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ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ.
У 2020 року споживча інфляція прискорилася до 5% у річному вимірі. Про це свідчать дані, опубліковані
Державною службою статистики України.
Отже, інфляція за підсумками року сягнула центральної точки цільового діапазону 5% ± 1 в. п., який був
визначений Основними засадами грошово-кредитної політики на 2020 рік та середньострокову
перспективу. Упродовж року інфляція переважно перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п. Низькі
темпи зростання цін зумовлювалися негативним впливом пандемії коронавірусу та карантинних обмежень на
економічну активність та споживання. Падіння світових цін на енергоносії, а також зниження попиту на
непершочергові товари і послуги підтримували низький рівень інфляції. Послаблення гривні позначалося на
споживчих цінах з певним часовим лагом. Водночас інфляцію й надалі стримувало звуження попиту з боку
населення на окремі послуги та непродовольчі товари.
Ціни на оброблені продовольчі товари за рік зросли на 5,2%. Низький врожай соняшнику та збільшення
експортних цін зумовлювали подорожчання соняшникової олії в кінці року. Це також позначилося на вартості
майонезу, маргарину та спредів. Зростання виробничих витрат призвело до подорожчання м’ясних, окремих
молочних продуктів та борошняних виробів. Унаслідок активнішого споживання та послаблення гривні (у
річному вимірі) зросли ціни на рис та продукти з риби.
Непродовольчі товари загалом за рік подорожчали на 1,6%. В кінці року ціни на них зростали насамперед через
послаблення гривні та значний споживчий попит. Зокрема, тривало подорожчання побутової техніки,
фармацевтичної продукції та автомобілів. Крім того, сповільнилося зниження цін на електроніку. Натомість
темпи падіння цін на одяг та взуття поглибилися. Це може пояснюватися слабшим попитом з боку населення
через можливості дистанційної роботи та навчання, ціновою політикою ритейлерів напередодні запровадження
карантинних обмежень у січні 2021 року, а також здешевленням цін на тканини в світі через зниження попиту.
Вартість послуг за підсумками року зросла на 6,9%, незначно прискорившись. З одного боку, збільшилася
вартість туристичних послуг, оренди житла та водійських курсів на тлі зростання попиту та виробничих витрат.


Ціни на сирі продукти харчування зросли на 4,1% р/р. Зокрема, в кінці року через скорочення виробництва
та збільшення виробничих витрат пришвидшилося зростання цін на яйця та молоко та скоротилося падіння
цін на курятину. Продовжили дорожчати цукор та борошно на тлі підвищення світових цін на них та
гіршого врожаю буряку та пшениці. Також уповільнилося падіння цін на овочі, насамперед борщового
набору, через скорочення пропозиції. Крім того, в кінці року дещо прискорилося зростання цін на фрукти,
передусім через подорожчання бананів та ківі.



Зростання адміністративно регульованих цін за підсумками року становило 9,9%. Зокрема, швидше
дорожчав природний газ, що призвело до зменшення темпів падіння цін на гарячу воду та опалення.
Водночас ціни на алкогольні напої зрівнялися з минулорічними, оскільки у 2020 році акцизи та мінімальні
роздрібні ціни для них не підвищувалися.



Паливо за рік подешевшало на 10,5%. Утім, в кінці року темпи падіння цін на паливо в річному вимірі
продовжували скорочуватись. Це пояснюється підвищенням світових цін на нафту та збереженням
суттєвого попиту з боку населення через перевагу використання автомобілів перед громадським
транспортом в умовах пандемії.

З огляду на суттєве послаблення інфляційного тиску та скорочення ділової активності упродовж першої
половини року, Національний банк України пом’якшував монетарну політику, щоб сприяти відновленню
економіки і водночас повернути інфляцію до цілі. Облікова ставка з 13,5% на початку року, була знижена до
рекордного рівня в 6%. Завдяки монетарній підтримці НБУ, яка сприяла здешевленню фінансових ресурсів, і
фіскальним стимулам уряду, які підтримали внутрішнє споживання, наприкінці року економіка України почала
відновлюватись.
Падіння економіки у 2020 році було значно меншим, ніж очікувалося. За оцінками Національного банку України,
у 2020 році темп зниження реального ВВП становив 4,4%, що є меншим, ніж очікувалося в попередньому
прогнозі (6%). Економіка України досить швидко відновлювалася в другому півріччі. Після проходження
жорсткої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% р/р у ІІІ кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі.
Посилення карантинних обмежень у листопаді мало незначний вплив на ділову активність.
Швидке відновлення економіки зумовлене передусім зростанням внутрішнього споживання. Збільшення доходів
громадян та видатків бюджету підтримує споживання на високому рівні. Так, роздрібна торгівля в IV кварталі
продовжувала стрімко зростати. Нарощення поточних витрат бюджету на інфраструктуру, насамперед на
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дорожні ремонти, а також охорону здоров’я поліпшило динаміку ВВП. Натомість інвестиційна активність бізнесу
залишалася низькою.
МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ.
За підсумками 2020 року міжнародні резерви України зросли на 15% і на 1 січня 2021 року сягнули 29,133 млрд
дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів є рекордним за останні вісім років (востаннє більший від
вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у вересні 2012 року).
Збільшити міжнародні резерви загалом на 3,8 млрд дол. США у кризовий рік Національному банку України
вдалося за рахунок послідовної політики на валютному ринку. Зокрема, попри те, що в березні 2020 року чистий
продаж валюти центральним банком склав 2,2 млрд дол. США, регулятор згладжував коливання в бік знецінення
гривні під час запровадження карантинних заходів – обсяги чистої купівлі валюти за рік перевищили 1 млрд дол.
США.
Одночасно в 2020 році обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою
боргу склав 10,4 млрд дол. США в еквіваленті та був майже тотожним розміру надходжень на користь уряду
(10,3 млрд дол. США).
На збільшення обсягу міжнародних резервів у 2020 році також вплинуло підвищення вартості фінансових
інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) на 2,3 млрд дол. США.
У грудні 2020 року міжнародні резерви України зросли майже на 3 млрд дол. США. Це обумовлено значним
рівнем надходжень на користь уряду, а також позитивним сальдо операцій Національного банку України на
міжбанківському валютному ринку.
Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього прогнозованого імпорту і є достатнім
для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку України.
ДІЛОВІ ОЧІКУВАННЯ БІЗНЕСУ.
В умовах пандемії та карантину бізнес, попри незначне пом’якшення оцінок, і надалі продовжує песимістично
оцінювати результати своєї економічної діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) ,
який розраховує Національний банк України на щомісячній основі. Так, в кінці 2020 року він становив 45,5. З
березня поточного року очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів).
Найнижчі оцінки залишаються в підприємств будівництва (будівництва житла), де очікування визначаються
сезонним скороченням економічної активності та звуженням інвестиційного попиту. Так, індекс сектора в кінці
року становив 39,1.
Тривало погіршення оцінок підприємств промисловості: секторальний індекс знизився до 44,6. Промисловці
посилили очікування щодо зростання цін на сировину, матеріали та продукцію та очікують зменшення обсягів
нових експортних замовлень на продукцію. Одночасно дещо поліпшилися оцінки щодо обсягів виготовленої
продукції.
Натомість підприємства сфери торгівлі зберігають найліпші серед інших секторів економіки оцінки щодо
власних результатів та перспектив діяльності: в грудні секторальний індекс становив 48,5. Після скасування
карантину вихідного дня респонденти поліпшили очікування щодо збільшення товарообороту та обсягів
закупівлі товарів для продажу.
Підприємства сфери послуг також дещо поліпшили свої оцінки щодо економічних перспектив після скасування
карантину вихідного дня: секторальний індекс підвищився до 45,1 з 40,1 у листопаді. Зокрема, респонденти
очікують збільшення обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг.
Підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі зростання цін на
сировину та цін постачальників, а також налаштовані на зменшення чисельності своїх працівників.
СТРУКТУРА ТА АКТИВИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ.
Протягом 2020 року банківський сектор залишався у хорошому фінансовому стані. Діяльність банків була
прибуткова. Станом на кінець 2020 року банківська система отримала прибутку 41 286 млн. грн.
Ключове досягнення 2020 року – входження показника інфляції до визначеного Національним банком України
цільового діапазону. Політика Національного банку України спрямована на утримання темпів зростання
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споживчих цін на цільовому рівні. Це дає змогу банкам ефективніше здійснювати ціноутворення пасивів та
активів, а отже, загалом сприяє відновленню довгострокового кредитування бізнесу та населення.
Протягом 2020 року доларизація фінансової системи залишається високою. У своїй стратегії макропруденційної
політики Національний банк України визнав, що це - один із системних ризиків української економіки. Станом
на 31 грудня 2020 року встановлений Національним банком України офіційний обмінний курс гривні до долара
США становив 28,2746 гривні за 1 долар США порівняно з 23,6862 гривні за 1 долар США станом на 31 грудня
2019 року.
В Україні на кінець 2020 року було 73 діючих банків. Протягом понад року в банківському секторі не відбулося
жодного банкрутства. Протягом 2020 року Національним банком України віднесено до категорії
неплатоспроможних АТ «Місто Банк» та АТ АКБ «АРКАДА».
У 2020 році активи банків зросли на 329 516 млн. грн.
Найбільше зросли вкладення банків в цінні папери та довгострокові інвестиції. Збільшення відбулось на 251 879
млн. грн. та на кінець 2020 року становили 791 345 млн. грн.
Також зросли обсяги готівки в обігу, коштів на кореспондентських рахунках в банках України та міжбанківських
кредитів.
Кредити надані клієнтам зменшились на 69 766 млн. грн. та на кінець 2020 року становили 963 664 млн. грн. Це
обумовлено впливом пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.
ФОНДУВАННЯ.
Зобов’язання банків протягом 2020 року зросли на 318 797 млн. грн.
По відношенню до 2019 року, за 2020 рік збільшились кошти суб’єктів господарювання на 148 334 млн. грн.,
кошти фізичних осіб – на 129914 млн. грн., кошти небанківських фінансових установ – на 7 819 млн. грн.
Капітал банків України виріс на 10 719 млн. грн. та становив 210 640 млн. грн.
Протягом 2020 року рентабельність активів та капіталу банків України зменшилась та на кінець року становила
2,54% та 19,97% відповідно.
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ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
Прибуток банківського сектору за 2020 рік зменшився на 29% по відношенню до 2019 року та на кінець року
становив 41 296 млн. грн.
Доходи та витрати банків України станом на кінець 2020 року, млн. грн.:
Показники

