликаних кредитним ризиком. 

Управлiння кредитним ризиком здiйснюється вiдповiдно до стратегiї управлiння ризиками, полiтики 

управлiння кредитним ризиком, кредитної полiтики банку, затверджених Наглядовою радою, а також 

низки iнших внутрiшньобанкiвських положень. У банку дiє система розподiлу повноважень при 

прийняттi кредитних рiшень та їх погоджень. Усi кредитнi рiшення приймаються Корпоративним 

кредитним комiтетом банку з обов'язковим їх погодженням з вiдповiдним комiтетом материнського 

банку CREDIT EUROPE BANK N. V. (Нiдерланди). 

До вiдома колективних органiв управлiння банку щомiсячно доводиться звiт про аналiз якостi 

кредитного портфеля iз детальним аналiзом рiвня кредитного ризику. Банк дотримується системи 

внутрiшнiх лiмiтiв концентрацiї. 

Система управлiння кредитним ризиком у банку ?рунтується на концепцiї "трьох лiнiй захисту", що була 

остаточно запроваджена банком у 2019 роцi. 

У 2019 роцi банк не запроваджував суттєвих змiн до стратегiї, полiтики та процесу управлiння кредитним 

ризиком. 

При визначеннi максимального рiвня кредитного ризику банк керується методологiєю обчислення 

нормативiв кредитного ризику (Н7 та Н9), встановлених Нацiональним банком України. Протягом 2019 

року банк дотримувався нормативiв максимального кредитного ризику (Н7 та Н9). Однак у зв'язку з тим, 

що з 02 липня 2019 року набули чинностi змiни до Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв 

в Українi, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України 28.08.2001 №368, в частинi 

умов врахування забезпечення пiд час розрахунку нормативiв кредитного ризику, а також через короткий 

строк, що вiдводився Нацiональним банком України для приведення нормативiв у вiдповiднiсть до нових 

вимог, банк не встиг завершити процес оформлення стягнення коштiв грошового покриття в погашення 

кредитної заборгованостi за одним з позичальникiв, через що допустив технiчне порушення нормативу 

максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) з 02 липня 2019 року по 10 липня 

2019 року, тобто 7 разiв. 

Значення нормативiв кредитного ризику станом за 28 грудня 2019 року наведено нижче. 

 Нормативне значення Фактичне значення 



Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) не бiльше 25%

 20,54% 

Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) не бiльше 800% 87,82% 

Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами (Н9)

 не бiльше 25% 0,00% 

 

Основою для здiйснення аналiзу кредитної якостi фiнансових активiв банку, способу визначення 

кредитного ризику, ризику настання дефолту, порядку вiднесення фiнансових активiв до 

кредитно-знецiнених є вiдповiдне внутрiшньобанкiвське положення, що ?рунтується на нормах 

Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями, затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України 30.06.2016 №351. При 

цьому, банк, керуючись принципом найбiльшої обережностi, пiд час визначення значення коефiцiєнта 

ймовiрностi дефолту боржникiв/контрагентiв (PD), що є резидентами України, обирає найбiльшi 

(найгiршi) значення iз дiапазонiв значень коефiцiєнтiв ймовiрностi дефолту боржникiв/контрагентiв для 

вiдповiдного класу таких боржникiв/контрагентiв. 

Концентрацiя кредитного ризику за класами фiнансового стану представлена наступним чином: 

 

Клас фiнансового стану 2019 2018 

 борг кредитний ризик борг кредитний ризик 

(у тисячах гривень)     

Кредити юридичним особам:     

1 58,125 1,744 - - 

2 189,628 1,391 43,022 26 

3 - - 17,670 1,043 

4 13,965 91 302,895 10 

5 - - 45,272 936 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 43,498 6,971 - - 

10 169,388 20,464 572,200 106,642 

     

Кредити фiзичним особам:     

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 20,451 20,451 34,564 34,564 

     

Усього 495,055 51,112 1,015,623 143,221 

     

 

При визначеннi зменшення корисностi фiнансових iнструментiв банк керується приписами МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти". Зменшення корисностi визнається шляхом формування резервiв. 

Процедура оцiнки фiнансового iнструменту на зменшення корисностi у банку складається з аналiзу рiвня 

кредитного ризику, притаманного боржнику/контрагенту, та обчислення суми очiкуваних кредитних 

збиткiв з використанням вiдповiдної математичної моделi (алгоритму). Для цiлей визнання зменшення 

корисностi оцiнювання рiвня кредитного ризику проводиться банком за 21-бальною шкалою на основi 

даних фiнансової звiтностi позичальникiв за останнi три роки, аналiзу якiсних показникiв їх дiяльностi 

тощо. 

Банк визначає три стадiї зменшення корисностi: стадiя 1 - коли кредитний ризик значно не зрiс; стадiя 2 - 

коли наявне значне зростання кредитного ризику, але поки що вiдсутнi ознаки знецiнення; стадiя 3 - коли 

iснує не тiльки значне зростання кредитного ризику, а й ознаки знецiнення. 

Математична модель визначення ймовiрностi дефолту (PD) для 1 та 2 стадiй зменшення корисностi 

побудована з урахуванням макроекономiчних статистичних даних МВФ, Свiтового банку, даних 



корпоративних дефолтiв вiд Standard & Poor's тощо та включає, зокрема, показник рiвня безробiття (для 

економiк, що розвиваються), iндекс споживчих цiн. При визначеннi значення показника втрат в разi 

дефолту (LGD) банк бере за основу приписи статей 161 та 230 Регламенту (ЄС) №575/2013 

Європейського парламенту та Ради вiд 26.03.2013 про пруденцiйнi вимоги до кредитних органiзацiй та 

iнвестицiйних компанiй, що вносить змiни до Регламенту (ЄС) №648/2012. 

Банк оцiнює очiкуванi кредитнi збитки по вiдношенню до фiнансових активiв, що були модифiкованi, з 

урахуванням того, чи призводить така модифiкацiя до припинення визнання активу, чи нi. 

Якщо модифiкацiя не призводить до припинення визнання активу, то наступна оцiнка виявлення 

значного пiдвищення кредитного ризику здiйснюється банком шляхом порiвняння ризику дефолту 

станом на звiтну дату виходячи з модифiкованих умов договору за таким фiнансовим активом та ризику 

дефолту на дату первiсного визнання iнструменту виходячи з первiсних, немодифiкованих умов договору 

за таким фiнансовим активом. 

Якщо модифiкацiя фiнансового активу не призводить до необхiдностi припинення його визнання, то банк 

не вважає, що такий модифiкований актив автоматично має бiльш низький кредитний ризик лише на тiй 

пiдставi, що потоки грошових коштiв за ним були модифiкованi. Стосовно модифiкованого активу, що 

має резерв у розмiрi кредитних збиткiв, очiкуваних протягом всього строку дiї такого iнструменту (стадiя 

2 або 3), одним з факторiв, який вказує на те, що критерiї для визнання кредитних збиткiв, очiкуваних 

протягом всього строку дiї iнструменту, бiльше не задовольняються (переведення на стадiю 1), є 

статистична iнформацiя за попереднi перiоди щодо своєчасних платежiв, що здiйснюються у 

вiдповiдностi до модифiкованих умов договору. У цьому випадку банк керується iсторiєю платежiв 

клiєнта на щомiсячнiй основi, яка має бути стабiльно бездоганною впродовж щонайменше 180 

календарних днiв поспiль, перед тим, як банк вважатиме, що кредитний ризик за таким модифiкованим 

активом зменшився. 

У 2019 роцi у банку зазнали модифiкацiї без припинення визнання два фiнансових iнструменти на 2 та 3 

стадiях знецiнення. Пiсля модифiкацiї й на кiнець звiтного року обидва з них банк утримує на 3 стадiї 

знецiнення. 

Таблиця 1 Аналiз змiни валової балансової вартостi при модифiкацiї фiнансових активiв 

 Пiсля модифiкацiї До модифiкацiї 

 валова балансова вартiсть резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки валова балансова вартiсть

 резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки 

(у тисячах гривень)     

     

Фiнансовi активи з дати модифiкацiї, за якими очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються протягом 12 

мiсяцiв - - - - 

Фiнансовi активи, очiкуванi кредитнi збитки протягом строку дiї фiнансового iнструменту 239,019 (2)

 249,161 (90) 

     

 

Таблиця 2 Аналiз результатiв вiд модифiкацiї фiнансових активiв 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Амортизована собiвартiсть фiнансових активiв, модифiкованих у звiтному перiодi 127,091 213,555 

Чистий прибуток/збиток вiд модифiкацiї (10,115) (22,412) 

   

 

Засобами, що використовуються банком для пiдвищення кредитної якостi за портфелями кредитiв, 

наданих, як юридичним, так i фiзичним особам, є переважно житлова та нежитлова нерухомiсть, 

включаючи земельнi дiлянки, транспортнi засоби, устаткування та поручительства. 

Банк дотримується принципу справедливої оцiнки застави, принципу збереження та наявностi. 

Переоцiнка вартостi застави здiйснюється банком на регулярнiй основi, зокрема, нерухомого майна, 

земельних дiлянок, транспортних засобiв та устаткування - не рiдше одного разу на дванадцять мiсяцiв. 

Якщо вiд дати останньої оцiнки застави вiдбулися суттєвi змiни в умовах його функцiонування, 

фiзичному станi та/або станi ринку подiбного майна, банк забезпечує проведення переоцiнки такого 

майна незалежно вiд вказаної вище перiодичностi. 



Принцип збереження передбачає наявнiсть договору страхування заставленого предметiв застави вiд 

втрати/пошкодження, за яким банк є вигодонабувачем, а принцип наявностi - здiйснення банком 

регулярної перевiрки наявностi та стану майна, отриманого в заставу. 

На кiнець звiтного року банк не визнавав резервiв  пiд очiкуванi кредитнi збитки  через отриману 

заставу (або визнавав їх у розмiрi менше 1% вiд боргу) лише за трьома позичальниками-юридичними 

особами, чий загальний борг складав 202 750,2 тис. грн. Загалом, середньозважене значення коефiцiєнту 

резервування за портфелем кредитiв юридичним особам складало 7,7%, а за портфелем кредитiв 

фiзичним особам - 100% незалежно вiд обсягу отриманої застави. 

(2) Ринковий ризик 

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як процентнi ставки, цiни цiнних паперiв, 

валютнi курси та кредитнi спреди (що не вiдносяться до змiн кредитоспроможностi 

боржника/кредитора), впливають на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. Метою управлiння 

ринковим ризиком є управлiння i контроль ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв при 

оптимiзацiї доходностi за ризик. 

