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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) 

 

 

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2021 року 

 

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: 01024, Київ, Шовковична 42/44 

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

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

7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

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 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 проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

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

uploads/docs/reports/ 

Q_Report_2021-2.htm 28.07.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 30.06.2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 114 817 59 026 

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 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 306 444 295 671 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 704 329 425 378 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 1 520 1 520 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 14 791 15 075 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 1 277 947 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 19 589 22 691 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 1 162 767 820 308 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 92 169 113 926 

Кошти клієнтів 2010 651 287 260 682 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 212 212 

Резерви за зобов'язаннями 2070 776 1 099 

Інші фінансові зобов'язання 2080 206 7 711 

Інші зобов'язання 2090 8 593 3 787 

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 753 243 387 417 

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 35 141 33 827 

Резерви переоцінки 3050 1 352 -493 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 120 531 147 057 

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 409 524 432 891 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 1 162 767 820 308 

Примітки: Вiдповiднi примiтки наведенi нижче 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2021 року Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Котляр I.М. 390-67-33 Головний бухгалтер Котляр I.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 19 701 22 734 

Процентні витрати 1005 -3 981 -2 833 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 15 720 19 901 

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 2 080 1 834 

Комісійні витрати 1045 -365 -352 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 62 33 

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 455 364 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 50 68 

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 1 142 2 940 

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 318 324 

Інші операційні доходи 1170 706 13 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -12 575 -3 323 

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 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 7 593 13 914 

Витрати на податок на прибуток 1510 2 505 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 5 088 13 914 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 5 088 13 914 

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 1 845 -1 247 

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 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 1 845 -1 274 



Усього сукупного доходу за рік 2999 69 363 12 640 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 6 933 12 640 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 6 933 12 640 

     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 0,01000 0,03000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,01000 0,03000 

Примітки: Вiдповiднi примiтки наведенi нижче 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2021 року Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Котляр I.М. 390-67-33 Головний бухгалтер Котляр I.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2 квартал 2021 року 

(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 30 990 1 833 109 711 395 034 0 395 034 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 26 269 26 269 0 26 269 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 -1 052 0 -1 052 0 -1 052 

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 2 837 0 -2 837 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 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 252 500 0 0 33 827 781 133 143 420 251 0 420 251 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 19 002 19 002 0 19 002 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 571 0 571 0 571 

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 1 314 0 -1 314 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 -30 300 -30 300 0 -30 300 

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 35 141 1 352 120 531 409 524 0 409 524 

Примітки: Вiдповiднi примiтки наведенi нижче 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2021 Керівник Онур Анлиатамер 



 (підпис, ініціали, прізвище) 

Котляр I.М. 390-67-33 Головний бухгалтер Котляр I.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2 квартал 2021 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 42 729 22 226 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -6 174 -1 938 

Комісійні доходи, що отримані 1020 3 914 1 834 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -716 -352 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 95 33 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 858 501 

Інші отримані операційні доходи 1100 65 13 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 -16 022 -7 578 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -5 466 -2 289 

Податок на прибуток, сплачений 1800 -4 018 -1 513 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 15 265 10 937 

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 -400 074 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 34 217 45 950 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -369 -38 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 -14 226 4 760 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 296 032 -96 432 

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 -924 758 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 -70 079 -34 065 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 183 669 62 102 



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 3 746 0 

Придбання основних засобів 2110 -1 031 -7 

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 186 384 62 095 

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 -30 300 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 -2 020 -1 033 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 -2 589 -365 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 81 396 26 632 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 33 670 33 670 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 115 066 60 302 

Примітки: Вiдповiднi примiтки наведенi нижче 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2021 року Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Котляр I.М. 390-67-33 Головний бухгалтер Котляр I.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2 квартал 2021 року 

(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 

Примітки: Банк складає звiт за прямим методом 

 



Затверджено до випуску та підписано 

 

29.07.2021 року Керівник Онур Анлиатамер 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Котляр I.М. 390-67-33 Головний бухгалтер Котляр I.М. 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2 квартал 2021 року 

 

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. Шовковична 42-44, м. Київ, Україна. 