%

ДОХОДИ

249 745

100,0

процентні доходи

147 312

59,0

комісійні доходи

70 640

28,3

результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу

21 433

8,6

інші операційні доходи

6 940

2,8

інші доходи

2 657

1,1

763

0,3

208 449

100,0

процентні витрати

62 888

30,2

комісійні витрати

24 111

11,6

інші операційні витрати

16 049

7,7

загальні адміністративні витрати

69 302

33,2

2 683

1,3

29 878

14,3

3 538

1,7

повернення списаних активів

ВИТРАТИ

інші витрати
відрахування в резерви
податок на прибуток
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК)

41 296
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ЦІЛІ КЕРІВНИЦТВА ТА СТРАТЕГІЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦИХ ЦІЛЕЙ.
ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ БАНКУ.
Банк створений з метою здійснення господарської діяльності для задоволення суспільних потреб, досягнення
економічних та соціальних результатів і одержання прибутку в інтересах акціонерів Банку.
Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій згідно з наданими Національним банком
України ліцензіями та провадження іншої діяльності в порядку, передбаченому законодавством.
Враховуючи поточний фінансовий стан Банку та економіку України в цілому, при формуванні стратегічного
плану були закладені наступні параметри розвитку:


напрямок бізнесу – обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу та
фізичних осіб;



збільшення розміру загального кредитного портфелю;



впровадження високоефективних й низьковитратних операційних процесів, потужних та сучасних
аналітичних IT-платформ, створення нової продуктової лінійки, модернізація наявної інфраструктури,
розвиток сервісів, підвищення якості обслуговування.

Виходячи з основних засад побудови стратегічного плану, основними стратегічними цілями на період 2020 –
2023 роки є:


доведення обсягу кредитування клієнтів – фізичних осіб до 3,0 млн. грн. станом на кінець 2023 року;



збільшення обсягу кредитування клієнтів – юридичних осіб та підприємців до 276,8 млн. грн. станом на
кінець 2023 року;



зростання активів банку до 509,6 млн. грн. на кінець 2023 року;



зростання розміру регулятивного капітал (Н1) банку до 245 млн. грн. станом на кінець 2023 року;



отримати прибуток на кінець 2023 року – 15 млн. грн.

Довгострокова генеральна стратегічна мета Банку - побудова сучасної кредитно-фінансової установи,
сфокусованої на потребах клієнтів, спрямованої на стабільну діяльність, забезпечення високої надійності Банку,
розвиток найбільш дохідних банківських продуктів з урахуванням ризиковості операцій та створення
транзакційного бізнесу, як драйверу зростання комісійних доходів та зменшення операційних витрат, розвиток
дистанційних продуктів (платіжний портал, мобільний додаток тощо) для зростання онлайн-платежів, перехід в
цифрові каналі роботи з фізичними особами та підприємцями – клієнтами та потенційними клієнтами Банку.
Стратегічний план обумовлений макроекономічними умовами, в яких працює Банк.
Банк прагне зайняти достойну позицію серед банків будь-якого розміру, рухаючись в онлайн банківський ринок,
маючи позитивну динаміку розвитку (за сприятливих фінансово-економічних та політичних умов), залишаючись
платоспроможним та конкурентоспроможним на фінансовому ринку України.
Стратегічний план націлений на зростання ефективності діяльності за рахунок збільшення прибуткових активів,
оптимізації адміністративних витрат за умови забезпечення ліквідності й достатності капіталу Банку та
дотримання процедур ризик – менеджменту.
Стратегічний план спрямований на динамічний розвиток, пошук нестандартних рішень у поєднанні з надійністю
та зваженим консерватизмом, що є запорукою успіху Банку на фінансовому ринку України та забезпечення
максимального прибутку тим, хто довірив Банку свій капітал. Також, Банк у своєму новаторському підході
керуватиметься інноваційними практиками на міжнародному ринку з приводу зростання безготівкового обігу.
Найважливіша цінність банку – клієнт.


Банк будує стабільну позицію на ринку у сфері кредитів в області індивідуальних рахунків, пропонуючи
безпечні та сучасні продукти пристосовані до потреб клієнтів.



Банк розвиває відносини з клієнтами, пропонуючи їм професійне обслуговування.



Банк забезпечує акціонерам ефективне управління капіталом.

У роботі із клієнтами Банк дотримується принципів і обмежень, що формують політику Банку. Політика Банку
спрямована на сприяння запобіганню використання банківських операцій у злочинних цілях.
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Відповідно до міжнародних і національних вимог з протидії відмиванню злочинних доходів, Банк прагне
залучити тих клієнтів, законність джерел доходів яких та діяльність може бути перевірена з високим ступенем
вірогідності.
Тобто, ключовими факторами позиціонування на ринку банківських послуг є: універсальність, якість та
оперативність послуг, що надаються клієнтам, технологічність, добра репутація Банку, формування стійких
фінансових показників.
Ключовими напрямками роботи Банку є розвиток карткових продуктів для фізичних осіб на ринку кредитування,
збільшення обсягу кредитів, наданих юридичним особам, активне управління незначною кількістю кредитів, що
не обслуговуються, шляхом застосування наявного у Банку досвіду, а також продовження роботи з реалізації
непрацюючих активів.
Для забезпечення стабільного розвитку Банку, зусилля менеджменту сконцентровані на забезпечені високого
рівня якості нового кредитного портфелю, поступовому нарощуванні ресурсної бази, продовженні роботи з
проблемною заборгованістю.
Одночасно з розвитком інноваційних технологій Банк буде здійснювати якісне комплексне обслуговування за
рахунок надання традиційних послуг (розрахунково-касове обслуговування, кредитні й валютні операції, та ін.).
Банк має намір щодо суттєвого збільшення кількості клієнтів, починаючи з 2020 року. Банк вважає, що ключову
роль у тому, що клієнти обиратимуть АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", відіграє їх впевненість в професійній
репутації, надійності, та успішності Банку, чутливості до потреб клієнтів, та можливості реагувати на
різносторонні потреби клієнтів і здатності оперативно їх обслуговувати. Банк планує, що вдасться залучити в
місті Києві та області клієнтів - фізичних осіб, які займаються малим та середнім бізнесом. Ключовим фактором
позиціонування на ринку банківських послуг є: універсальність, якість та оперативність надання послуг, добра
репутація Банку.
Основні напрями діяльності банку:


підтримання високого рівня платоспроможності Банку, підвищення рівня ліквідності;



укріплення довіри клієнтів до Банку, розвиток і підтримання на високому рівні іміджу та репутації Банку
як надійного, найкращого ділового партнера, який своєчасно та в повному обсязі виконує всі зобов’язання
перед кредиторами;



розширення клієнтської бази - фізичних осіб;



розширення клієнтської бази - суб’єктів підприємницької діяльності;



використання найновітніших банківських технологій та вдосконалення системи телекомунікацій і
дистанційного обслуговування.

ОСНОВНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Є:


постійне розширення клієнтської бази за рахунок підприємств середнього та малого бізнесу, а також
фізичних осіб;



збереження традиційних напрямків при здійсненні активних операцій;



закріплення репутації надійної рентабельної кредитно-фінансової установи;



налагодження системи управління ефективністю та окупністю продажу банківських продуктів та послуг;



максимальне задоволення потреб клієнтів та створення найсприятливіших умов для їх діяльності;



створення транзакційного напрямку діяльності, як інноваційне рішення в ринку України для переходу
бізнесу суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб в онлайн середовище та зростання
безготівкових розрахунків.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК БАНКУ
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Протягом звітного 2020 року активи Банку збільшились до рівня 383 990 тис. грн., що на 99 426 тис. грн. більше
ніж на кінець 2019 року.
(тис. грн.)
Найменування статті

31.12.2019

31.12.2020

Зміни

Грошові кошти та їх еквіваленти

14 958

51 402

36 444

Кредити та заборгованість клієнтів

76 523

107 458

30 935

Інвестиції в цінні папери

56 097

120 024

63 927

Інвестиційна нерухомість

48 614

48 190

-424

Основні засоби та нематеріальні активи

40 850

39 440

-1 410

Інші активи

47 522

17 476

-30 046

284 564

383 990

99 426

35 994

133 828

97 834

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

384

149

-235

Відстрочені податкові зобов'язання

653

815

162

24

23

-1

4 019

4 281

262

41 074

139 096

98 022

200 001

200 001

-

Емісійні різниці (Інші додаткові внески акціонерів)

12 700

12 700

-

Резервні та інші фонди банку

23 226

23 311

85

Резерви переоцінки

10 926

11 765

839

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(3 363)

(2 883)

480

Усього власного капіталу

243 490

244 894

1 404

Усього зобов'язань та власного капіталу

284 564

383 990

99 426

АКТИВИ

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клієнтів

Резерви за зобов'язаннями
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

Дещо змінилась структура активів, а саме, на 63 927 тис. грн збільшились вкладення Банку в цінні папери,
зокрема – в депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України. Зазначені вкладення є
безризиковими. Збільшилась сума кредитів, наданих клієнтам Банку на 30 935 тис. грн. Залишок грошових
коштів збільшився на 36 444 тис. грн.
Кошти клієнтів на кінець 2020 рік збільшились на 97 834 тис. грн.
В той же час, Банком було продано низку об’єктів нерухомості (земельні ділянки, квартири, домоволодіння) на
загальну суму 39 848 тис. грн.
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Чистий процентний дохід збільшився на 104 тис. грн, чистий комісійний дохід збільшився на 405 тис. грн.
В результаті проведеної роботи по реалізації неприбуткових активів інші операційні доходи Банку збільшились
на 657 тис. грн по відношенню до 2019 року.
Витрати на виплату працівникам заробітної плати збільшились на 3 312 тис. грн за рахунок збільшення заробітної
плати.
Інші адміністративні та операційні витрати Банку зменшились на 1 324 тис. грн по відношенню до 2019 року.
Фінансовий результат діяльності Банку за 2020 рік позитивний та склав 143 тис. грн., що на 1566 тис. грн. менше
ніж за 2019 рік.
БІЗНЕС – МОДЕЛЬ ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
АТ «БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ» – універсальний банк, що має диверсифікований пакет послуг. Банк здійснює
свою діяльність на ринку банківських послуг міста Києва та області.
Зважаючи на те, що АТ «БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ», як і будь який інший комерційний банк, також є частиною
загальної банківської системи України, то і всі тенденції української економіки теж впливають на його роботу.
Ключову роль в тому, що клієнт обирає саме АТ «БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ», відіграє його впевненість в
індивідуальному підході до клієнта та надійності Банку.
Для забезпечення найвищих міжнародних стандартів обслуговування клієнтів, Банк має практику щодо
оперативного реагування на зміни фінансового ринку.
АТ «БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ» відрізняється здатністю надавати ефективні та високоякісні банківські послуги,
чутливо реагувати на різносторонні потреби клієнтів, оперативне обслуговувати їх з найменшими для них
витратами. Існуючі клієнти вже протягом багатьох років продовжують довіряти Банку завдяки іміджу надійного,
успішного, професійного.
Банк пропонує юридичним та фізичним особам усі види кредитів, які передбачені чинним законодавством. Банк
працює з потенційними та наявними позичальниками по наданню кредитів в національній валюті, враховуючи
потреби та інтереси клієнтів. Одночасно позичальнику може бути надано декілька кредитних продуктів.
Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. АТ «БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ» надає можливість
ефективно використати тимчасово “вільні” кошти шляхом розміщення їх на депозитних рахунках для
нарахування процентів. Режим нарахування відсотків, можливість вибору валюти депозиту й оптимального
внеску роблять депозити максимально зручним інструментом збільшення капіталу.
Для фізичних осіб та підприємців Банк пропонує у тимчасове користування індивідуальні банківські сейфи для
збереження грошових та інших матеріальних цінностей.
АТ «БАНК ТРАСТ – КАПІТАЛ» гарантує повну конфіденційність при відвідуванні та користуванні
індивідуальним сейфом, а також збереження банківської таємниці.
Широкий спектр послуг у Банка по роботі з іноземними валютами: обслуговування рахунків в іноземній валюті
юридичних та фізичних осіб з мінімальними витратами для клієнтів, купівля-продаж та конвертація валюти на
МВРУ.
Банк пропонує повний спектр банківських послуг по розрахунково-касовому обслуговуванню:


відкриття та ведення рахунків фізичних та юридичних осіб;



обслуговування осіб з використанням системи “Клієнт-банк”;



приймання всіх видів платежів від населення;



касове обслуговування.
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РЕСУРСИ
Складові регулятивного капіталу станом на 31.12.2020р. (тис.грн.) по відношенню до 31.12.2019 року:
тис.грн.
Назва статті

31.12.2019

31.12.2020

Основний капітал

230 342

230 730

Сплачений статутний капітал

200 001

200 001

Операції з акціонерами

12 700

12 700

Загальні резерви

23 226

23 311

(513)

(465)

(5 072)

(3 448)

Розрахунковий збиток

-

(1 369)

Непокритий кредитний ризик

-

-

Незареєстрований статутний капітал

-

-

9 997

8 710

-

422

8 288

8 288

-

-

1 709

-

-

-

240 339

239 440

Вкладення в нематеріальні активи
Непокриті збитки минулих років

Додатковий капітал
Нерозподілені прибутки минулих років
Переоцінка основних засобів
Субординований борг
Розрахунковий прибуток
Відвернення
Усього регулятивний капітал
ЛІКВІДНІСТЬ.
Протягом 2020 року Банк дотримувався нормативів ліквідності.

Норматив короткострокової ліквідності Н6 (нормативне значення не менше 60%).
Станом на 31.12.2020 значення нормативу Н6 – 178,77%.
Коефіцієнт покриття ліквідністю LCR: (нормативне значення не менше 100%)


у всіх валютах - 1 070,5307%



у іноземних валютах - 1 456,3260%.

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ.
Відповідно банківської ліцензії Банк здійснює залучення коштів від юридичних та фізичних осіб та розміщує
залучені кошти на фінансовому ринку України.
З метою забезпечення досягнення поставлених цілей, Банк реалізує наступні банківські послуги:
Приватним клієнтам:


Депозитні програми;



Обслуговування поточних рахунків;



Кредитування;



Грошові перекази;



Комунальні та інші платежі;
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Індивідуальні сейфи;



Неторгові операції;



Платіжні картки.

Малому, середньому бізнесу та мікро підприємництву:


Розрахунково - касове обслуговування;



Депозитні програми;



Кредитні програми;



Дистанційний канал обслуговування (клієнт-банк);



Транс кордонні перекази;



Карткові програми (зарплатні проекти).

Грошові потоки Банку за 2020 рік становили (млн. грн.):
Надходження

Перерахування

Готівкові операції через касу

1188.78

1178.71

Рух коштів на кореспондентському рахунку в НБУ

7949.34

7947.75

Операції з депозитними сертифікатами НБУ

6480.88

6480.00

Кореспондентські рахунки в інших банках

760.85

746.33

Кредитні операції з юридичними особами

86.00

94.00

2.29

0.35

2029.61

1948.92

524.46

512.09

39.77

40.85

1.61

5.63

269.33

269.67

Кредитні операції з фізичними особами
Кошти на поточних рахунках юридичних осіб
Кошти на поточних рахунках фізичних осіб
Депозити юридичних осіб
Депозити фізичних осіб
Платежі населення
ЛЮДСЬКІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ.