(3) Валютний ризик 

Валютний ризик полягає у тому, що змiни курсiв обмiну валют впливають на доход Банку або на вартiсть 

його портфелiв фiнансових iнструментiв. 

Банк має активи i зобов'язання, деномiнованi у кiлькох iноземних валютах. Валютний ризик виникає у 

випадку, коли фактичнi чи прогнозованi активи в iноземнiй валютi є бiльшими або меншими за 

зобов'язання у тiй же валютi. Управлiнський персонал встановлює лiмiти i здiйснює постiйний 

монiторинг валютних позицiй згiдно з постановами НБУ i затвердженою внутрiшньою методологiєю. 

Полiтика стосовно вiдкритих валютних позицiй вимагає дотримання певних максимальних значень, 

встановлених регулятивними вимогами НБУ, проте розрахунок вiдкритої валютної позицiї згiдно iз цими 

регулятивними вимогами вiдрiзняється вiд значень, наведених далi у таблицi. 

 

Таблиця 1  Аналiз валютного ризику 

 

 2019 2018 

 монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи

 монетарнi зобов'язання похiднi фiнансовi iнструменти чиста позицiя 

(у тисячах гривень)        

        

долари США 243,946 249,362 (5,416) 1,158,911 969,561 (191,007) (1,657) 

Євро 111,509 111,515 (7) 12,956 - - - 

фунти стерлiнгiв 15 - 15 18 - -  

18 

iншi 3 - 3 - - - - 

        

Усього 355,473 360,877 (5,405) 1,171,885 993,305 (179,907) (1,327) 

        

 

Таблиця 2 Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу 

гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики 

залишаються фiксованими 

 

 (у тисячах гривень) 2019 2018 

 вплив на прибуток (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток (збиток) вплив 

на власний капiтал 

Змiцнення долара США на 30% (1,625) (1,625)   

56,805   56,805   

Послаблення долара США на 30% 1,625 1,625   

(56,805) (56,805) 

Змiцнення євро на 30% (2) (2)   

(3,237) (3,237) 

Послаблення євро на 30% 2 2   



3,237   3,237   

Змiцнення фунта стерлiнгiв на 30%   

5   5     

5   5   

Послаблення фунта стерлiнгiв на 30%   

(5) (5)   

(5) (5) 

Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 1 1 - -   

Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (1) (1) - - 

 

Таблиця 3 Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу 

гривнi до iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi 

характеристики залишаються фiксованими 

 

 (у тисячах гривень) 2019 2018 

 вплив на прибуток (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток (збиток) вплив 

на власний капiтал 

Змiцнення долара США на 30% (1,773) (1,773)   

55,804     

55,804   

Послаблення долара США на 30% 1,773 1,773   

(55,804)   

(55,804) 

Змiцнення євро на 30% (2) (2)   

(3,280)   

(3,280) 

Послаблення євро на 30% 2 2   

3,280     

3,280   

Змiцнення фунта стерлiнгiв на 30%   

5     

5     

6     

6   

Послаблення фунта стерлiнгiв на 30%   

(5)   

(5)   

(6)   

(6) 

Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв 1 1 - - 

Послаблення iнших валют та банкiвських металiв (1) (1) - - 

 

На 31 грудня 50-вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют привело б до 

(збiльшення чистого збитку) /зменшення чистого прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня, та зменшення 

загальної суми капiталу на 31 грудня на зазначену нижче суму. Цей аналiз ?рунтується на припущеннi 

щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, процентних ставок. 

Аналiз змiни фiнансового результату та власного капiталу в результатi можливих змiн обмiнних курсiв, 

що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi характеристики залишаються фiксованими, 

представлений таким чином (з урахуванням податкiв): 

 

Наведений вище аналiз включає лише монетарнi активи та зобов'язання. На думку керiвництва, 

iнвестицiї в iнструменти капiталу та немонетарнi активи не приведуть до виникнення суттєвого 

валютного ризику. 

Ризик був розрахований лише для монетарних статей у валютах, iнших нiж функцiональна валюта Банку. 

(4) Процентний ризик 



Процентний ризик полягає у тому, що змiни процентних ставок впливають на дохiд або на вартiсть 

фiнансових iнструментiв. 

Процентний ризик оцiнюється тим, наскiльки змiни ринкових процентних ставок впливають на 

процентну маржу i на чистий процентний дохiд. Якщо структура активiв, що приносять процентний 

дохiд, вiдрiзняється вiд структури зобов'язань, по яких нараховуються проценти, чистий процентний 

дохiд буде збiльшуватися чи зменшуватися в результатi змiн процентних ставок. З метою управлiння 

процентним ризиком управлiнський персонал постiйно проводить оцiнку ринкових процентних ставок по 

рiзних видах активiв, що приносять процентний дохiд, i зобов'язань, по яких нараховуються проценти. 

Процентна маржа по активах та зобов'язаннях, що мають рiзнi строки виплат та погашення, може 

збiльшуватися в результатi змiн ринкових процентних ставок. На практицi управлiнський персонал 

змiнює процентнi ставки по певних фiнансових активах та зобов'язаннях, виходячи з поточних ринкових 

умов та взаємних домовленостей, якi оформляються додатком до основної угоди, в якому зазначається 

нова процентна ставка. 

Далi у таблицi представленi середнi ефективнi процентнi ставки по активах (для кредитiв ефективнi 

процентнi ставки були помноженi на балансову вартiсть кредитiв за вирахуванням резервiв та зваженi на 

балансову вартiсть кредитiв в розрiзi валют), що приносять процентний дохiд, та зобов'язаннях, по яких 

нараховуються проценти, на 31 грудня: 

 

Таблиця 4 Загальний аналiз процентного ризику  

 

 на вимогу i менше 1 мiсяця вiд 1 до 6 мiсяцiв вiд 6 до 12 мiсяцiв бiльше року

 Усього 

 (у тисячах гривень)      

Усього фiнансових активiв 333,618 363,486 159,029 127,458 983,591 

Усього фiнансових зобов'язань 178,876 174,628 173,663 289,872 817,039 

Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду 154,742 188,858 (14,634)

 (162,414) 166,552 

      

Усього фiнансових активiв 433,824 30,644 544,228 173,085 1,181,781 

Усього фiнансових зобов'язань 517,429 238,323 45,147 78,589 879,489 

Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду (83,606) (207,679)

 499,082 94,496 302,293 

      

 

Таблиця 5 Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами 

 

 2019 2018 

 гривня долари США Євро гривня долари США євро 

 (%)       

АКТИВИ 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 14,7 

8,7 

7,1 

15,5 

10,9 

8,0 

 

Iнвестицiї в цiннi папери 16,5 

6,3 

- 16,0 

0,5 

- 

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банкiв - 5,4 



2,7 

- 5,3 

- 

Кошти клiєнтiв: 8,0 

3,1 

0,8 

7,7 

3,6 

0,8 

 

поточнi рахунки 6,8 

0,5 

0,3 

6,5 

0,7 

0,3 

 

строковi кошти 15,5 

4,4 

3,6 

14,0 

3,9 

3,8 

 

       

(5) Iнший цiновий ризик 

Цiновий ризик - це ризик, пов'язаний зi змiною ринкової цiни фiнансового iнструменту, а також 

ймовiрнiсть цiнових змiн внаслiдок валютного та вiдсоткового ризикiв. 

З метою мiнiмiзацiї iншого цiнового ризику банк перiодично проводить переоцiнку чутливих до руху 

ринкових цiн активiв. 

У 2019 роцi банк визнав збитки вiд зменшення корисностi необоротних активiв, утримуваних для 

продажу, на суму 1 892 тис. грн. 

(6) Географiчний ризик 

Таблиця 6 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань на 31 грудня 2019 року 

 

 Україна Країни ОЕСР Iншi країни Усього 

 (у тисячах гривень)     

АКТИВИ     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 297,632 24,820 - 322,452 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 434,061 - - 434,061 

Iнвестицiї в цiннi папери 559,048 - - 559,048 

Усього фiнансових активiв 1,290,741 24,820 - 1,315,561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Кошти банкiв - 73,956 214,545 288,501 

Кошти клiєнтiв 643,828 11,366 115 655,309 

 

 

 

 

 

 

     

Iншi фiнансовi зобов'язання 4,690 

286 - 4,976 

 

Усього фiнансових  зобов'язань 648,518 

85,608 

214,660 948,786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 642,223 

(60,788) 

(214,660) 366,775 

 

     

Зобов'язання  кредитного характеру 1,020,385 - - 1,020,385 

     

 

Таблиця 7 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань на 31 грудня 2018 року 

 

 Україна Країни ОЕСР Iншi країни Усього 

 (у тисячах гривень)     

АКТИВИ     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 9,887 563,278 

- 573,165 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 847,816 - - 847,816 

Iнвестицiї в цiннi папери 119,984 - - 119,984 

Похiднi фiнансовi активи 936 - - 936 

Усього фiнансових активiв 978,623 563,278 

- 1,541,901 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

Кошти банкiв - 592,775 292,132 884,907 

Кошти клiєнтiв 308,797 16,013 144 324,954 

Похiднi фiнансовi зобов'язання 689 70 - 759 

 

 

 

 

 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання 27,948 20 - 27,968 

Усього фiнансових  зобов'язань 337,434 

608,878 292,276 1,238,588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 641,189 

(45,600) 

(292,276) 303,313 

 

     

Зобов'язання  кредитного характеру 2,321,531 120,000 - 2,441,531 

     

Активи, зобов'язання та зобов'язання з кредитування, були класифiкованi виходячи з країни, резидентом 

якої є контрагент. Залишки за операцiями з українськими контрагентами включенi до стовпчика 

"Україна". Грошовi кошти у касi, примiщення та обладнання були класифiкованi вiдповiдно до країни 

фактичного знаходження. 

 

(7)       Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi - iмовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходiв унаслiдок неспроможностi банку забезпечувати фiнансування зростання активiв 

та/або виконання своїх зобов'язань у належнi строки. 

Основною метою управлiння ризиком лiквiдностi в Банку є забезпечення максимальної спроможностi 



Банку фiнансувати зростання своїх активiв у належнi строки та вчасного виконання своїх зобов'язань. 

Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi та при управлiннi позицiями. Вiн 

включає як ризик неможливостi фiнансування активiв у належнi строки та за належними ставками, так i 

ризик неможливостi лiквiдацiї активу за прийнятною цiною та у належнi строки.  