 

На 30 червня 2021 р. Банк має 1 вiддiлення (31 грудня 2020 р.: 1). 

 

 

 

    (б) Умови здiйснення дiяльностi в Українi 

 

 У сiчнi-червнi 2021 року попри очiкування впровадження карантинних обмежень, попит на 

кредити збiльшився з боку бiзнесу. Головними чинниками пожвавлення попиту залишаються зниження 

вiдсоткових ставок, потреба пiдприємств у капiтальних iнвестицiях та оборотному капiталi, а також 

реструктуризацiя боргiв.  

 

 Поступово основний акцент монiторингу поточних тенденцiй розвитку глобальної пандемiї 

змiщується вiд динамiки нових заражень до темпiв вакцинацiї. ВООЗ прогнозує закiнчення пандемiї 

коронавiрусу на початку 2022 року. В Українi кiлькiсть нових заражень на Covid зменшується. 

Вакцинацiя проти COVID-19 в Українi розпочалася 24 лютого 2021 року i вiдбувається в п'ять етапiв. 

Загальнонацiональний суворий карантин введений не був, хоча в окремих регiонах були посиленi 

додатковi обмеження.  

 

 Вiдновлення економiки триває, хоча й не надто високими темпами. Вагомим рушiєм 

економiчного вiдновлення є полiпшення споживчих настроїв та пiдвищення внутрiшнього попиту. Також 

сприятливi умови на зовнiшнiх ринках пiдтримують i ВВП, i поточний рахунок. Зростання свiтових цiн у 

поєднаннi з високим внутрiшнiм попитом прискорили темпи iнфляцiї. У червнi 2021 року споживча 

iнфляцiя в рiчному вимiрi становила 9,5%. У мiсячному вимiрi цiни зросли на 0,2%.  НБУ реагував 

на посилення iнфляцiйних ризикiв вiд початку 2021 року, двiчi пiдвищуючи облiкову ставку - загалом iз 

6 до 7,5%. Однак монетарна полiтика залишається м'якою, адже iнфляцiйнi ризики мають переважно 

тимчасовий характер. Валютний ринок залишається збалансованим. Вiдновлюється iнтерес iноземних 

iнвесторiв до боргiв українських емiтентiв. Проте доступ до кредитiв на свiтових ринках ускладнився 

через зростання дохiдностi довгострокових цiнних паперiв у США у I кварталi. Це вплинуло i на 

дохiднiсть за запозиченнями решти країн, зокрема й України. В умовах зростання глобальних 

iнфляцiйних ризикiв та можливого зростання вiдсоткових ставок ринки капiталу залишатимуться 

волатильними. Тож тривалi паузи у спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями створюють 



значнi ризики як для рефiнансування зовнiшнiх боргiв України, так i для фiнансування дефiциту 

бюджету.  

 

 Завдяки вiдновленню економiчної активностi на свiтових товарних ринках цiни залишалися на 

високому рiвнi. Пiд впливом високих свiтових цiн на продовольство, а також стiйкого споживчого 

попиту надалi дорожчали продовольчi та непродовольчi товари. 

 

 Ключовими ризиками для макрофiнансової стабiльностi, як i ранiше, є тривалий термiн пандемiї 

коронавiрусу та посилення карантинних заходiв , повiльний прогрес спiвпрацi України з МВФ, ескалацiя 

вiйськового конфлiкту на сходi країни.  

 

       Банк не бачить суттєвого погiршення своїх портфелiв активiв через вплив коронавiрусної хвороби 

та карантинних заходiв. Одночасно, нам ще рано прогнозувати вплив пандемiї, що розширюється, на наш 

бiзнес чи нашi фiнансовi цiлi, а також дiї уряду у вiдповiдь, негативний вплив може бути суттєвим через 

затяжний спад у мiсцевiй, регiональнiй чи глобальнiй економiчнiй сферах. У зв'язку iз цим ми не вносили 

вiдповiдних змiн до облiкової полiтики Банку. 

 

    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. 