Станом на кінець 2020 року в Банку працювало 65 працівників, з яких 11 – керівного складу.
Для відображення банківських операцій, Банк використовує програмне забезпечення розроблене ТОВ «СІЕС
ІНТЕГРА» - Автоматизована банківська система «Б2», а також інше програмне забезпеченні, яке необхідне для
проведення діяльності Банку.
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ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ
Протягом року Банк виконував всі встановлені Національним банком України нормативи діяльності:
Норматив

Назва нормативу

Нормативне
значення

Факт на
01.01.2020

Факт на
01.01.2021

Н1

Мінімальний розмір
регулятивного капіталу

200 000,0 тис. грн.

240 339 тис. грн.

239 440 тис. грн.

Н2

Достатність (адекватність)
регулятивного капіталу

Не <10%

110,70%

98,97%

Н3

Достатність основного капіталу

Не <7%

106,10%

95,37%

Н6

Короткострокова ліквідність

Не <60%

307,40%

178,77%

Н7

Максимальний розмір
кредитного ризику на одного
контрагента

Не >25%

13,83%

13,85%

Н8

Великий кредитний ризик

Не >800%

31,37%

26,63%

Н9

Максимальний розмір
кредитного ризику за
операціями з пов’язаними з
банком особами

Не >25%

17,55%

13,87%

Н11

Інвестування в цінні папери
окремо за кожною установою

Не >15%

0%

0%

Н12

Загальна сума інвестування

Не >60%

0%

0%

Л13-1

Ліміт довгої валютної позиції

Не >10%

0,07%

8,3494%

Л13-2

Ліміт короткої валютної позиції

Не >10%

0,96%

0%

LCRBB

Коефіцієнт покриття
ліквідністю за всіма валютами

Не<100%

1 070,5307%

LCRiB

Коефіцієнт покриття
ліквідністю в іноземній валюті

Не<100%

1 456,3260%

Протягом року зменшились незначною мірою нормативи капіталу. Це сталось в зв’язку з негативним впливом
пандемії, викликаної коронавирусною інфекцією COVID-19. Але, Банк має достатньо ліквідних коштів для
здійснення своєї діяльності. Значення нормативів кредитного ризику свідчать, що Банк здійснює виважену
кредитну політику. Норматив кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами зменшено по
відношенню до попереднього року на 3,68 п.п. Цей факт доводить те, що Банк управляє відносинами з
акціонерами та пов’язаними з банком особами, контролює вплив цих відносин на результат діяльності Банку.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО
ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ
В звітному періоді Банком не проводилися зазначені операції.
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КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Акціонер

Корпоративний секретар

Наглядова Рада

Управління внутрішнього аудиту

Департамент ризиків та контролю

Управління контролю за
дотриманням норм (комплаєнс)

Управління кредитних ризиків

Комітети: КУАП, Кредитний,
Тарифний, Комітет визначення груп

контрагентів/пов’язаних осіб Банку,

Управління ризиків та
економічного аналізу

Правління
Відділ по роботі з
непрацюючими активами

По роботі з непрацюючими активами

Голова Правління

Відповідальний працівник

Головний бухгалтер

Заступник Голови Правління

Департамент казначейства

Управління платіжних систем

Департамент безпеки

Управління стратегічного
планування та управлінської
звітності

Відділ інформаційної безпеки

Відділ цінних паперів
Департамент корпоративного бізнесу

Управління фінансового
моніторингу

Управління кредитування

Відділ супроводження і
контролю банківських
операцій

Відділ інформаційних
технологій

Відділ внутрішньої
бухгалтерії та податкового
обліку

Відділ депозитарної діяльності

Відділ звітності

Адміністративний відділ
Управління обслуговування клієнтів

Юридичний відділ

Відділення
Відділ касових операцій

Відділ матеріально-технічного
забезпечення

Відділ валютного контролю
Відділ неторговельних операцій
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ЗАВДАННЯ ТА ПОЛІТИКА БАНКУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РИЗИКАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОЛІТИКА ЩОДО СТРАХУВАННЯ
КОЖНОГО ОСНОВНОГО ВИДУ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ЯКОЇ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Стратегія управління ризиками (ризик-менеджменту) Банку базується на дотриманні принципу беззбитковості
діяльності й спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю бізнес-напрямків
діяльності Банку й рівнем прийнятих на себе ризиків.
Стратегія ризик-менеджменту Банку передбачає:


відповідність стратегічним цілям Банку, його бізнес-планам, затвердженим Наглядовою радою Банку;



пріоритетний розвиток кредитного бізнес-напрямку діяльності;



рівні умови для розвитку бізнес-напрямків з високим рівнем ризику;



облік рівня ризику при оцінці ефективності бізнес-напрямків і діяльності бізнес-підрозділів Банку й
перерозподіл окремих лімітів ризику відповідно до фінансових результатів;



ефективне управління власним капіталом з метою підтримки його на достатньому рівні;



недопущення конфлікту між приватними і комерційними інтересами Банку.

Банк на постійній основі здійснює виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг, контроль та мінімізацію видів
ризиків, на які він наражається/може наражатися під час діяльності, джерел їх виникнення та забезпечує належне
управління такими ризиками.
Система управління банківськими ризиками – це сукупність методів роботи Банку, які дозволяють забезпечити
позитивний фінансовий результат при наявності невизначеності в умовах діяльності Банка, спрогнозувати
настання ризикової події та прийняти заходи для її виключення, або знизити негативні наслідки в результаті того,
що ризикова подія відбулася.
Управління ризиками — одна з ключових функцій стратегічного управління Банком. Його суть полягає в
обмеженні або мінімізації ризиків, оскільки повністю уникнути їх неможливо. Досягнути поставлених цілей
можна шляхом створення комплексної системи управління ризиками. Це систематичний процес, який базується
на дотриманні принципу беззбитковості діяльності, забезпеченні надійного та безперервного процесу виявлення,
оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях, у тому числі з урахуванням взаємного впливу
різних категорій ризиків, при забезпеченні оптимального рівня співвідношення між прибутковістю діяльності та
рівнем ризиків, що приймає на себе Банк.
Процес управління ризиками в Банку охоплює всі організаційні рівні – від рівня керівників Банку до рівня
структурних підрозділів, які безпосередньо приймають та/або генерують ризики.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Стратегія управління ризиками розроблена з метою підвищення вартості власного капіталу Банку, одночасно
забезпечуючи досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін, а саме:


одноосібного акціонера (власника),



Наглядової ради,



клієнтів та контрагентів,



органів банківського нагляду,



керівництва,



працівників,



рейтингових агентств, інвесторів та кредиторів.

Основна мета управління ризиками полягає у виявленні потенційного ризику в діяльності Банку, визначенні
максимально негативних наслідків у разі його появи, а також у розробці та впровадженні у Банку методології
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запобігання та обмеження ризиків.
Реалізація стратегії управління ризиками відбувається шляхом:


встановлення єдиної класифікації ризиків, притаманних діяльності Банку;



здійснення систематичного аналізу ризиків з метою ідентифікації, оцінки, контролю і моніторингу всіх
ризиків;



визначення рівня допустимої толерантності Банку до ризику (апетиту до ризику);



визначення організаційної структури ризик-менеджменту в Банку, профільних комітетів і підрозділів
Банку в процесі управління ризиками та порядок взаємодії між цими підрозділами;



впровадження концепції мінімізації і оптимізації ризиків;



забезпечення функціонування ефективної системи управління ризиками;



забезпечення життєздатності Банку в кризових ситуаціях.

На даний час у Банку напрацьована та постійно удосконалюється система управління ризиками, яка відповідає
зростаючим обсягам та складності операцій, що проводяться підрозділами Банку.
Банк і в подальшому планує реалізовувати стратегію управління ризиками через принцип збалансованості між
прибутками та рівнем ризику, що він приймає на себе. Цей принцип дозволяє зберігати фінансову стійкість в
умовах негативного впливу на діяльність зовнішніх та внутрішніх чинників.
ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ
Завданням внутрішнього контролю є мінімізація ризиків банківської діяльності та забезпечення належного рівня
надійності та стійкості Банку. Проведення процедур внутрішнього контролю сприяє ефективному і
результативному здійсненню операцій, забезпеченню достовірності фінансової звітності та звітності про
дотримання нормативів, а також вимог чинних законодавчих активів та внутрішньої нормативної бази Банку.
Стратегія управління ризиками (ризик-менеджменту) Банку базується на дотриманні принципу беззбитковості
діяльності й спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю бізнес-напрямків
діяльності Банку й рівнем прийнятих на себе ризиків, т. т. імовірності виникнення збитків або додаткових втрат
або недоотримання доходів, або невиконання стороною договірних зобов'язань унаслідок впливу негативних
внутрішніх та зовнішніх факторів.
Система управління банківськими ризиками - це сукупність методів роботи Банку, які дозволяють забезпечити
позитивний фінансовий результат при наявності невизначеності в умовах діяльності Банку, спрогнозувати
настання ризикової події та прийняти заходи для її виключення, або знизити негативні наслідки в результаті того,
що ризикова подія відбулася. Процес управління ризиками в Банку охоплює всі організаційні рівні - від рівня
керівників Банку до рівня структурних підрозділів, які безпосередньо приймають та/або генерують ризики.
Система управління ризиками в Банку охоплює всі структурні та функціональні рівні – від Наглядової Ради до
відповідальних виконавців:


Наглядова Рада,



Правління Банку,



Профільні комітети (Кредитний комітет, Комітет по управлінню активами і пасивами, Тарифний комітет,
Комітет визначення груп контрагентів / пов’язаних осіб, Комітет по роботі з непрацюючими активами),



Управління внутрішнього аудиту,



Департамент ризиків та контролю, до складу якого входять Управління ризиків та економічного аналізу,
Управління кредитних ризиків, Відділ по роботі з непрацюючими активами,



Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс),



бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки діяльності Банку.