Наглядова Рада Банку встановлює рiвень ризик-апетиту для ризику лвiквiдностi та здiйснює 

щоквартальний контроль дотримання цього рiвня Банком. Управлiнський персонал встановлює лiмiти i 

здiйснює постiйний монiторинг рiвня ризику лiквiдностi згiдно з вимогами Нацiонального банку 

України, встановленими рiвнями ризик-апетиту та лiмiтiв. Рiвнi ризик-апетиту та лiмiтiв встановлюються 

вiдповiдно до затвердженої внутрiшньої методологiї, яка вiдповiдає вимогам Нацiонального банку 

України.  

Банк для оцiнки ризику лiквiдностi використовує такi iнструменти монiторингу: 

" GAP-аналiз, що вiдображає часову неузгодженiсть мiж вимогами та зобов'язаннями банку (як 

балансовими, так i позабалансовими) за контрактними або очiкуваними строками погашення. GAP-аналiз 

проводиться за двома видами: контрактний та прогнозний. 

"  Аналiз концентрацiй 

" Встановленi рiвнi ризик-апетиту та лiмiтiв. 

" Коефiцiєнтний аналiз, в т.ч. коефiцiєнт покриття лiквiдностi (LCR). 

" Iншi. 

Банк застосовує такi основнi механiзми для управлiння ризиком лiквiдностi: 

" пiдтримка певного резерву поточної лiквiдностi в розмiрi, достатньому для покриття зобов'язань 

Банку; 

" система лiмiтiв щодо обмеження розривiв в структурi та пасивiв за строками та валютами; 

" диверсифiкацiя активiв та пасивiв за строками, сумами, валютами; 

" обмеження за розмiрами угод/правочинiв з метою зменшення частки великих кредитiв та вкладiв 

в загальнiй структурi портфелiв; 

" розробка та запровадження нових депозитних продуктiв для юридичних та фiзичних осiб з 

необхiдним для Банку строком погашення; 

" iншi пiдходи (заходи), якi спрямованi на пом'якшення ризику лiквiдностi, в залежностi вiд 

ситуацiї. 

Банком розроблений План фiнансування в кризових ситуацiях, який розроблений на випадок виникнення 

кризових обставин та визначає план дiй спрямований на збереження платоспроможностi Банку. 

Пiдхiд управлiнського персоналу до управлiння лiквiднiстю полягає у тому, щоб забезпечити, наскiльки 

це можливо, постiйний достатнiй рiвень лiквiдностi для погашення зобов'язань у належнi строки, як за 

звичайних, так i за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних збиткiв або ризику для репутацiї 

Банку. 

Банк прагне активно пiдтримувати диверсифiкованi та стабiльнi джерела фiнансування, що включають 

випущенi борговi цiннi папери, довгостроковi та короткостроковi кредити, отриманi вiд iнших банкiв, 

мiнiмальну суму депозитiв юридичних та фiзичних осiб, а також диверсифiкованi портфелi 

високолiквiдних активiв, з тим щоб мати можливiсть швидко та без перешкод задовольняти 

непередбаченi потреби у лiквiдностi.  

Для пiдтримання короткострокової лiквiдностi Банк залучає короткостроковi депозити, укладає угоди 

про зворотний викуп, купує та продає iноземну валюту, цiннi папери та коштовнi метали. Для 

пiдтримання довгострокової лiквiдностi Банк залучає середньостроковi та довгостроковi депозити, 

продає активи, такi, як цiннi папери, регулює свою полiтику щодо процентних ставок та намагається 

зменшити витрати. 

 

Таблиця 8 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на  31 грудня 2019 року 

 

 на вимогу та менше 1 мiсяця вiд 1 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 мiсяцiв до 5 

рокiв понад 5 рокiв усього 

(у тисячах гривень)       

       

Кошти банкiв 64,822 24,494 133,516 85,545  308,377   

Кошти клiєнтiв: 611,746 37,627 6,252 137   655,762   

кошти фiзичних осiб 4,808 10,101 6,252 137  21,299 



Iншi 606,937 27,526 - -  634,463 

Iншi фiнансовi зобов'язання 6,991 - 355 - - 7,346 

Фiнансовi гарантiї  -   -   23,155  -   -   23,155   

Iншi зобов'язання кредитного характеру 2,000  -   -    -   -  2,000   

       

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 685,558 62,121 163,279 85,682

 - 966,640 

       

 

 

Таблиця 9 Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на  31 грудня 2018 року 

 

 на вимогу та менше 1 мiсяця вiд 1 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 мiсяцiв до 5 

рокiв понад 5 рокiв усього 

(у тисячах гривень)       

       

Кошти банкiв 97,842 195,957 365,845  248,094   -  907,378 

Кошти клiєнтiв: 329,652 17,292  6,131  186  38  353,299 

кошти фiзичних осiб 8,160 7,397 6,131   186   38  21,912 

Iншi 321,493 9,894  -   -   -  331,387 

Iншi фiнансовi зобов'язання 30,402 4 10,748 10,866 - 52,020 

Похiднi фiнансовi зобов'язання 759  -    -   -   -  759   

Фiнансовi гарантiї 4,826   87   4,094  -   -   9,007   

Iншi зобов'язання кредитного характеру 2,000  -   -    -   -  2,000   

       

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 465,482 213,339 386,458

 258,146 38 1,324,463 

       

 

Таблиця 10 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних 

строкiв погашення за звiтний перiод на 31 грудня 2019 року 

 

 

 на вимогу та менше 1 мiсяця вiд 1 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 мiсяцiв до 5 

рокiв понад 5 рокiв усього 

(у тисячах гривень)       

       

АКТИВИ       

Грошовi кошти та їх еквiваленти 322,452  -    -   -   -  322,452 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 36,383 87,345 181,048 123,490 5,795 434,061 

Iнвестицiї в цiннi папери 289,905 79,208 189,935 

- - 559,048 

Усього фiнансових активiв 648,740 166,553 370,983 

123,490 5,795 1,315,561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 64,530 24,387 128,407 71,177 

- 288,501 

Кошти клiєнтiв: 611,762 37,303 6,111 133  655,309 

кошти фiзичних осiб 4,805 10,042 6,111 133 - 21,091 

 

Iншi 606,955 

27,261 

- -  634,216 

 

Зобов'язання з оренди 168 

483 

1,449 

1,768 

- 3,868 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання 1,108     

 -   -  1,108   

Усього фiнансових зобов'язань 677,568 

62,173 

135,967 

73,078 

 

948,786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (28,828) 

104,380 

235,016 

50,412 

5,795 

366,775 

 

       

Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (28,828) 

75,552 

310,568 

360,980 

366,775 

366,775 

 

       

 

Таблиця 11 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних 

строкiв погашення за звiтний перiод на 31 грудня 2018 року 

 

 

 на вимогу та менше 1 мiсяця вiд 1 до 3 мiсяцiв вiд 3 до 12 мiсяцiв вiд 12 мiсяцiв до 5 

рокiв понад 5 рокiв усього 

(у тисячах гривень)       

       

АКТИВИ       

Грошовi кошти та їх еквiваленти 573,165 

 -    -   -   -  573,165 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 

83,205 

479,662 

284,949 

- 

847,816 

Iнвестицiї в цiннi папери 119,984  -    -   -   -  119,984 

Похiднi фiнансовi активи  936  

 -    -   -   -   936   

 

Усього фiнансових активiв 694,085 

83,205 

479,662 

284,949 

- 

1,541,901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 665,546 219,361  -   -   -  884,907 

Кошти клiєнтiв: 301,699 

16,253 

6,829 

136 

37 

324,954 

 

кошти фiзичних осiб 3,856 

10,858 

6,829 

 -   -  21,543 

Iншi 297,843 

5,395 

 -  136  

37 

303,411 

 

Похiднi фiнансовi зобов'язання 759  

 -    -   -   -  759   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання 27,891  

 -   64 

 13  

 -  27,968   

 

Усього фiнансових зобов'язань 995,895 

235,614 

6,893 

149 

37 

1,238,588 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (301,810) 

(152,409) 

472,769 

284,800 

(37) 

303,313 

 

       

Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (301,810) 

(454,219) 

18,550 

303,350 

303,313 

303,313 

 

       

Починаючи з  2015 року пiсля внесення змiн до законодавства України фiзичнi особи не можуть 

достроково знiмати кошти з депозитних рахункiв, якщо таке право не передбачено депозитним 

договором. У вищенаведенiй таблицi депозити були представленi вiдповiдно до перiодiв виплат згiдно з 

умовами договорiв. 

Враховуючи короткостроковий характер виданих Банком кредитiв, ймовiрно, що строк дiї багатьох 

кредитiв буде продовжено при настаннi дати їх погашення. Навпаки, iсторичний досвiд свiдчить про те, 

що деякi кредити погашаються достроково до настання дати їх погашення. Вiдповiдно, реальний строк 

погашення кредитного портфеля може суттєво вiдрiзнятися вiд строкiв, визначених умовами договорiв. 

 Примiтка 31 Управлiння капiталом 

НБУ встановлює вимоги до розмiру капiталу Банку в цiлому та здiйснює монiторинг виконання цих 

вимог. 

Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу, встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати 

показник спiввiдношення капiталу та активiв, зважених на ризик ("показник адекватностi капiталу за 

українськими нормативними вимогами"), вище певного встановленого мiнiмального показника. Якщо 

Банк не буде пiдтримувати або у достатньому обсязi збiльшувати свiй капiтал вiдповiдно до збiльшення 

своїх зважених на ризик активiв, у нього може виникнути ризик порушення показникiв адекватностi 

капiталу, встановлених НБУ. 

На 31 грудня 2019 р. зазначений мiнiмальний рiвень, встановлений НБУ, становить 10.0% (31 грудня 

2018 р.: 10.0%). 

На 31 грудня 2019 р. показник адекватностi регулятивного капiталу Банку складав 89,44% (31 грудня 

2018 р.: 45,2%). На 31 грудня 2019 р. та 2018 р. Банк виконував вимоги НБУ стосовно значення 

нормативу адекватностi регулятивного капiталу. 