 

       

 

      Основа складання промiжної скороченої фiнансової звiтностi 

 

а)      Пiдтвердження вiдповiдностi  

 

Ця промiжна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ) та включає окремi примiтки для пояснення подiй та операцiй, якi є суттєвими для розумiння змiн 

у фiнансовому станi та результатах дiяльностi Банку з дати останньої рiчної фiнансової звiтностi. 

 

(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 сукупному доходi; 

 

" фiнансових активiв, наявних для продажу, що оцiнюються 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 грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що 

вважаються обгрунтованими 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 

грунтуються 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. 

 

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.  

 

Основнi принципи облiкової полiтики  

 

Основнi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв, вiдображених у цiй 

фiнансовiй звiтностi.  

 

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi таких самих положень облiкової 

полiтики, що й остання рiчна фiнансова звiтнiсть. 

 

(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  30 червня 2021 р. 31 грудня 2020 р. 

 

   

 

Долар США 27,1763 28,2746 

 

Євро 32,3018 34,7396 

 

(б) Фiнансовi iнструменти 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

 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. 

 

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); 

 

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 обгрунтовану 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 

обгрунтованих 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    2-10 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) 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 обгрунтовано 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. 

 

 

 

(є)   Банк як орендодавець  

 

Банк  кожен з договорiв оренди класифiкує як фiнансову або операцiйну оренду.  

 

Дана класифiкацiя здiйснюється за станом на ранiшу з дат ( дату заключення договору оренди або дату 

прийняття сторонами на себе зобов'язань щодо погоджених основних умов договору оренди) та 

переглядається лише у разi модифiкацiї договору оренди.  

 

Оренда класифiкується як фiнансова, якщо вона передає в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з 

правом власностi на базовий актив. В iншому випадку оренда класифiкується як операцiйна.  

 

Класифiкацiя оренди як фiнансової або операцiйної залежить вiд сутi операцiї, а не вiд форми договору. 

 

(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. 

 

    4. Новi та переглянутi стандарти та їх тлумачення  

 

 

 

Банк  не застосував  достроково будь-якi новi стандарти, тлумачення, змiни, якi не мають суттєвого 

впливу на цю промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть або ще не вступили в силу.  

 

 

 

5. Грошовi кошти та їх еквiваленти  

 

 30 червня 2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Каса 2,507   2,338   

 

Залишки на рахунку в НБУ                                                                                             

1                                                                                                                                                                                                

 

Кошти в банках 21,135  

 

91,175   3,995  

 

26,952  

 

   

 

Усього 114,817 33,285 

 

    

 

6. Кредити та заборгованiсть : 

 

- Клiєнтiв: 

 

 30 червня 2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

Юридичним особам 355,488 399,008 

 



   

 

Фiзичним особам 2,710 3,631 

 

   

 

Усього кредитiв до нарахування резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 358,198

 402,639 

 

   

 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та авансiв  (51,754) (56,401) 

 

   

 

Усього кредитiв  306,444 346,238 

 

   

 

7. Iнвестицiї в цiннi папери 

 

Цiннi папери, наявнi для продажу, на  30 червня 2021 року представленi таким чином: 

 

 30 червня  

 

2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 400,156 290,016 

 

 Облiгацiї внутрiшньої державної позики, випущенi Мiнiстерством фiнансiв України 304,173

 196,978 

 

   

 

   

 

Усього 704,329 486,994 

 

   

 

8. Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

 

Рух необоротних активiв, що утримуються для продажу на 30 червня 2021 року, представлений таким 

чином: 

 

 30 червня  

 

2021 2020 

 

(у тисячах гривень) 

 



 19,589 22,691 

 

Надходження та передачi  - - 

 

Вибуття - - 

 

Змiни справедливої вартостi (визнано в iншому операцiйному доходi) - - 

 

   

 

Усього 19,589 22,691 

 

   

 

      Банк отримав певнi активи шляхом набуття права володiння заставою по кредитах, наданих 

клiєнтам. Банк утримує цю нерухомiсть з метою продажу.  