Керуючись принципами структурованості, комплексності, незалежності, з метою забезпечення ефективності
функціонування системи управління ризиками Банк збудував систему управління ризиками із застосуванням
моделі трьох ліній захисту:
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На першій лінії знаходяться бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки діяльності Банку, які приймають ризики
та несуть відповідальність за них, здійснюють поточне управління ризиками і подають звіти щодо поточного
управління такими ризиками.
На другій лінії Департамент ризиків та контролю, Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс), які
забезпечують виконання функцій з управління ризиками, в т.ч. комплаєнс-ризиком, визначених законодавством
України та Положенням про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах.
На третій лінії захисту Управління внутрішнього аудиту здійснює перевірку та оцінку ефективності
функціонування системи управління ризиками.
В Банку існує система управлінської звітності, за допомогою якої відбувається інформування Наглядової Ради
про результати діяльності та поточний стан справ в Банку. Звіти надаються не рідше, ніж раз на квартал, а у
випадках, що вимагають невідкладних рішень - не пізніше наступного дня з дати виникнення питання.
Обов'язковими для розкриття у звітах є питання щодо: концентрації активів та пасивів, розміру та якості
кредитного портфеля з визначенням розміру ризику та обсягу сформованих резервів, величини та якості
заборгованості щодо якої вжиті заходи для запобігання підвищення кредитного ризику, роботи з непрацюючими
активами, списання кредитів та обсягу погашення списаних кредитів, порушень встановлених видів лімітів та
нормативів, результатів стрес-тестування та сукупного впливу ризику на капітал, дотримання встановленої
величини ризик-апетиту, дотримання норм обов'язкового резервування, результатів GAP-аналізу, оцінки ризику
ліквідності в межах операційного дня, індикаторів раннього виявлення кризи ліквідності, обсягів високо
ліквідних активів, величини процентного і ринкового ризиків та їх впливу на капітал, аналіз бази даних подій
операційного ризику, значних подій операційного ризику та заходів запобігання їм, аналізу динаміки ключових
показників ефективності, аналізу результатів самооцінки операційного ризику, управління комплаєнс-ризиком,
управління ризиками, пов’язаними з конфліктом інтересів.
Для визначення потреби в антикризовому управлінні Банк використовує наступні чинники: зростання вартості
ресурсів для Банку при незмінних цінах на ринку, зростання концентрації зобов’язань Банку, зростання дефіциту
ліквідності або зменшення можливості його покриття, значне зменшення обсягу високо ліквідних активів, значне
погіршення якості кредитного портфелю, дострокове повернення значного обсягу залучених ресурсів, значні
негативні розриви ліквідності та брак коштів для виконання зобов’язань до 31 дня, унеможливлення купівлі
ресурсів на міжбанківському ринку, переведення значного обсягу рахунків клієнтів в інші банки.
Банк визначає суттєвим видом ризику – ризик концентрації у кредитному портфелі. Розріз, в якому Банк здійснює
управління ризиком концентрації у кредитному портфелі:


ризик одного боржника та групи пов’язаних боржників;



ризик «великих» кредитів та концентрації ризиків групи «великих» кредитів;



концентрація кредитів з пов’язаними особами з банком;



концентрація кредитів з пов’язаними особами між собою (чиї фінансові результати залежать від одного
виду діяльності чи основного продукту);



концентрація ризиків за видами контрагентів;



класів боржників/контрагентів, що визначаються відповідно до вимог Положення про визначення банками
України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженому постановою
Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351;



видів економічної діяльності (галузевої концентрації);



ризики регіональних концентрацій;



ризики, пов’язані з концентраціями певних видів кредитних інструментів (бізнес-ліній, продуктів);



ризики, пов’язані з концентраціями в портфелі негативно класифікованих активів;



ризики, пов’язані з концентрацією в портфелі банку бланкових активів;



концентрація за видами забезпечення;



концентрація за видами валют;



концентрація кредитної діяльності банку в маловивчених, нових, нетрадиційних сферах.