 

Далi у таблицi представлено регулятивний капiтал на основi звiтiв Банку, пiдготовлених згiдно з 

вимогами НБУ, що включає такi компоненти на 31 грудня:  

 



 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Основний капiтал 283,259   281,237   

Додатковий капiтал 113,262 43,134   

   

Усього регулятивного капiталу 396,521 324,371 

   

 

Таблиця 1 Структура регулятивного капiталу 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Основний капiтал: 283,259   281,237   

фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 252,500 252,500 

розкритi резерви, створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку 30,990 29,326 

зменшення ОК (нематерiальних активiв за мiнусом суми зносу) (231) (589) 

   

Додатковий капiтал 113,262 43,134   

розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 60,295 23,018 

прибуток минулих рокiв (5030) за мiнусом НКР 52,967 20,116 

   

Усього регулятивного капiталу 396,521 324,371 

   

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Примiтка 32 Зобов'язання та непередбаченi зобов'язання  

(1)      розгляд справ у судi 

 Постановою Київського Апеляцiйного суду мiста Києва вiд 26 грудня 2019 року у справi № 

757/65996/17-ц задоволено позов Крiцака Л.Д. до АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" про стягнення 755 

542,26 гривень як рiзниця мiж вартiстю предмету iпотеки на який звернуто стягнення та сумою боргу.  

Вказане судове рiшення набуло чинностi та було повнiстю виконано Банком 15.01.2020 року.  

Крiм того, Банк оскаржує вказану Постанову Апеляцiйного суду мiста Києва у Касацiйному цивiльному 

судi Верховного Суду (13.01.2020 року  Ухвалою Верховного Суду у складi Касацiйного цивiльного 

суду було вiдкрито касацiйне провадження №61-70ск20). 

Також Банком не одержано о остаточного рiшення щодо розгляду Окружним адмiнiстративним судом м. 

Києва у: 

- справi № №826/3462/18 за позовною заявою Банку про визнання протиправним i скасування 

податкового повiдомлення-рiшення вiд 31.01.2018 №0000194303 про стягнення з банку штрафних 

санкцiй у сумi 1096,2 тис. грн.; 

- справi № 640/18783/18 про скасування постанови № ПНШ-194/38-001/18 вiд 30.10.2018 Фонду 

гарантування вкладiв фiзичних осiб про накладення штрафу в сумi 75,8 тис. грн.   

На думку управлiнського персоналу, результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на 

фiнансовий стан або результати операцiй. 

(2)      потенцiйнi податковi зобов'язання 

Банк здiйснює свої операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського податкового 

законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть численних податкiв та 

законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а 

в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового 

законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Мiнiстерством 

фiнансiв та iншими державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi та аналiзу з боку 



рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а 

також стягувати пеню. Податкова звiтнiсть за рiк пiдлягає податковiй перевiрцi протягом наступних 

трьох календарних рокiв, але за деяких обставин такий перiод може бути подовжений.  

 

Законодавство щодо трансфертного цiноутворення, яке набуло чинностi в Українi з                  1 

вересня 2013 р., вводить значнi змiни до вiтчизняних правил трансфертного цiноутворення, наближаючи 

їх до iнструкцiй ОЕСР, але одночасно створюючи додаткову невизначенiсть щодо практичного 

застосування податкового законодавства у певних обставинах. Цi правила трансфертного цiноутворення 

передбачають зобов'язання платникiв податкiв готувати документацiю з трансфертного цiноутворення 

стосовно контрольованих операцiй та вводять нову основу i механiзми нарахування додаткових податкiв 

i процентiв у випадку, коли цiни контрольованих операцiй вiдрiзняються вiд ринкових цiн. Правила 

трансфертного цiноутворення застосовуються переважно до транскордонних операцiй мiж пов'язаними 

сторонами, а також до деяких транскордонних операцiй мiж незалежними сторонами у випадках, 

передбачених Податковим Кодексом України. На сьогоднi практика застосування нових правил 

трансфертного цiноутворення податковими органами i судами вiдсутня, оскiльки податковi перевiрки у 

сферi трансфертного цiноутворення за новими правилами розпочалися нещодавно. Однак очiкується, що 

операцiї, якi регулюються правилами трансфертного цiноутворення, стануть об'єктом ретельної 

перевiрки, що потенцiйно може вплинути на фiнансову звiтнiсть Банку. 

Управлiнський персонал вважає, що Банк виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте 

не може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдностi 

Банку чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У цiй фiнансовiй звiтностi 

не був створений резерв по непередбачених штрафних санкцiях, пов'язаних iз оподаткуванням. 

Банком не одержано о остаточного рiшення щодо розгляду Окружним адмiнiстративним судом м. Києва 

у: 

- справi № №826/3462/18 за позовною заявою Банку про визнання протиправним i скасування 

податкового повiдомлення-рiшення вiд 31.01.2018 №0000194303 про стягнення з банку штрафних 

санкцiй у сумi 1096,2 тис. грн.; 

- справi № 640/18783/18 про скасування постанови № ПНШ-194/38-001/18 вiд 30.10.2018 Фонду 

гарантування вкладiв фiзичних осiб про накладення штрафу в сумi 75,8 тис. грн.   

На думку управлiнського персоналу, результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на 

фiнансовий стан або результати операцiй. 

 

Станом на кiнець 2019 року Банк, головним чином, виступає у судових процесах у якостi позивача до 

власних позичальникiв в зв'язку iз непогашенням останнiми заборгованостi по кредитам, процентам та 

iншими фiнансовими санкцiями. Розгляд даної категорiї справ може передбачати лише отримання 

Банком доходiв у майбутньому в разi виникнення позитивного рiшення суду та наявностi коштiв (майна) 

боржника для погашення суми боргу в межах процедури виконавчого впровадження, потенцiйних 

зобов'язань за даною категорiєю справ немає, оскiльки Банком сформованi резерви пiд неповернення 

заборгованостi за кредитами та простроченими доходами. 

Банк своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету. 

Станом на 01.01.2020 не iснує iнших непередбачуваних зобов'язань,  що пов'язанi з виникненням 

податкових зобов'язань. 

Але, в зв'язку iз звичайним веденням бiзнесу Банк може бути притягнутий до суду в якостi вiдповiдача. 

Вiдповiдно до власних оцiнок та внутрiшнiх професiйних консультацiй управлiнський персонал Банку 

вважає, що не має пiдстав очiкувати суттєвих збиткiв в зв'язку iз такими справами . 

 (3)      зобов'язання за капiтальними iнвестицiями 

За звiтний перiод Банк не має контрактних зобов'язань, пов'язаних iз реконструкцiєю будiвель, 

придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв тощо. 

(4)      дотримання особливих вимог 

За звiтний перiод Банк не має вимог щодо дотримання певних умов за отриманими позиковими коштами. 

(5)      зобов'язання з кредитування 

Таблиця 2 Структура зобов'язань з кредитування 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   



Наданi гарантiї 23,155 9,007 

Наданi зобов'язання з кредитування 2,000 2,000 

Невикористанi кредитнi лiнiї 1,018,385 2,439,531 

Резерв за зобов'язаннями, пов'язаними з кредитуванням (418) (866) 

   

Усього зобов'язань, пов'язаних iз кредитуванням, за мiнусом резерву24,737 10,141 

   

 

Обсяг наведених у таблицi 2 невикористаних кредитних лiнiй не вiдноситься до непередбачених 

зобов'язань iз кредитування, оскiльки усi лiнiї, що вiдкритi Банком для Клiєнтiв, є вiдкличними тобто без 

взяття Банком на себе твердого зобов'язання щодо надання кредитних продуктiв, якi будуть надаватися 

або випускатися Банком виключно за його власним розсудом.  

Суми у таблицi 2 стосовно наданих гарантiй вiдображенi на основi припущення, що вони виданi в 

повному обсязi та становлять максимальний облiковий збиток, який може бути визнаний на звiтну дату у 

випадку неспроможностi контрагентiв в повному обсязi виконати свої зобов'язання за укладеними 

контрактами, якщо не брати до уваги впливи забезпечення. 

Суми у таблицi 2 стосовно наданих зобов'язань з кредитування  представленi безвiдкличними 

зобов'язаннями щодо наданих овердрафтiв юридичним особам та вiдображенi на основi припущення, що 

встановленi лiмiти овердрафтiв становлять максимальний облiковий збиток, який може бути визнаний на 

звiтну дату, без врахування наданого забезпечення.  

Таблиця 3 Аналiз кредитної якостi зобов'язань iз кредитування на 31 грудня 2019 року 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Усього 

 (у тисячах гривень)    

    

Наданi гарантiї: 21,981 1,174 23,155 

Мiнiмальний кредитний ризик- 504 504 

Середнiй кредитний ризик 18,949 - 18,949 

Високий кредитний ризик 3,032 670 3,702 

    

Усього зобов'язань iз кредитування 21,981 1,174 23,155 

    

Резерви пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування (341) (41) (382) 

    

Усього зобов'язань iз кредитування за мiнусом резервiв 21,640 1,133 22,773 

    

 

 

 

 Стадiя 1 Усього 

 (у тисячах гривень)   

   

Наданi зобов'язання з кредитування (овердрафт): 2,000 2,000 

Мiнiмальний кредитний ризик2,000 2,000 

   

Усього зобов'язань iз кредитування 2,000 2,000 

   

Резерви пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування (36) (36) 

   

Усього зобов'язань iз кредитування за мiнусом резервiв 1,964 1,964 

   

 

Банк вiдображає в табличнiй формi iнформацiю про аналiз кредитної якостi зобов'язань з кредитування у 

розрiзi кожного виду зобов'язань iз кредитування. 

 

Таблиця 4 Аналiз змiни резервiв пiд знецiнення зобов'язань iз кредитування  



Наданi гарантiї: 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Усього 

 (у тисячах гривень)    

    

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 року 302 474 776 

    

Наданi зобов'язання з кредитування 341 - 341 

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм списаних)

 (302) (314) (616) 

Iншi змiни - (119) (119) 

    

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2019 року 341 41 382 

    

Зобов'язання з кредитування  (овердрафт): 

 Стадiя 1 Усього 

 (у тисячах гривень)   

   

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 року 90 90 

   

Наданi зобов'язання з кредитування 36 36 

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм списаних)

 (90) (90) 

   

Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2019 року 36 36 

   

 

Банк вiдображає в табличнiй формi iнформацiю про аналiз змiни резерву пiд знецiнення зобов'язань з 

кредитування  у розрiзi кожного виду зобов'язань з кредитування. 