 

      Станом на 31 грудня 2019 року Банком був змiнений пiдхiд щодо облiку iнвестицiйної нерухомостi 

та вiдбулася його перекласифiкацiя в категорiю необоротних активiв, що утримуються з метою продажу, 

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

 

      Оцiнка вартостi необоротних активiв, що утримуються для продажу була проведена iз 

застосуванням ринкового пiдходу, який грунтується 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. 

 

9. Основнi засоби, нематерiальнi активи та активи з права користування. 

 

№ 

 

з/п Назва статтi Будiвлi, споруди та пере-давальнi пристрої Машини та облад-нання

 Транс- 

 

портнi  

 

засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар  Iншi основнi засоби Актив з права ко-ристу- 

 

вання Iншi необо-ротнi мате-рiальнi ак-тиви Неза-вершенi какапiтальнi вкла-дення 

 Немате-рiальнi активи Усього 

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1 Балансова вартiсть на початок звiтного року  4,639 2,136 66 74 31 8,393 -

 - 988 16,327 

 

1.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 5,643 16,665 1,170 5,720 2 061 11,663 599 -

 7,722 51,243 

 

1.2 знос на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) (1,004) (14,529)

 (1,104) (5,646) (2 030) (3,270) (599) - (6,734) (34,916) 

 

2 Надходження - - - - - 12 7 - - 19 

 

3 Вибуття  - -  - - - - - - - 

 



4 Амортизацiй-нi вiдрахування (29) (151) (18) (6) (1) (964) (7) - (95)

 (1,271) 

 

5 Амортизацiйнi вiдрахування (вибуття) - - - - - - -

 - - - 

 

6 Балансова вартiсть на кiнець  звiтного перiоду 4,581 1,914 30 62 29 6,469

 - 803 903 14,791 

 

6.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 5,643 16,742 1,170 5,533 2 061 11,676 690 803

 7,826 52,144 

 

6.2 знос на кiнець звiтного перiоду (1,062) (14,828) (1,140) (5,471) (2,032) (5,207) (690)

 - (6,923) (37,353) 

 

 

 

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. 

 

10.Iншi активи 

 

Iншi активи на 30 червня 2021 року представленi таким чином: 

 

 30 червня  

 

2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Передоплати за товари та послуги 1,277 908     

 

Iнше - -   

 

   

 

Усього 1,277 908 

 

   

 

11. Кошти банкiв   

 

Залишки коштiв банкiв на 30 червня 2021 року представленi таким чином: 

 

 30 червня  

 

2021 2020 



 

(у тисячах гривень)   

 

Депозити та залишки коштiв банкiв:   

 

Банкiв країн-членiв ОЕСР 92,169  112,427 

 

Банкiв країн, якi не є членами ОЕСР - - 

 

   

 

Усього 92,169  112,427   

 

   

 

12. Кошти клiєнтiв  

 

Кошти клiєнтiв на 30 червня 2021 року представленi таким чином: 

 

 30 червня  

 

2021 2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Поточнi рахунки:   

 

Юридичнi особи 483,661  230,963   

 

Фiзичнi особи 13,868  11,527   

 

   

 

Усього поточних рахункiв 497,529      242,490   

 

   

 

 

 

 30 червня  

 

2021 2020 

 

Депозити:   

 

Юридичнi особи 124,987 87,518 

 

Фiзичнi особи 28,771 30,767 

 

   

 

Усього депозитiв 153,758 118,285   

 



    

 

Усього 651,287 360,775   

 

   

 

13. Iншi фiнансовi зобов'язання 

 

Iншi зобов'язання на 30 червня 2021 року представленi таким чином:  

 

 30 червня  

 

2021 2020 

 

   

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Кредиторська заборгованiсть за ЦП - - 

 

Кредиторська заборгованiсть за прийнятi платежi 4 4 

 

Кошти клiєнтiв банку за недiючими рахунками 145 131 

 

Кредиторська заборгованiсть за iншими фiнансовими iнструментами 57 89 

 

Зобов'язання орендаря з лiзингу(оренди) 6,524 8,441 

 

   

 

Усього 6,730 8,665   

 

   

 

14. Iншi зобов'язання 

 