За процес управління ризиком концентрацій відповідають на першій лінії захисту Управління кредитування (за
кредитами) та Управління кредитних ризиків на другій лінії захисту.
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Для зниження ризиків за активними операціями, насамперед кредитного, Банк формує резерви під кредитну
заборгованість, дебіторську заборгованість, вкладення в цінні папери, та залишки на коррахунках. Для зниження
ризику міжбанківських операцій Банк встановлює ліміти для роботи на міжбанківському ринку. Для контролю
ризику ліквідності Банк аналізує виконання нормативів ліквідності, коефіцієнта покриття ліквідністю та обсягу
високоліквідних активів. Враховуючи значне перевищення нормативів і коефіцієнту ліквідності та достатній
обсяг високоліквідних активів, Банк не потребує додаткових заходів для зниження ризику ліквідності. Банк
щоденно аналізує валютний ризик, що відображається у звітності, яка щоденно направляється керівництву та
підрозділам, які задіяні в управлінні валютним ризиком, зокрема Департаменту Казначейства. Для зниження
операційного ризику в Банку ведеться фіксація та ведення бази подій операційного ризику, включаючи ризики
інформаційної безпеки. Банк визначає наступні підвиди операційних ризиків: внутрішнє шахрайство, зовнішнє
шахрайство, управління персоналом та охорона праці, взаємовідносини з клієнтами, порушення законодавства,
пошкодження або знищення майна, збоїв в роботі систем, збоїв при виконанні операцій, взаємовідносини з
контрагентами, що не є клієнтами Банку, помилки та порушення термінів подання звітності.
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СХИЛЬНІСТЬ БАНКУ ДО ЦІНОВИХ РИЗИКІВ, КРЕДИТНОГО РИЗИКУ,
РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ ТА/АБО РИЗИКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ
За джерелами виникнення банківські ризики поділяються на зовнішні і внутрішні.
До зовнішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать
від його діяльності. Це політичні, правові, соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі
загострення економічної кризи в країні, політичної нестабільності, війни, заборони на платежі за кордон,
консолідації боргів, введення ембарго, відміни імпортних ліцензій, стихійного лиха (пожежі, повені, землетруси),
приватизації, націоналізації, неадекватного правового регулювання тощо. Основними чинниками, які впливають
на рівень зовнішніх ризиків, є політичні та економічні.
Вплив зовнішніх ризиків на результативність роботи Банку дуже високий, управління цими ризиками
найскладніше, адже банк не має змоги їх контролювати. Тому Банк має враховувати можливий вплив зовнішніх
ризиків та оцінювати ймовірність виникнення екстремальних обставин за допомогою стрес-сценаріїв, сутність
яких відображено у внутрішньобанківських положеннях. Основним завданням за результатами стрес-тестування
є підготовка упереджувальних стратегічних і тактичних заходів, які дозволять врегулювати проблемні або
напружені ситуації, що можуть виникнути в майбутньому, та послабити вплив різних ризиків на діяльність Банку.
Зовнішні ризики не підлягають кількісному виміру, для їх оцінювання застосовуються в основному логічні
методи аналізу.
До внутрішніх належать ризики, які виникають безпосередньо у зв’язку з банківською діяльністю. Розрізняють
такі категорії внутрішніх ризиків Банку:
Кредитний ризик - це ризик втрат, пов’язаний з неспроможністю або небажанням контрагенту виконати
зобов’язання перед Банком.
Банк створює систему управління кредитним ризиком, що забезпечує своєчасні та адекватні виявлення,
вимірювання, моніторинг, звітування, контроль і пом’якшення кредитного ризику як на індивідуальній, так і на
портфельній основі. Кредитний ризик включає також ризик контрагента.
Банк визначає такі кількісні показники ризик-апетиту до кредитного ризику: максимальне зростання обсягу
портфеля кредитів у відсотках до його величини на початок року; максимальний обсяг заборгованості за одним
боржником/групою пов’язаних контрагентів у відсотках до загального обсягу портфеля кредитів та
регулятивного капіталу банку; максимальний обсяг галузевої концентрації портфеля кредитів у відсотках до
загального обсягу портфеля кредитів; максимальний обсяг портфеля кредитів за кредитними продуктами у
відсотках до загального обсягу портфеля кредитів; граничний обсяг непрацюючих активів у відсотках до
відповідного портфеля кредитів у розрізі видів економічної діяльності або кредитних продуктів (перевищення
якого призводить до зупинки видачі нових кредитів).
Банк вимірює ризик концентрації, в розрізі: величини заборгованості за боржниками та групами пов’язаних
контрагентів; строків до погашення кредитів; кредитних продуктів; видів економічної діяльності; видів
забезпечення за кредитами.
Порядок та процедури управління кредитним ризиком включають: процедури щодо виявлення, вимірювання,
моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення кредитного ризику; перелік документів, що має надати
потенційний позичальник для розгляду кредитної заявки; порядок розгляду кредитної заявки, підстави для
ухвалення рішень щодо надання кредитів, уключаючи надання споживчих кредитів пов’язаним з банком особам,
кредитів пов’язаним контрагентам; порядок роботи зі споживачем до і під час надання споживчого кредиту,
уключаючи розкриття інформації про реальну вартість кредитів; вимоги до оцінки майна, що отримується банком
в заставу та оцінювачів; процедури кредитного адміністрування та моніторингу; порядок формування резервів
під очікувані кредитні збитки за фінансовими активами відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ); порядок перегляду кредитів, включаючи порядок перегляду кредитів, наданих пов’язаним
особам; процедуру виявлення та управління непрацюючими активами; порядок списання кредитів; порядок
обміну інформацією між учасниками процесу управління кредитним ризиком, уключаючи види, форми і терміни
подання інформації; порядок проведення стрес-тестування кредитного ризику; порядок складання та перевірки
достовірності статистичної звітності щодо кредитного ризику, що надається до Національного банку.
Банк установлює значення лімітів кредитного ризику щодо: повноважень Кредитного комітету та Правління
банку щодо ухвалення кредитних рішень як для портфеля кредитів у цілому, так і для одного боржника або групи
пов’язаних контрагентів; окремих боржників та груп пов’язаних контрагентів; ризику концентрації
(максимального обсягу заборгованості): на одного боржника або групу пов’язаних контрагентів; на боржників,
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що мають спільний вид економічної діяльності; максимального обсягу заставного майна, що може бути
прийнятим на баланс банку у разі реалізації Банком своїх прав як заставодержателя.
Ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через
неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел
фінансування або виконувати позабалансові зобов’язання.
Банк створює систему управління ризиком ліквідності для забезпечення підтримання достатнього рівня
ліквідності, як в звичайних, так і в стресових ситуаціях.
Банк встановлює основні цілі управління ризиком ліквідності, а саме: забезпечення наявності в банку обсягу
грошових коштів, достатнього для покриття операційних та планових потреб у грошових коштах; забезпечення
спроможності банку покривати відтік грошових коштів за кризовим сценарієм (в разі кризи, пов'язаної з самим
банком, або кризи, близької до системної - кризи банківської системи) протягом визначеного строку; розподіл
лімітів невідповідності серед підрозділів банку в такий спосіб, щоб позиції невідповідності були сконцентровані
там, де вони матимуть найсприятливіший вплив на консолідовані прибутки та збитки банку; виконання вимог
Національного Банку щодо нормативів ліквідності, нормативів обов’язкового резервування залучених коштів, та
інших.
Управління ліквідністю є однією з найважливіших складових програми управління активами і пасивами Банку
та його фінансовим станом. Ефективне управління ліквідністю є необхідною умовою життєздатності і
прибутковості Банку.
Ринковий ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих
доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості фінансових
інструментів.
Банк визначає мінімальний перелік кількісних показників ризик- апетиту до ринкових ризиків, який складається
з максимальної величини вартості під ризиком або очікуваних втрат для кожного виду ринкових ризиків та/або
в цілому для всіх видів ринкових ризиків з розподілом між торговою та банківською книгами у відсотках до
регулятивного капіталу банку.
Банк розробляє та періодично переглядає (не рідше одного разу на рік) політику, порядки та процедури
управління ринковими ризиками з метою забезпечення їх відповідності рівню ризик-апетиту до цього ризику.
Валютний ризик – це ризик втрат у зв'язку з несприятливою зміною вартості іноземної валюти щодо валюти
держави, де розміщений банк; імовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до збитків унаслідок
зміни ринкової вартості активів та пасивів Банку.
Нестабільність та коливання валютних курсів є причиною валютних ризиків. Система управління валютним
ризиком включає наступне: положення про управління валютним ризиком; адекватні та ефективні процедури і
засоби контролю за управлінням валютним ризиком; регулярний процес ідентифікації і звітування про стан
валютної позиції; форми звітності щодо валютної позиції.
Управління валютним ризиком в Банку здійснюється через управління поточною валютною позицією та
управління валютним ризиком з точки зору структури балансу. Система управління поточною валютною
позицією направлена на підтримання прийнятної валютної позиції за всіма видами валют.
Процентний ризик банківської книги - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів унаслідок впливу несприятливих змін процентних ставок на банківську
книгу. Процентний ризик банківської книги впливає на економічну вартість капіталу банку та чистий процентний
дохід банку.
Процентний ризик включає наступні ризики: ризик розривів, який виникає через різницю в строках погашення
(для інструментів з фіксованою процентною ставкою) або зміни величини індексу процентної ставки (для
інструментів із плаваючою процентною ставкою) активів, зобов’язань та позабалансових позицій; базисний
ризик, який виникає через те, що немає достатнього тісного зв’язку між коригуванням ставок, отриманих та
сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики яких щодо переоцінки є однаковими; ризик
опціонності тощо.
Банк визначає такі кількісні показники ризик-апетиту до процентного ризику: максимальне падіння чистого
процентного доходу Банку протягом наступних 12 місяців, що визначається як найгірше зниження значення
цього показника, визначене із застосуванням усіх сценаріїв зміни процентних ставок, що використовуються
Банком; максимальне падіння економічної вартості капіталу, що визначається як найгірше зниження значення
цього показника, визначене із застосуванням усіх сценаріїв зміни процентних ставок, що використовуються
Банком.
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Вимірювання ринкових ризиків здійснюється як в цілому за всіма видами цього ризику, так і в розрізі кожного з
його видів. Під час вимірювання ринкових ризиків використовуються зрозумілі, повні та документовані
припущення, що відповідають бізнес-плану банку, а також історичній ринковій та власній статистиці банку. Під
час вимірювання ринкових ризиків враховується кореляція між різними їх видами.
Операційний ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих
доходів унаслідок недоліків або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій
працівників банку або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх
факторів. Операційний ризик уключає юридичний ризик, однак має виключати ризик репутації та стратегічний
ризик.
Банк створив систему управління операційним ризиком, що інтегрується в загальну систему управління ризиками
Банку. Операційний ризик оцінюється з врахуванням його взаємозв’язку та впливу на інші ризики, що притаманні
діяльності банку. Банк визначив перелік кількісних показників ризик-апетиту до операційного ризику. Цей
перелік включає показник максимального обсягу втрат від подій операційного ризику протягом наступних 12
місяців.
Банк забезпечує управління операційним ризиком, дотримуючись моделі трьох ліній захисту.
Інформаційний ризик (складова операційного ризику) - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат,
або недоотримання запланованих доходів унаслідок виникнення зовнішніх або внутрішніх подій, зміни бізнессередовища та/або інформаційних технологій чи неадекватних або помилкових внутрішніх процесів щодо:


функціонування інформаційних систем та інших інформаційних ресурсів банку та управління ними (ризик
інформаційно-комунікаційних технологій);



збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації банку (ризик інформаційної безпеки).