 

Таблиця 5 Аналiз змiни валової балансової/номiнальної вартостi пiд знецiнення зобов'язань з 

кредитування 

Наданi гарантiї: 

 

 Стадiя 1 Стадiя 2 Усього 

 (у тисячах гривень)    

    

Валова балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року 3,186 5,821 9,007 

    

Наданi зобов'язання з кредитування 21,982 - 21,982 

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм списаних)

 (3,186) (4,648) (7,834) 

 

 

 

 

 

    

Валова балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 21,982 1,173 23,155 

    

 

Зобов'язання з кредитування  (овердрафт): 

 

 Стадiя 1 Усього 

 (у тисячах гривень)   

   



Валова балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року 2,000 2,000 

   

Наданi зобов'язання з кредитування 2,000 2,000 

Зобов'язання з кредитування, визнання яких було припинено або термiн яких закiнчився (крiм списаних)

 (2,000) (2,000) 

   

Валова балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 2,000 2,000 

   

 

Таблиця 6 Зобов'язання з кредитування в розрiзi валют 

 2019 2018 

(у тисячах гривень)   

   

Гривня 3,719 8,792 

Долар США 21,436 2,215 

   

Усього 25,155 11,007 

   

 

У звiтному перiодi, як i в попередньому перiодi у  Банка вiдсутнi: 

- частка в непередбачених зобов'язаннях асоцiйованої компанiї, за якi вiн несе солiдарну 

вiдповiдальнiсть з iншими iнвесторами; 

- непередбаченi зобов'язання, що виникають унаслiдок роздiльної вiдповiдальностi iнвестора за 

всiма або частиною зобов'язань асоцiйованої компанiї. 

(6) Активи, наданi в заставу без припинення визнання 

За звiтний перiод у Банку вiдсутнi активи, наданi в заставу без припинення визнання.  

Примiтка 33 Похiднi фiнансовi iнструменти i хеджування 

Таблиця 1 Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, що облiковуються через прибутки 

або збитки 

 2019 2018 

 додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi

 додатне значення справедливої вартостi вiд'ємне значення справедливої вартостi 

 (у тисячах гривень)     

     

Контракти своп - - 936 (759) 

     

Чиста справедлива вартiсть - - - - 

     

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї таблиця 2 "Похiднi фiнансовi активи, призначенi для хеджування" не 

надається. 

Примiтка 34 Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань 

(a) Класифiкацiя у звiтностi та справедлива вартiсть 

Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових 

зобов'язань на 31 грудня 2019 р.: 

  Кредити та дебiторська заборгованiсть  Iнвестицiї у цiннi папери 

 Iншi активи i зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю  Загальна балансова 

вартiсть  Справедлива вартiсть 

(у тисячах гривень)           

Грошовi кошти та їх еквiваленти  322,452    -  - 

 322,452    322,452   

Кредити та аванси   434,061    -  -  434,061   

 434,061   

Iнвестицiї у цiннi папери  -  559,048    -  559,048  

  559,048   

 



 

 

 

 

 

 

      

Усього фiнансових активiв  779,332    559,484    - 

 1,338,816    1,338,816   

      

Кошти банкiв  -  -  288,501    288,501   

 288,501   

Кошти клiєнтiв  -  -  655,309    655,309   

 655,309   

Iншi фiнансовi зобов'язання  -  -  1,108  1,108  1,108 

Усього фiнансових зобов'язань  -  -  944,918   

 944,918    944,918   

 

Нижче у таблицi наведено балансову та справедливу вартiсть фiнансових активiв i фiнансових 

зобов'язань на 31 грудня 2018 р.: 

  СВЧПЗ  Кредити та дебiторська заборгова-нiсть  Iнвестицiї у цiннi 

папери  Iншi активи i зобов'язання, оцiненi за амортизова-ною вартiстю  Загальна 

балансова вартiсть  Справед-лива вартiсть 

(у тисячах гривень)           

  

Грошовi кошти та їх еквiваленти  -  573,164    -  -

  573,164    573,164   

Кредити та аванси   -  847,816    -  - 

 847,816    847,816   

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку  936    -  -  -  936    936   

Iнвестицiї у цiннi папери  -  -  119,984    - 

 119,984    119,984   

       

Усього фiнансових активiв  936    1,420,980    119,984    -

  1,541,900    1,541,900   

       

Кошти банкiв  -  -  -  884,907    884,907  

  884,907   

Кошти клiєнтiв  -  -  -  324,954   

 324,954    324,954   

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку  759    -  -  -  759    759   

Iншi фiнансовi зобов'язання  -  -  -  27,968  27,968

  27,968 

Усього фiнансових зобов'язань  759    -  -  1,237,829  

  1,238,588    1,238,3588   

 

Припускається, що на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. справедлива вартiсть деяких фiнансових активiв та 

зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий характер зазначених 

фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на кiнець перiоду. 

Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi активу або 

сплачено за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у 

зв'язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб'єктивних суджень, справедлива вартiсть не повинна 

тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi активiв або передачi 



зобов'язань. 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi мають котирування на 

активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для всiх 

iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням iнших методiв 

оцiнки. 

Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає цiну, яку 

було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж 

учасниками ринку на дату оцiнки. 

(б) Iєрархiя методiв оцiнки справедливої вартостi 

МСФЗ 13 визначає iєрархiю методiв оцiнки на основi даних, якi вводяться у модель оцiнки, залежно вiд 

того, чи можуть бути такi данi отриманi з вiдкритих ринкових джерел. Вхiднi данi, що можуть бути 

отриманi з вiдкритих ринкових джерел - це ринковi данi, отриманi з незалежних джерел. Вхiднi данi, що 

не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел - це ринковi данi, що вiдображають припущення 

Банку щодо ринкової кон'юнктури. 

На основi вищезазначених двох типiв вхiдних даних створено таку iєрархiю рiвнiв визначення 

справедливої вартостi: 

Рiвень 1 - iнструмент оцiнюється на основi котирування цiн (без коригування) на активних ринках для 

iдентичних активiв або зобов'язань. Цей рiвень включає акцiї та борговi iнструменти, зареєстрованi на 

фондовiй бiржi, а також похiднi фiнансовi iнструменти, торговi операцiї з якими здiйснюються на 

фондовiй бiржi, такi, як ф'ючерси. 

Рiвень 2 - вхiднi данi, крiм котирування цiн, включених до Рiвня 1, якi можна отримати з вiдкритих 

ринкових джерел для цiлей оцiнки активу або зобов'язання прямо (тобто цiни) чи опосередковано (тобто 

визначенi на основi цiн). 

Рiвень 3 - вхiднi данi, що використовуються для оцiнки активу чи зобов'язання, якi не ?рунтуються на 

даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел. 

Зазначена iєрархiя вимагає використання даних, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел, 

якщо такi є наявними. Коли це можливо, при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Банк 

використовує данi, що можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел. 

Далi у таблицi представлено аналiз фiнансових iнструментiв, оцiнених за справедливою вартiстю за 

рiвнями iєрархiї методiв її визначення, у якi категоризується кожна оцiнка справедливої вартостi, на 31 

грудня 2019 р. та 2018 р. Суми базуються на значеннях, що визнанi у звiтi про фiнансовий стан: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 

 Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Усього Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3

 Усього 

(у тисячах гривень)         

Iнвестицiї у цiннi папери - 559,048   - 559,048   - 119,984   -

 119,984   

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку - -  - -   - 936   - 936   

Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку - -   - -   - 759   - 759   

 

Далi у таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не 

вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей розкриття 

на 31 грудня 2019 р.: 

 Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова 

вартiсть 

(у тисячах гривень)      

      

Фiнансовi активи      

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 322,452   -     322,452   322,452   

Кредити та аванси - - 434,061   434,061   434,061   

Усього  - 322,452   434,061   756,513   756,513   

      

Фiнансовi зобов'язання      



Кошти банкiв - 288,501   - 288,501   288,501   

Кошти клiєнтiв - 655,309   - 655,309   655,309   

Усього - 943,810   - 943,810   943,810   

 

 

У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi не 

вiдображаються за справедливою вартiстю, за рiвнями iєрархiї методiв її визначення для цiлей розкриття 

на 31 грудня 2018 р.: 

 

 Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Загальна справедлива вартiсть Загальна балансова 

вартiсть 

(у тисячах гривень)      

      

Фiнансовi активи      

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 573,165   -     573,165   573,165   

Кредити та аванси - - 847,816   847,816   847,816   

Усього  - 573,165   847,816   1,420,981   1,420,981   

      

Фiнансовi зобов'язання      

Кошти банкiв - 884,907   - 884,907   884,907   

Кошти клiєнтiв - 352,634   - 352,634   352,634   

Усього - 1,237,541   - 1,237,541   1,237,541   

 

(в) Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань з фiксованою ставкою, що 

вiдображаються за амортизованою вартiстю, визначається шляхом порiвняння ринкових процентних 

ставок на дату їх первiсного визнання з поточними ринковими ставками, що пропонуються на аналогiчнi 

фiнансовi iнструменти. Оцiнена справедлива вартiсть процентних депозитiв з фiксованою ставкою 

визначається на основi дисконтованих грошових потокiв iз застосуванням iснуючих на грошовому ринку 

процентних ставок за борговими зобов'язаннями з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та 

строками погашення. Справедлива вартiсть випущених боргових iнструментiв, що котируються на бiржi, 

визначається на основi оголошених ринкових цiн. Якщо для випущених цiнних паперiв, що котируються, 

не iснує ринкових цiн, використовується модель дисконтованих грошових потокiв на основi кривої 

доходностi за поточною процентною ставкою з урахуванням залишкового перiоду до погашення. 

Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з 

вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при оцiнцi фiнансових 

iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 грудня 2019 р.: 

 

 

Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не можуть бути 

отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) для вхiдних даних, якi 

не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до 

вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел 

Кредити клiєнтам  434,061   Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, 

скоригована на ризик Процентнi ставки 7,5% - 25% Значне перевищення порiвняно до безризикової 

процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi 

Далi у таблицi наведено iнформацiю щодо суттєвих вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з 

вiдкритих ринкових джерел, станом на кiнець року, що використовувалися при оцiнцi фiнансових 

iнструментiв, визначених як Рiвень 3 в iєрархiї справедливої вартостi на 31 грудня 2018 р.: 

 

 

Тип iнструмента Справедлива вартiсть Метод оцiнки Суттєвi вхiднi данi, якi не можуть бути 

отриманi з вiдкритих ринкових джерел Дiапазон оцiнок (середньозважених) для вхiдних даних, якi 

не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi до 

вхiдних даних, якi не можуть бути отриманi з вiдкритих ринкових джерел 



Кредити клiєнтам  847,816 Метод дисконтованих грошових потокiв Ставка дисконту, 

скоригована на ризик Процентнi ставки 9% - 33% Значне перевищення порiвняно до безризикової 

процентної ставки призведе до зменшення справедливої вартостi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

      

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 р. та 2018 р., жодних прибуткiв або збиткiв в результатi 

оцiнки справедливої вартостi кредитiв, виданих клiєнтам, не було вiдображено у прибутку або збитку або 

iншому сукупному доходi.  