Iншi зобов'язання на 30 червня 2021 року представленi таким чином:  

 

 30 червня  

 

2021 2020 

 

   

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв (послуг) 826 1,207 

 

Забезпечення оплати вiдпусток 1,129  1,355   

 

Iнше 114 128   



 

   

 

Усього 2,069 2,690   

 

   

 

Зобов'язання та непередбаченi зобов'язання  

 

Гарантiї, виданi Банком, на 30 червня 2021 року представленi таким чином: 

 

      30 червня  

 

            2021            2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Гарантiї, виданi клiєнтам  4,742 4,730   

 

Наданi акредитиви -  -     

 

   

 

Усього 4,742 4,730   

 

   

 

15. Статутний капiтал 

 

Статутний капiтал на 30 червня 2021 року представлений таким чином: 

 

 

 

 30 червня 2021 2020 

 

 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 

 

     

 

     

 

16. Процентнi доходи  

 

Процентнi доходи на 30 червня 2021 року представленi таким чином: 

 

 30 червня  

 



2021 30 червня  

 

2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Кредити та аванси 22,373 23,930 

 

Операцiї з цiнними паперами 20,060 28,344 

 

Кошти в банках 2 71 

 

   

 

Усього 42,435 52,345 

 

   

 

17. Процентнi витрати 

 

Процентнi витрати на 30 червня 2021 року представленi таким чином: 

 

 30 червня 

 

2021 30 червня 

 

2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Кошти банкiв (1,890) (4,982) 

 

Кошти клiєнтiв (4,645) (7,010) 

 

Оренднi платежi (279) (1,015) 

 

   

 

Усього (6,814) (13,007) 

 

   

 

18. Комiсiйнi доходи та комiсiйнi витрати  

 

Комiсiйнi доходи на 30 червня 2021 року представленi таким чином: 

 

 30 червня 

 

2021 30 червня  

 

2020 



 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Комiсiйнi доходи:   

 

Плата за кредитне обслуговування 244 201 

 

Операцiї для клiєнтiв на валютному ринку 2,510 4,738 

 

Виданi гарантiї79 416 

 

Розрахунково-касовi послуги 1,081 849 

 

Iнший комiсiйний дохiд - - 

 

   

 

Усього комiсiйнi доходи 3,914 6,204 

 

   

 

Комiсiйнi витрати:   

 

Розрахунково-касовi послуги (691) (619) 

 

Комiсiйнi витрати на валютному ринку (5) (25) 

 

Iншi комiсiйнi витрати (20) (19) 

 

   

 

Усього комiсiйнi витрати (716) (663) 

 

   

 

19. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 

 

Адмiнiстративнi та iншi витрати на 30 червня 2021 року, представленi таким чином: 

 

 

 

 30 червня  

 

2021 30 червня  

 

2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Витрати вiд модифiкацiї фiнансових активiв - (2) 

 



Витрати на оренду та утримання примiщень (2418) (4,837) 

 

Витрати на зв'язок та iнформацiю (836) (914) 

 

Податки, крiм податку на прибуток, та iншi обов'язковi платежi (317) (297) 

 

Канцелярське приладдя та офiснi витратнi матерiали (383) (491) 

 

Плата за юридичнi та консультацiйнi послуги (146) (197) 

 

Витрати на охорону (264) (195) 

 

Витрати на вiдрядження (3) (3) 

 

Витрати на страхування (352) (363) 

 

Реклама i маркетинг (7) (13) 

 

Iнше (2,737) (3,872) 

 

   

 

Усього (7,463) (11,184) 

 

   

 

20. Витрати з податку на прибуток 

 

Згiдно з податковим законодавством України, у 2020-2021 роках ставка податку на прибуток пiдприємств 

становила - 18%.  

 

Компоненти витрат з податку на прибуток, представленi таким чином:  

 

 30 червня  

 

2021 30 червня  

 

2020 

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

Витрати з поточного податку на прибуток 2,505 - 

 

Вигода з вiдстроченого податку на прибуток - - 

 

   

 

Усього витрат з податку на прибуток 2,505 - 

 

   

 

 

 



21. Похiднi фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку 

 

Похiднi фiнансовi iнструменти є, головним чином, валютними свопами та форвардними валютними 

контрактами (короткостроковими). 