До інформаційних ризиків відносять всі ризики, пов’язані з небезпекою виникнення збитків або шкоди в
результаті застосування компанією інформаційних технологій. Ризик інформаційних технологій – це ризик,
пов’язаний з технічними збоями роботи каналів передачі інформації та неузгодженістю даних у різних системах.
Ризик інформаційної безпеки - це ризик пов’язаний з необмеженим доступом працівників до інформації,
пов’язаній із створенням, передачею, зберіганням і використанням інформації на електронних носіях та інших
засобах зв’язку.
Банк розробляє та періодично, не рідше одного разу на рік, переглядає політику, процедури, інструменти
управління інформаційним ризиком. Оцінка інформаційного ризику здійснюється за допомогою інструментів,
визначених для оцінки операційного ризику, або за допомогою інших інструментів, визначених банком, не рідше
одного разу на рік.
Юридичний ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих
доходів унаслідок неочікуваного застосування норм законодавства через можливість їх неоднозначного
тлумачення або унаслідок визнання недійсними умов договору у зв'язку з їх невідповідністю вимогам
законодавства України.
Система управління юридичним ризиком включає: Політику щодо контролю за юридичним ризиком; систему
визначення й оцінки дотримання банком вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів
Національного банку та державних органів; методику оцінки легітимності та прийнятності відносин із клієнтами
та контрагентами, у тому числі процедури оцінки легітимності контрактів і угод; процес моніторингу змін у
законодавстві України, які можуть вплинути на фінансовий стан банку або спричинити зміну параметрів його
роботи; процес моніторингу всіх судових справ, ініційованих банком або проти банку; систему звітності для
здійснення моніторингу рівня юридичного ризику для всіх видів діяльності банку. Банком затверджуються
внутрішні нормативні документи, які доводяться до всіх працівників банку і дозволяють управляти юридичним
ризиком на всіх етапах здійснення операцій: від планування операцій – розробки, погодження Відділом
юридичного супроводження банківських операцій, затвердження процедур проведення операцій до
затвердження типових форм договорів та супроводження і контролю за виконанням операцій.
Стратегічний ризик - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих
доходів унаслідок неправильних управлінських рішень та неадекватного реагування на зміни в бізнессередовищі.
Система управління стратегічним ризиком Банку складається із регламентних документів - політик, положень,
процедур, процесів тощо, які затверджуються Наглядовою Радою.
Система управління стратегічним ризиком включає наступні компоненти: процес стратегічного планування, що
враховує характер ризиків діяльності Банку та потенційну дохідність від операцій, які наражають Банк на ризик.
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Метою стратегічного планування є створення стратегічного плану, який визначає потреби Банку у фінансових,
операційно-технологічних та кадрових ресурсах, а також юридичного супроводження, та у разі потреби включає
кількісні параметри ризику разом з іншими фінансовими параметрами; оцінку нових стратегічних ініціатив
порівняно з діючим стратегічним планом і наступний моніторинг виконання поставлених завдань або змін, які
дають підстави для перегляду нової ініціативи або існуючого стратегічного плану.
Стратегічний план Банку - це загальний усебічний план досягнення цілей, який включає: загальну політику
Банку, тобто визначає цілі, пріоритети і методи роботи Банку; оцінку сильних і слабких сторін діяльності Банку;
складові частини банківської політики (кредитна, депозитна, інвестиційна, процентна); аналіз стану діяльності
Банку. На підставі проведеного аналізу виявляються ступені впливу різноманітних чинників, причин і умов на
реалізацію планів Банку, обґрунтовується управлінські рішення, формуються найраціональніші шляхи
досягнення намічених цілей. Досягнення намічених цілей реалізується шляхом: встановлення стандартів (планів)
для всіх структурних підрозділів на всіх етапах реалізації стратегії розвитку; здійснення систематичного
контролю за дотриманням планів-прогнозів; коригування плану і виправлення відхилень.
Ризик репутації - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих
доходів унаслідок несприятливого сприйняття іміджу банку клієнтами, контрагентами, акціонерами,
наглядовими та контролюючими органами.
Управління ризиком репутації Банку здійснюється через впровадження Стратегії розвитку Банку, яка включає,
програму підвищення іміджу Банку і реалізується на всіх рівнях організації роботи Банку. Основна мета програми
- просування Банку у громадській свідомості (ринок, або суспільство) як організації в цілому, менеджменту і
фінансової стабільності установи, продуктів та послуг, які пропонуються Банком. Програма реалізується за
напрямами: аналіз факторів зовнішнього середовища (політичних, економічних, культурних, технологічних,
соціальних та інші), який включає: аналіз взаємин між банками і державою; оцінку правового поля і його вплив
на бізнес-процеси; аналіз податкового поля; аналіз економічної ситуації в країні і т.і.; аналіз зовнішніх зв’язків
Банку, який включає: опис існуючої в Банку культури бізнес - процесів; контроль за відповідністю бізнеспроцесів стратегії розвитку Банку; аналізу позиції Банку у зовнішньому середовищі (авторитет, монополія, марка,
просування продуктів на ринку, забезпеченість фінансовими ресурсами); аналіз динаміки корпоративного іміджу
та його структура У ході аналізу проводиться діагностика комерційних комунікацій, яка містить: характеристику
банківських продуктів, технологій їх просування, визначення сервісного комплексу послуг Банку, конкретність
банківських продуктів і цінову політику; аналіз споживачів, їх потреб, мотивації при виборі банківського
продукту; тип ринку та його динаміку, аналіз комунікацій з партнерами, посередниками.
Для адекватного управління ризиком репутації Банк проводить регулярний моніторинг повідомлень засобів
масової інформації про Банк, пов'язані з ним структури та клієнтів. з метою вжиття відповідних заходів,
спрямованих на підтримання та відновлення позитивної репутації Банку та його іміджу.
Комплаєнс-ризик - імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих
доходів або втрати репутації внаслідок невиконання банком вимог законодавства, нормативно-правових актів,
ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту
інтересів, а також внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів банку.
В Банку створена система управління комплаєнс-ризиком, яка інтегрується в загальну систему управління
ризиками Банку.
Банк розробляє та періодично (не рідше одного разу на рік) переглядає політику, порядок та процедури
управління комплаєнс-ризиком. Банк забезпечує своєчасне виявлення та вимірювання комплаєнс-ризику з метою
його пом’якшення. Для цього використовується інформація з різних джерел: від працівників Банку в рамках
механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку/порушення в діяльності Банку; із
бази внутрішніх подій операційного ризику; зі скарг клієнтів; із особистого звернення працівників Банку чи
третіх осіб до підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс); зі звітів підрозділу внутрішнього аудиту
та перевірок зовнішніх аудиторів; від регуляторних та контролюючих органів (результати інспекційних перевірок
Національним банком України, накладені штрафи, встановлені порушення законодавства України); інших
джерел інформації, отриманих працівниками Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) під час
своєї діяльності.
Основними завданнями системи управління комплаєнс-ризиками в Банку є: незалежна, всебічна і регулярна
оцінка напрямів діяльності Банку з метою ідентифікації комплаєнс-ризиків; виявлення та попередження
випадків, які спричиняють комплаєнс-ризики; інформування органів управління та органів нагляду про виявлені
комплаєнс-ризики; вжиття заходів, направлених на усунення комплаєнс-ризиків чи наслідків їх реалізації.
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ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Банк в своїй діяльності суворо дотримується принципів корпоративного управління, які викладені в Кодексі
корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (далі Кодекс),
затверджений Рішенням Акціонера №04/2019 від 29.11.2019, та розмішений на сайті Банку в мережі інтернет
https://tc-bank.com/ua/korporativne-upravlinnya.html .
Впровадження Кодексу Банку спрямоване на:


захист інтересів акціонерів;



досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Банку, а саме:
акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;



забезпечення прозорості діяльності Банку та підвищення ефективності діяльності Наглядової Ради та
Правління Банку;



збільшення вартості активів Банку, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

Основними напрямами корпоративного управління Банку є:


розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація
ефективної діяльності Наглядової Ради та Правління;



встановлення та затвердження стратегії розвитку Банку та контроль за її реалізацією (включаючи
формування ефективних систем-планування, управління банківськими ризиками та внутрішнього
контролю);



попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової Ради,
членами Правління, працівниками, кредиторами, вкладниками, іншими клієнтами та контрагентами
Банку;



визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Банк.

З огляду на характер та масштаби діяльності Банку, його акціонери та посадові особи усвідомлюють свою
відповідальність перед суспільством в цілому:


за дотримання прав споживачів;



збереження навколишнього середовища;



неухильного виконання усіх вимог чинного законодавства України;



ведення чесної конкурентної боротьби.