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2019 р. та 2018 р., не було переведень у Рiвень 3 або з Рiвня 3 

iєрархiї справедливої вартостi. 

Примiтка 35 Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Припускається, що на 31 грудня 2019 р. та 2018 р. справедлива вартiсть деяких фiнансових активiв та 

зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi через короткостроковий характер зазначених 

фiнансових iнструментiв та/або враховуючи ринковi процентнi ставки на кiнець перiоду. 

Оцiнена справедлива вартiсть приблизно дорiвнює цiнi, яку було б отримано при продажi активу або 

сплачено за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Однак у 

зв'язку з невизначенiстю, а також виходячи iз суб'єктивних суджень, справедлива вартiсть не повинна 

тлумачитись як вартiсть, що може бути реалiзована при негайному продажi активiв або передачi 

зобов'язань. 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi мають котирування на 

активному ринку, визначається з використанням ринкових або дилерських цiн котирувань. Для всiх 

iнших фiнансових iнструментiв справедлива вартiсть визначається з використанням iнших методiв 

оцiнки. 

Цi методи оцiнки направленi на досягнення такої оцiнки справедливої вартостi, яка вiдображає цiну, яку 

було б отримано при продажi активу або сплачено за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж 

учасниками ринку на дату оцiнки. 

Таблиця 1 Фiнансовi активи за категорiями оцiнки на 31 грудня 2019 року 

 Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю Фiнансовi активи, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд Фiнансовi активи, якi 



облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/(збитки) Усього 

 

  борговi фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд iнструменти капiталу фiнансовi активи, якi пiд час первiсного визнання 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки фiнансовi активи, якi обов'язково 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки  

(у тисячах гривень)       

       

АКТИВИ       

Грошовi кошти та їх еквiваленти 322,452  -    -   -   -  322,452 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 434,061  -    -   -   -  434,061 

кредити юридичним особам 434,061   -    -   -   -  434,061   

Iнвестицiї в цiннi папери - 559,048    -   -   -  559,048 

Усього фiнансових активiв 756,513  559,048    -   -   -  1,315,561 

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 288,501  -    -   -   -  288,501 

Кошти клiєнтiв 655,425  -    -   -   -  655,425 

Усього фiнансових зобов'язань 

943,926  -    -   -   -  943,926 

       

Таблиця 2 Фiнансовi активи за категорiями оцiнки на 31 грудня 2018 року 

 Фiнансовi акт иви, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю Фiнансовi активи, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд Фiнансовi активи, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/(збитки) Усього 

 

  борговi фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд iнструменти капiталу фiнансовi активи, якi пiд час первiсного визнання 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки фiнансовi активи, якi обов'язково 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки  

(у тисячах гривень)       

       

АКТИВИ       

Грошовi кошти та їх еквiваленти 573,164  -    -   -   -  573,164 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 847,816  -    -   -   -  847,816 

кредити юридичним особам 847,816   -    -   -   -  847,816   

Iнвестицiї в цiннi папери - 119,984    -   -   -  119,984 

Похiднi фiнансовi активи  -  936    -   -   -  936   

Усього фiнансових активiв 1,420,980  120,920    -   -   -  1,541,900 

       

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

Кошти банкiв 884,907  -    -   -   -  884,907 

Кошти клiєнтiв 324,954  -    -   -   -  324,954 

Похiднi фiнансовi зобов'язання  -  759    -   -   -  759   

Усього фiнансових зобов'язань 

1,209,861  759    -   -   -  1,210,620 

       

Примiтка 36 Операцiї з пов'язаними сторонами 

У ходi своєї звичайної дiяльностi Банк надає кредити та аванси, залучає депозити та здiйснює iншi 

операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними у випадку, коли одна сторона має 

можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових та операцiйних рiшень. Умови операцiй iз пов'язаними сторонами встановлюються у момент 

здiйснення операцiй. Пов'язаними сторонами є спiльно контрольованi суб'єкти господарювання, члени 

Наглядової Ради, основний управлiнський персонал та їх найближчi родичi, а також компанiї, в яких 

акцiонери, основний управлiнський персонал або їх близькi родичi здiйснюють контроль або значний 



вплив. 

На 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. Материнським Банком -  Credit Europe Bank N.V. 

Материнський Банк складає та публiкує свою фiнансову звiтнiсть на 31 грудня 2019 р. та за рiк, що 

закiнчився на цю дату. 

Фактичною контролюючою стороною Банку є пан Гусну Мустафа Озєгiн (H?sn? Mustafa ?zye?in). 

Таблиця 1 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2019 року 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним 

контролем Провiдний управлiнський персонал 

(у тисячах гривень)     

     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2,913 - 4 - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 0%) 839 - 1,938 - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 5,5%) 71,178 - - - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 5,3%) - - 214,546 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0%) - 1,506 17,404 201 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 12%) - - 10,015 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 3,77%) - - - 1,848 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 15,84%) - - - 25 

     

 

Таблиця 2 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2019 року 

 

 Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем Провiдний управлiнський персонал 

(у тисячах гривень)    

    

Процентнi доходи - - - 

Процентнi витрати (2,465) (16,346) (38) 

Комiсiйнi доходи - 3 - 

Комiсiйнi витрати (9,211) - - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - (16,398) 

    

 

Таблиця 3 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2019 року 

 

 Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем 

(у тисячах гривень)   

   

Iншi зобов'язання - 236,862 

Iншi потенцiйнi зобов'язання 239,400 - 

   

 

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї  таблиця 4 "Загальна сума кредитiв, наданих  пов'язаним сторонам та 

погашених пов'язаними сторонами протягом 2019 року" не надається. 

 

Таблиця 5 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2018 року 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним 

контролем Провiдний управлiнський персонал 

(у тисячах гривень)     

     

Грошовi кошти та їх еквiваленти 514,820 - - - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 0%) - - 79 - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 5,5%) 592,639 - - - 

Кошти банкiв (контрактна процентна ставка 5,3%) - - 292,188 - 



Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0%) - - 1,787 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 13%) - - 2,912 - 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 12,9%) - - - 484 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4,9%) - - - 615 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 4,5%) - - - 49 

     

 

Таблиця 6 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2018 року 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Компанiї пiд спiльним 

контролем Провiдний управлiнський персонал 

(у тисячах гривень)     

     

Процентнi доходи - - - - 

Процентнi витрати (1,572) - (8,518) (23) 

Комiсiйнi доходи - - 11 - 

Комiсiйнi витрати (22,103) - - - 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (16,883) 

     

 

Таблиця 7 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2018 року 

 

 Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем 

(у тисячах гривень)   

   

Гарантiї отриманi 509,464 - 

Iншi зобов'язання - 276,883 

Iншi потенцiйнi зобов'язання 287,820 - 

   

 

У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї  таблиця 8 Загальна сума кредитiв, наданих  пов'язаним сторонам та 

погашених пов'язаними сторонами протягом 2018 року не надається. 

 

Таблиця 9 Виплати провiдному управлiнському персоналу 

 

 2019 2018 

 (у тисячах гривень)     

     

Поточнi виплати працiвникам (16,398) (890) (16,883) (756) 

 

Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними, прямо або 

опосередковано, за планування, управлiння i контроль дiяльностi Банку, а також члени Правлiння. 

Примiтка 37 Подiї пiсля дати балансу 

Потенцiйний вплив вiрусу та запевнення. 

 

З 02.04.2020 набрав чинностi Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, 

спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням 

коронавiрусної хвороби (COVID-2019)", який спрямований на врегулювання проблем бiзнесу в Українi в 

умовах карантину, введеного постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про запобiгання поширенню на 

територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" 

№211 вiд 11.03.2020. Наразi карантин триватиме до 27.04.2020, однак його строк може бути 

продовжений. 

Ризик поширення коронавiрусу у свiтi та в Українi пiсля звiтної дати та впровадження заходiв щодо 

запобiгання поширенню цiєї iнфекцiї може призвести до значного сповiльнення економiчної активностi в 

Українi у 2020 роцi. Крiм того, попри низку реформ та полiпшення макрофiнансової ситуацiї українська 



економiка залишається вразливою до несприятливих зовнiшнiх подiй, передусiм розгортання свiтової 

економiчної кризи, падiння цiн на свiтових товарних ринках та вiдпливу капiталу. Водночас, на вiдмiну 

вiд попереднiх криз, Україна входить в поточнi кризовi явища з бiльшим запасом мiцностi. Посилення 

цих чинникiв може мати рiзноспрямований вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан АТ 

"КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК". Однак мiра такого впливу на сьогоднi не може бути достовiрно визначеною. 

Банк вбачає в такiй ситуацiї значне джерело невизначеностi, яке становить значний ризик спричинити 

суттєве коригування балансової вартостi його активiв та зобов'язань у 2020 роцi. Разом з тим, 

враховуючи поточний фiнансовий стан банку, менеджмент АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" не розцiнює 

згадану невизначенiсть як таку, що може спричинити значний сумнiв щодо здатностi банку 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Керiвництво АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" ретельно стежить за поточним станом розвитку подiй i 

вживає необхiдних заходiв для послаблення тиску негативних чинникiв. 
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Заступник Голови Правлiння  Свiтлана Дубова  

Головний бухгалтер  

 

 

Пiдготовлено: Свiтлана Дубова 

Тел. (044) 390 67 33 

 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <Аудиторська 

фiрма <ПКФ Аудит-фiнанси> 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

34619277 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 41 

(лiт. <А>), 3 поверх 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

100190 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 00000000, дата: 21.05.2020 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Вiдсутнiй 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 104, дата: 25.10.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 28.10.2019, дата 

закінчення: 25.05.2020 

12 Дата аудиторського звіту 21.05.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

530 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 

 

 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

 

 

 

 

 

Акцiонерам та Наглядовiй радi  

 



АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 

 

 

 

Нацiональному банку України 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

 

 

 

 

 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

Думка  

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КРЕДИТ 

ЄВРОПА БАНК" (далi - "Банк"), що складається зi звiту про фiнансовий стан Банку станом на 

31 грудня 2019 року, звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiту про рух 

грошових коштiв та звiту про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2019 року, та його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). 