 

 30 червня  

 

2021 2020 

 

   

 

(у тисячах гривень)   

 

   

 

   

 

Чиста справедлива вартiсть активiв -  - 

 

   

 

Чиста справедлива вартiсть зобов'язань               -  -  

 

   

 

22. 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. 

 

(а)      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. 

 

(б)      Кредитний ризик  

 

Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Банку в результатi невиконання клiєнтом чи 

контрагентом свого зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку з 

кредитами та авансами та iнвестицiйними цiнними паперами. Максимальною сумою кредитного ризику 

є, як правило, чиста балансова вартiсть вiдповiдних iнструментiв на звiтну дату.  

 

Банк зобов'язаний виконувати рiзнi вимоги НБУ, якi передбачають обмеження сум кредитiв, що 

надаються компанiям, групам компанiй та зв'язаним сторонам. В рамках управлiння кредитним ризиком 

Банк здiйснює операцiї з контрагентами, яких характеризує хороший фiнансовий стан, та, якщо 

необхiдно, отримує заставу. 

 

Кредитування юридичних осiб 



 

Приймаючи рiшення про надання кредитiв, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх 

фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, їхньої кредитної iсторiї у Банку та в iнших 

фiнансових установах, а також рiвня ризику, пов'язаного з наданням кредиту конкретному позичальнику, 

використовуючи рейтингову шкалу. Вiдсутнiсть кредитної iсторiї у Банку або будь-якої кредитної iсторiї 

в цiлому не означає абсолютної неможливостi отримати кредит, за умови, що Банк отримає достатню 

iнформацiю для того, щоб оцiнити бiзнес та фiнансовий стан позичальника. Однак, якщо Банк надає 

кредит позичальнику, який не має кредитної iсторiї, вiн висуває певнi умови такому позичальнику, 

наприклад, вимагає передати Банку на певний перiод право обслуговувати певну частину операцiй 

позичальника, якi обслуговуються iншими банками, встановлює для нього бiльш високу процентну 

ставку за кредитом або вимагає вiд нього надання додаткової застави чи додаткових гарантiй. 

 

Оцiнюючи ризики, пов'язанi з конкретним позичальником, Банк бере до уваги характер бiзнесу 

позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, 

географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, фiнансову стабiльнiсть, 

обороти, вiрогiдний прибуток вiд кредиту, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки 

зору кредитного ризику. Банк також враховує середньозважений кредитний ризик, притаманний галузi, в 

якiй позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть. 

 

Кредитування фiзичних осiб 

 

Банк припинив кредитування фiзичних осiб. Банк планує надавати кредити фiзичним особам тiльки у 

виключних випадках та зосереджуватиметься на отриманнi погашення по iснуючих кредитах, наданих 

фiзичним особам. 

 

Банк здiйснює постiйний монiторинг погашення кожного кредиту i проводить регулярний перегляд 

рiвнiв платоспроможностi клiєнтiв. Огляд базується на аналiзi сум простроченої заборгованостi та iншої 

iнформацiї, отриманої Банком. З огляду на цю iнформацiю внутрiшнiй кредитний рейтинг позичальника 

може бути переглянутий. 

 

 (в) 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. 

 

(г) 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.  

 

Операцiйний сегмент 

 

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. 

 

Залишки за розрахунками 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 

Спостережної 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 30 червня  2021 р.  Материнським Банком є  Credit Europe Bank N.V. Материнський Банк складає та 

публiкує свою фiнансову звiтнiсть . 

 

Фактичною контролюючою стороною Банку є пан Хюсню Озегiн (H?sn? ?zye?in). 

 

Подiї пiсля звiтної дати 

 

Пiсля дати балансу не вiдбулися подiї, якi можуть бути суттєвими для користувачiв цiєї промiжної 

скороченої фiнансової звiтностi. 

 

  

 

 

 

 