 

Основа для думки  

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з 

Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (включно з Мiжнародними стандартами незалежностi) ("Кодекс РМСЕБ") та 

етичними вимогами, що застосовуються в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а 

також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 

Ключове питання аудиту Як вiдповiдне ключове питання було 



 

розглянуто пiд час нашого аудиту 

 

Судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв 

 

Визнання та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв ("ECL") є дуже складним процесом i 

передбачає використання суттєвих суджень та оцiнок, включаючи розробку та включення до 

оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв прогнозних економiчних умов з метою дотримання цiлей 

оцiнок, якi визначенi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

 

При визначеннi очiкуваних кредитних збиткiв управлiнський персонал зобов'язаний приймати 

судження щодо визначення того, що вважається значним збiльшенням кредитного ризику, а 

також робити припущення та оцiнки для включення вiдповiдної iнформацiї щодо минулих 

подiй, поточних умов та прогнозiв економiчних умов. Точнiсть припущень, що 

використовуються в моделях, включаючи макроекономiчнi сценарiї, впливає на рiвень 

резервiв на знецiнення. 

 

Управлiнський персонал застосовує судження при оцiнюваннi, що вимагає використання 

припущень, якi є дуже суб'єктивними та чутливими до факторiв ризику, зокрема до змiн 

економiчних та кредитних умов. 

 

Ми визначили питання знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв як ключове питання 

аудиту через суттєвiсть залишкiв за кредитами та заборгованостi клiєнтiв, високу складнiсть 

та суб'єктивний характер розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв. 

 

Iнформацiя щодо суттєвих облiкових полiтик наведена у Примiтцi 3 "Основнi принципи 

облiкової полiтики", а у Примiтках 6 "Грошовi кошти та їх еквiваленти" та 7 "Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв" представленi розкриття та детальна iнформацiя про застосованi 

методи та моделi, величину резерву на знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. Пiд 

час наших аудиторських процедур ми перевiрили контролi, якi були впровадженi 

управлiнським персоналом для забезпечення розрахункiв очiкуваних кредитних збиткiв. 

 

Ми також оцiнили вiдповiднiсть вимогам МСФЗ 9 методологiї знецiнення, що 

використовується Банком. Зокрема, ми оцiнили пiдхiд Банку щодо застосування критерiїв 

значного пiдвищення кредитного ризику ("SICR"), визначення дефолту, ймовiрностi дефолту 

("PD"), втрат в разi дефолту ("LGD") та експозицiї пiд ризиком ("EAD") та врахування 

прогнозної iнформацiї при розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв. 

 

Ми зосередилися на оцiнцi припущень Банку та експертних оцiнок, застосованих у моделi 

оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, з урахуванням емпiричних даних та iснуючих процесiв 

кредитування та монiторингу. 

 

Для суттєвих кредитiв та заборгованостей клiєнтiв, якi були оцiненi на предмет зменшення 

корисностi на iндивiдуальнiй основi, ми застосували наше професiйне судження для 

здiйснення вибiрки з урахуванням рiзних критерiїв ризику 

 

Так, для обраних кредитiв ми перевiрили класифiкацiю етапiв знецiнення, включаючи оцiнку 

факторiв, якi впливають на кредитний ризик. В той же час, для обраних знецiнених кредитiв 

(стадiя 3 та придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи (POCI)), ми перевiрили 

припущення, використанi при розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв, зокрема, застосованi 

очiкуванi сценарiї та ймовiрностi, строки та суми очiкуваних грошових потокiв, включаючи 



грошовi потоки вiд погашення та реалiзацiї застави. 

 

Для iндивiдуально незначних кредитiв та заборгованостей, якi оцiнюються на предмет 

знецiнення на портфельнiй основi, ми виконали такi процедури, як перевiрка достовiрностi 

ключових вхiдних даних та вiдповiдних управлiнських контролiв, аналiз суджень та 

припущень управлiнського персоналу, включаючи макроекономiчнi сценарiї та пов'язанi з 

ними застосованi ваги ймовiрностей, аналiз покриття резервом на знецiнення кредитного 

портфеля та вiдповiднi змiни. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Ми звертаємо увагу на примiтку 37 "Подiї пiсля дати балансу" до фiнансової звiтностi Банку, в 

якiй  описано ситуацiю щодо майбутньої невизначеностi, пов'язаної з можливими 

негативними наслiдками спалаху коронавiрусної хвороби COVID-19 та вжиття Урядом 

України заходiв, спрямованих на запобiгання її подальшому виникненню i поширенню, як на 

дiяльнiсть Банку, так i його контрагентiв. 

 

Нашу думку не було модифiковано з цього питання. 

 

 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю, що не є фiнансовою звiтнiстю 

та звiтом аудитора щодо неї. Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора 

щодо неї  є Рiчною iнформацiєю Банку як емiтента цiнних паперiв, складається у 

вiдповiдностi до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами (затверджене рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 р. № 2826) та мiстить 

iншу iнформацiю, окрiм фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. 

 

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, 

якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Наглядової ради Банку за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 



застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 

випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, 

або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

 

Наглядова рада Банку несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Банку. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  

 

Крiм того, ми: 

 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї i фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриттi iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтується на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови 

можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 



розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

лежать в основi її складання, так , щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо Наглядовiй радi Банку iнформацiю про запланований обсяг i час проведення 

аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi 

недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо Наглядовiй радi Банку твердження що ми виконали доречнi етичнi вимоги 

щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi стосунки та iншi питання, якi могли б 

об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 

застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi Банку, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного 

перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi 

аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 

розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 

питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення 

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

 

Звiт щодо вимог Нацiонального банку України, якi стосуються аудиторського звiту щодо 

аудиту фiнансової звiтностi 

 

Нами у вiдповiдностi з вимогами ст. 69 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" 

та п. 27 Положення про порядок подання банком до Нацiонального банку України 

аудиторського звiту за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi, затвердженого 

Постановою Нацiонального банку України вiд 02.08.2018 р. № 90, надається додаткова 

iнформацiя (оцiнка), яка стосується рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк щодо: 

 

" вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань 

банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про 

структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається банком для подання до 

Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним; 

 

" дотримання банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку з питань: 

 

- внутрiшнього контролю; 

 

- внутрiшнього аудиту; 

 

- визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями; 

 

- визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними; 

 

- достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв банку; 

 

- ведення бухгалтерського облiку. 

 



Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення аудиту 

фiнансової звiтностi Банку за 2019 рiк на основi вибiркового тестування та у обсягах, 

необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв аудиту. 

 

Цей звiт призначено для акцiонерiв, керiвництва Банку та Нацiонального банку України. При 

ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер 

процедур з оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiєю системи 

бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. 

 

Крiм того, слiд враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку i 

органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, використовуванi 

нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України. 

 

Наводимо iнформацiю та вiдповiднi оцiнки, про якi йде мова вище. 

 

Виконуючи вимоги п. 27 Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку 

України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi щодо оцiнки 

вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань банку 

за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про 

структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається банком для подання до 

Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним, яка не є складовою 

частиною комплекту рiчної фiнансової звiтностi, можна зробити наступнi висновки. 

 

Ми виявили окремi факти невiдповiдностi (недостовiрностi вiдображення) вiдповiдним 

умовам договорiв та обставинам проведених операцiй вiдображеного у файлi А7Х розподiлу 

активiв за строками до погашення, зокрема: 

 

- залишки за рахунком 1430 "Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України, 

розмiщенi в банках України, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд" на загальну суму 150 000 тис. грн. вiднесенi Банком до строкового iнтервалу 

"на вимогу", а не до вiдповiдного iнтервалу "вiд 2 до 31 дня" згiдно умов випуску таких 

депозитних сертифiкатiв; 

 

- залишки за рахунками облiку 3408 "Необоротнi активи, що утримуванi для продажу" в 

загальнiй сумi 24 710 тис. грн. вiднесенi Банком до строкового iнтервалу "на вимогу", а не до 

iнтервалiв, вiдповiдно до запланованих строкiв продажу, з урахуванням затверджених планiв 

та часу, який є мiнiмально необхiдним для проведення операцiї з продажу. 

 

Стосовно дотримання Банком вимог, встановлених нормативно - правовими актами 

Нацiонального банку з питань: 

 

" внутрiшнього контролю 

 

На нашу думку, система внутрiшнього контролю в цiлому вiдповiдає ризикам вiдповiдно до 

обсягу операцiй Банку та ризикам, на якi Банк наражається, та вiдповiдає нормативним 

вимогам. 

 

" внутрiшнього аудиту 

 

На нашу думку, внутрiшнiй аудит Банку вiдповiдає нормативним вимогам. 



 

" визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями 

 

За нашими оцiнками, розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями 

визначений Банком вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку. 

 

" визнання пов'язаних iз банком осiб та здiйснення операцiй з ними 

 

В ходi проведення аудиту ми не виявили порушень нормативних вимог в частинi визнання та 

здiйснення операцiй з пов'язаними iз Банком особами. 

 

" достатностi капiталу банку, яка має визначатися з урахуванням якостi активiв банку 

 

За станом на 31 грудня 2019 року (кiнець дня) регулятивний капiтал Банку, розрахований у 

вiдповiдностi iз вимогами Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, 

затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року № 368, на пiдставi денного 

балансу, складає 396 521 тис. грн. 

 

Величина капiталу Банку на кiнець звiтного перiоду є достатньою для виконання операцiй, якi 

передбаченi банкiвською лiцензiєю, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним 

вимогам щодо його величини. 

 

" ведення бухгалтерського облiку 

 

Ми не знайшли iнших свiдчень, згiдно з якими бухгалтерський облiк Банку не можна було б 

визнати таким, який вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку. 

 

 

 

Звiт щодо Звiту керiвництва (Звiту про управлiння) 

 

 

 

Ми виконали перевiрку iнформацiї у Звiтi керiвництва (Звiтi про управлiння) Банку, 

пiдготовленого вимог пункту 7 статтi 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" та "Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення 

фiнансової звiтностi банкiв України", затвердженої постановою Нацiонального банку України 

вiд 24.10.2011 № 373. 

 

Вiдповiдальнiсть за Звiт про управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до пункту 7 статтi 11 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та "Iнструкцiї 

про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України", затвердженої 

постановою Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 № 373, несе Правлiння Банку. 

 

Наша перевiрка Звiту про управлiння полягала в розглядi того, чи узгоджується  iнформацiя у 

ньому з фiнансовою звiтнiстю та чи пiдготовлено Звiт про управлiння вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства та чи не мiстить Звiт про управлiння суттєвих викривлень та який їх 

характер, якщо такi викривлення є. Наша перевiрка Звiту про управлiння вiдрiзняється вiд 

аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, та є значно меншою 

за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми отримали основу для 

висловлення нашої думки. 



 

Нами у вiдповiдностi з вимогами роздiлу IV "Структура i змiст Звiту про управлiння" 

Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України 

надається додаткова iнформацiя: 

 

Звiт про управлiння пiдготовлено та iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до вимог роздiлу 

IV "Структура i змiст Звiту про управлiння" Iнструкцiї про порядок складання та 

оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України. Iнформацiя Банку, наведена у Звiтi 

керiвництва (Звiтi про управлiння), узгоджується з iнформацiєю, наведеною у фiнансової 

звiтностi  Банку i не мiстить суттєвих викривлень. 

 

Звiт щодо Звiту про корпоративне управлiння 

 

Ми виконали перевiрку iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння Банку, який є 

складовою частиною Звiту керiвництва (Звiту про управлiння) (далi - Звiт про корпоративне 

управлiння). 

 

Вiдповiдальнiсть за Звiт про корпоративне управлiння та його пiдготовку вiдповiдно до 

пункту 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 

Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" 

несе Правлiння Банку.  

 

Наша перевiрка Звiту про корпоративне управлiння полягала в розглядi того, чи не суперечить 

iнформацiя у ньому фiнансовiй звiтностi та чи пiдготовлено Звiт про корпоративне управлiння 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Наша перевiрка Звiту про корпоративне 

управлiння вiдрiзняється вiд аудиту, який виконується вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результатi перевiрки ми 

отримали основу для висловлення нашої думки. 

 

Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено i iнформацiя в ньому розкрита вiдповiдно до 

вимог пункту 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та статтi 122 

Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". 

Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку; 

перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку; 

iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах 

Банку; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та повноваження посадових осiб 

Банку, наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння, не суперечать iнформацiї, отриманiй 

нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi i вiдповiдають Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". 

 

Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

 

(Цей роздiл аудиторського звiту включено згiдно з Вимогами до аудиторського висновку, що 

подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї 

на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, затвердженими Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 12.02.2013 N 160, вiдповiдно до 

вимог Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку 

цiнних паперiв) - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, затвердженими Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 14.05.2013 N 819 та Лiцензiйних 

умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - 



депозитарної дiяльностi та клiрингової дiяльностi, затвердженими Рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 21.05.2013 N 862). 

 

 

 

Наводимо опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор, щодо: 

 

" вiдповiдностi розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку вимогам, 

установленим нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку: 

 

власний капiтал за даними фiнансової звiтностi Банку вiдповiдає вимогам, установленим 

нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

 

" вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам (опис оцiнки iз 

зазначенням форми внескiв): 

 

Зареєстрований статутний капiтал згiдно даних Звiту про фiнансовий стан Банку станом на 31 

грудня 2019 року складає 252 500 тис.грн. (252 500 000,00 грн.) та його розмiр вiдповiдає 

установчим документам. Статутний капiтал внесений грошовими коштами.  

 

" формування та сплати статутного капiталу (сплачено повнiстю чи частково, документи 

(iз зазначенням назви, дати, номера), на пiдставi яких зроблено аудиторський висновок): 

 

статутний капiтал сплачено повнiстю. Нижче зазначено вiдповiднi документи, на пiдставi яких 

зроблено аудиторський висновок: 

 

Статутний капiтал сплачено повнiстю, нижче зазначено вiдповiднi документи: 

 

 

 

№ Назва документу Дата номер документу Сума 

 

1 Рiшення зборiв засновникiв ЗАТ "ФIНАНСБАНК"  (п.2 протоколу №1/01 щодо 

формування статутного капiталу)  21.06.2005 протокол №1/01 43 088 311,00 грн / 7 000 

000,00 (Євро ) ( курс 6,155473) 

 

1а  Довiдка НБУ вiд 08.08.2006 р. № 30-11-033/1855 (м.о. №1 вiд 10.05.2006 р.) 10.05.2006

 №1 44 847 592,55 грн /6 999 299,65 (Євро) (курс 6,407440) 

 

1б  Довiдка НБУ вiд 08.08.2006 р.№ 30-11-033/1855 (м.о. №2 вiд 10.05.2006 р.) 10.05.2006

 №2 4 487,45 грн./ 700,35 (Євро) (курс 6,407440) 

 

2 Рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв  ЗАТ "ФIНАНСБАНК", п.1 протокол №01/07 про 

збiльшення статутного капiталу  на 286 000 000 грн.  04.01.2007 №01/07   

 

2а Платiжне доручення  07.03.2007 F60307482568000 161,60 грн /32,0 

Дол.США (курс 5,05) 

 

2б Платiжне доручення  06.03.2007 F60306325972000  285 971 400,00 грн./56 

628 000,00 Дол.США (курс 5,05)  



 

2в Платiжне доручення  06.03.2007 F60306296282000 28 441,6 грн. /5632,00 

Дол.США (курс 5,05) 

 

3 Рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв  ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", п.7 протокол 

№01/08 про збiльшення статутного капiталу на 175 911 689 грн. 21.04.2008 №01/08

   

 

3а Платiжне доручення  25.06.2008 №1 175 894 100,00 грн. 

 

3б Платiжне доручення  25.06.2008 №257884 17 589,00 грн 

 

4 Рiшення Загальних зборiв Акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" (п.7 протоколу 

№01/13 "про зменшення статутного капiталу шляхом зменшення номiнальної вартостi простих 

iменних акцiй ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" з 1,00 гривнi до 0,50 грн.") 11.04.2013

 №01/13 -252 500 000,00 грн 

 

  Всього статутний капiтал станом на 31 грудня 2019 року     252 500 

000,00 грн. 

 

" вiдсутностi у Банку прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв 

(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за 

порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв: 

 

Нами не виявлено прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених 

штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку 

цiнних паперiв. 

 

" iнформацiї стосовно напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування 

статутного капiталу Банку: 

 

Кошти, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, використанi для проведення 

банкiвської дiяльностi. 

 

" iнформацiї щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi 

виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi: 

 

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi виконання 

процедур аудиту фiнансової звiтностi, розкрита у Примiтцi 36 "Операцiї з пов'язаними 

особами" до фiнансової звiтностi. 

 

" iнформацiї про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, 

ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою: 

 

Непередбаченi активи та/або зобов'язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо 

високою, розкритi Банком у фiнансовiй звiтностi, зокрема у Примiтцi 32 "Потенцiйнi 

зобов'язання банку" до фiнансової звiтностi. 

 

" iнформацiї про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у 

фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку: 

 



Ми не виявили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 

Банку. 

 

" iнформацiї про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на 

дiяльнiсть Банку у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу: 

 

Ми не виявили наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть 

Банку у майбутньому крiм тих, якi розкритi у фiнансовiй звiтностi та в аудиторському звiтi. 

 

 

 

Iншi елементи 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

 

а) повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: 

 

" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПКФ УКРАЇНА" 

(Iдентифiкацiйний код юридичної особи 34619277); 

 

б) номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого Аудиторською палатою України (далi - АПУ): 

 

" аудиторська фiрма внесена до Роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають 

право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 

суспiльний iнтерес" реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi. Номер реєстрацiї у 

Реєстрi 3886. 

 

в) номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Ведення реєстру скасовано 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 04.12.2018 р. № 845.  

 

г) прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi 

сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ: 

 

" Бiлобловський Святослав Володимирович; сертифiкат аудитора банкiв № 0072 вiд 

29.10.2009 р., номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв 100190 

 

?) мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 

 

" 01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 52 ЛIТ.Б, 4 

ПОВЕРХ 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

 

а) дата та номер договору на проведення аудиту: 

 

" договiр № 104 вiд 25.10.2019 р. 

 



 

 

б) дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 

 

" дата початку аудиту:   28.10.2019 р. 

 

" дата закiнчення аудиту:  25.05.2020 р. 

 

Додаткова iнформацiя вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi" 

 

Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Банку 

Наглядовою радою Банку рiшенням № 16-19 вiд 24.10.2019 р. Загальна тривалiсть виконання 

наших завдань з аудиту Банку становить 4 роки, включно зi звiтним роком. 

 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення iнформацiї у 

фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства. 

 

Значущi ризики, якi потребували нашої уваги, але не призвели до модифiкацiї нашої думки 

наведенi в роздiлi "Ключовi питання аудиту".  

 

Згiдно з результатами нашого аудиту, всi виявленi порушення були обговоренi з 

управлiнським  персоналом Банку, тi з них, якi потребували внесення виправлень у фiнансову 

звiтнiсть виправленi. Виявленi нами порушення не пов'язанi з ризиком шахрайства.  

 

Наш звiт узгоджений з додатковим звiтом для Наглядової ради Банку. 

 

 

 

Ми не надавали Банку послуги, забороненi законодавством. 

 

Наша аудиторська фiрма ТОВ "ПКФ УКРАЇНА" та партнер iз завдання з аудиту (ключовий 

партнер з аудиту), фiнансової звiтностi Банку станом на 31 грудня 2019 року Бiлобловський 

Святослав Володимирович є незалежними по вiдношенню до Банку. 

 

Ми та iншi члени мережi PKF International, а також контрольованi нашої фiрмою суб'єкти 

господарювання не надавали Банку iншi нiж обов'язковий аудит послуги, iнформацiя про якi 

не розкрита у Звiтi керiвництва (Звiтi про управлiння) та/або у фiнансовiй звiтностi. 

 

Метою нашого аудиту є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансової 

звiтностi Банку. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена фiнансова 

звiтнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ. Наш аудит проведено згiдно з МСА та 

вiдповiдними етичними вимогами i вiн надає нам можливiсть формулювати таку думку. 

Внаслiдок властивих для аудиту обмежень бiльшiсть аудиторських доказiв, на основi яких 

сформованi нашi висновки та на яких ?рунтується наша думка, є швидше переконливими, нiж 

остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантiї, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

викривлень, i наш аудит не гарантує майбутню життєздатнiсть Банку, ефективнiсть чи 

результативнiсть ведення справ Банку управлiнським персоналом. 

 

Партнером iз завдання з аудиту (ключовим партнером з аудиту), результатом якого є цей звiт 

незалежного аудитора, є Бiлобловський Святослав Володимирович, сертифiкований аудитор 



України.  

 

 

 

Партнер iз завдання з аудиту      С.В. Бiлобловський 

 

номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв 100190 

 

Вiд ТОВ "ПКФ УКРАЇНА" Директор     I.О. Каштанова 

 

 

 

мiсто Київ, Україна 

 

 

 

25 травня 2020 року 

 

 

 

 

 

 