Банк підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування України, на засадах взаємної
поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з економічними цілями та
суспільними цінностями.
Побудова взаємовідносин з акціонерами, працівниками, клієнтами, контрагентами та іншими особами, що
зацікавлені у діяльності Банку, здійснюється на принципі політичної нейтральності.
Банк гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці. Робота Управління персоналом у
Банку спрямоване на забезпечення справедливості та однакових можливостей для всіх працівників, сприяння
розвитку кожної особистості.
Керівники Банку добросовісно та розумно діють в найкращих інтересах Банку. Обов'язок добросовісно та
розумно діяти в найкращих інтересах Банку передбачає, що керівники під час виконання своїх функцій,
визначених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Банку, виявляють
обачність, що очікуються від людини, яка приймає виважені рішення.
Обов'язок діяти в найкращих інтересах Банку передбачає, що керівники Банку повинні використовувати свої
повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в інтересах та на користь Банку.
Обов'язок сумлінності вимагає від керівників Банку діяти спокійно, з усвідомленням й почуттям моральної
відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством і приймати рішення
на підставі всієї необхідної інформації.
Згідно з обов'язком лояльності керівники Банку повинні повністю розкрити свої конфлікти інтересів.
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Керівники Банку не повинні використовувати у власних інтересах ділові можливості Банку.
Сутність конфлікту інтересів полягає у:


використанні власної посади керівника Банку для досягнення особистих інтересів або інтересів осіб, які є
пов'язаними з Банком;



використання або розкриття конфіденційної інформації;



використання власності Банку в особистих цілях;



наявність економічної або фінансової заінтересованості в діяльності клієнтів або конкурентів Банку.

Керівники Банку своєчасно інформують Наглядову Раду та Управління контролю за дотриманням норм
(комплаєнс) про наявність у них конфлікту інтересів, який може вплинути на виконання ними службових
обов'язків. Керівник Банку не може собі дозволити, щоб його особисті погляди несприятливо впливали на
об'єктивність і неупередженість його рішень. Керівник Банку повинен бути відсторонений від участі у прийнятті
Банком будь-якого рішення, щодо якого існує конфлікт інтересів.
Банк має Наглядову Раду, яка по своїм професійним якостям відповідає вимогам Національного банку України
щодо колективної придатності.
Наглядова Рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонеру Банку, і в межах компетенції, визначеної
Статутом, Положенням про Наглядову Раду Банку та чинним законодавством України, контролює та регулює
діяльність Правління Банку.
Метою діяльності Наглядової Ради Банку є представництво інтересів та захист прав акціонера, забезпечення
ефективності інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Банку, розробка стратегії, спрямованої на
підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку.
Одним із головних і найважливіших завдань Наглядової Ради Банку є обрання ефективного керівництва.
До основних функцій Наглядової Ради Банку належить:


контролювати діяльність Правління Банку;



здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку;



приймати рішення про кількісний склад та структуру підрозділів контролю, призначати та звільняти з
посади керівників підрозділів контрою, затверджувати положення про ці підрозділи та здійснювати
контроль за їх діяльністю;



приймати рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх установ, філій, представництв
Банку тощо, затверджувати їх статути і положення, а також річні результати діяльності філій і
представництв;



затверджувати умови оплати праці та матеріального стимулювання Голови, його заступників та членів
Правління Банку, а також керівників інших структурних підрозділів;



приймати рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Банку, у випадках
передбачених чинним законодавством України;



затверджувати правила процедури та інші внутрішні документи Банку;



готувати проекти рішень щодо питань, які виносяться на розгляд акціонера;



виконувати інші функції відповідно до чинного законодавства України, Статуту Банку та рішень
акціонера.

Члени Наглядової Ради Банку розуміють власну роль у корпоративному управлінні та здатні неупереджено
судити про справи в Банку.
Для ефективної діяльності Банку члени Наглядової Ради повинні:


розуміти та виконувати свою наглядову роль, усвідомлюючи основні профілі ризику в Банку;



приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;



працювати над підвищенням безпечності та надійності Банку, розуміти нормативне середовище та
підтримувати відносини з державними органами нагляду за діяльністю Банку.
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Виконуючи функції нагляду та контролю за діяльністю Правління, Наглядова Рада Банку обирає та відкликає
повноваження Голови, його заступників та членів Правління, а також керівників підрозділів контролю Банку.
Наглядова Рада приймає рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та
призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку.
Наглядова Рада Банку, виконуючи свій обов'язок нагляду за роботою Правління, користується правом запитувати
й вимагати від членів Правління інформації для оцінки якості їх роботи.
Члени Наглядової Ради Банку відповідають критеріям професійної належності та відповідності власним посадам.
У зв'язку з цим найважливішими критеріями для членів Наглядової Ради є чесність, неупередженість та
бездоганна ділова репутація.
Незалежність членів Наглядової Ради є необхідною у випадках, коли існує ризик конфлікту інтересів.
Наглядова Рада захищає Банк від незаконних та неналежних дій які завдають шкоди Банку або не відповідають
інтересам його акціонерів.
Підтримання стану незалежності не передбачає відокремленості від інших членів Наглядової Ради. Незалежний
член Наглядової Ради повинен обмінюватись думками та обговорювати проблеми з іншими членами Наглядової
Ради.
Наглядова Рада та Правління Банку виконують свої функції та обов‘язки відповідно до Статуту Банку,
внутрішніх положень про Наглядову раду та Правління Банку з урахуванням Методичних рекомендацій
Національного банку України щодо організації корпоративного управління в банках України.
Оцінка діяльності Правління Банку включає в себе поєднання кількісних та якісних показників, а також перевірку
результатів роботи.
Процес оцінки діяльності Правління Банку має кілька цілей, серед яких найважливішими є:


поліпшення роботи, звітності та ефективності правління Банку;



залучення інвестицій;



поліпшення позицій Банку на фінансовому ринку;



визначення нових пріоритетних цілей.

Підготовлені Правлінням Банку проекти рішень щодо затвердження стратегічних цілей та механізмів їх
досягнення передаються Наглядовій Раді на затвердження.
Звіти Правління перед Наглядовою Радою відображають:


управлінську інформацію;



ключові показники діяльності Банку та загальний огляд позицій Банку;



інформацію, яку Наглядова Рада та акціонер вважають важливою.

З Головою та членами Правління укладаються трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки,
відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці.
Від імені Банку трудові договори з Головою та членами Правління укладає Голова Наглядової Ради на умовах
визначених Наглядовою Радою Банку.
Наглядова Рада, Правління та підрозділи Банку відповідають і забезпечують належне дотримання Банком
чинного законодавства України та внутрішніх процедур.
Наглядова Рада Банку здійснює нагляд за дотриманням чинного законодавства України та внутрішніх процедур
Банку.
Правління Банку здійснює безпосереднє дотримання чинного законодавства України та внутрішніх процедур
Банку, а також розроблення відповідної політики Банку, забезпечення її реалізації.
Правління Банку звітує перед Наглядовою Радою та негайно доповідає їй про істотні випадки недотримання чи
порушення чинного законодавства України та внутрішніх процедур Банку.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ
У Банку діють правила поведінки, дотримання яких є обов‘язковим для всіх працівників. Їх суть полягає у чесній,
справедливій та професійній праці в інтересах Клієнта та Банку. Зазначені принципи викладені в Кодексі
корпоративної етики АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», затверджений Рішенням
Наглядової ради Банку від 18.02.2019 №2019-05 від 29.11.2019, та розмішений на сайті Банку в мережі інтернет
https://tc-bank.com/ua/korporativne-upravlinnya.html .
Банк забезпечує дотримання прав споживачів в умовах виконання встановлених норм та правил пруденційного,
фінансового чи операційного характеру шляхом надання належного рівня послуг, а також шляхом забезпечення
гарантії недоторканості прав споживачів фінансових послуг.
Банк не надає платних послуг Клієнтам, не обумовлених умовами договору, публічними правилами та тарифами
Банку, без згоди Клієнта.
Всі спірні питання вирішує безпосередній керівник та Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс).
Питання щодо Кодексу корпоративної етики, його застосування в конкретних ситуаціях та повідомлення про
фактичні або можливі потенційні загрози/порушення, можливо поставити керівникові будь-якого рівня, а також
направити на адресу Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) compliance@tc-bank.com, або
скористатись формою повідомлення, яке розміщено на сайті банку https://tc-bank.com/ua/komplayens.html
Банк гарантує збереження конфіденційності такого звернення та забороняє застосування будь-яких санкцій до
будь-якої особи за повідомлення про фактичне або можливе порушення Кодексу корпоративної етики.
Банк забезпечує кожному можливість повідомити про порушення норм Кодексу корпоративної етики особисто,
по телефону, через засоби корпоративної пошти чи анонімно, і в той же час, робить все можливе для захисту
працівників Банку від дискримінації та упередженого ставлення, забороняючи застосування репресивних заходів
та нівелюючи негативні наслідки для працівників, які сумлінно повідомляють про наявні чи потенційні
порушення норм Кодексу корпоративної етики.
Розгляд скарг клієнтів, які несуть в собі комплаєнс-ризик, здійснює Управління контролю за дотриманням норм
(комплаєнс). Всі інші скарги розглядаються в загальному порядку, визначеному внутрішніми документами
Банку.
Протягом 2020 року Банком було отримано три заяви/листа/звернення від юридичної / фізичної особи:
1) Заява клієнта - юридичної особи про несанкціоноване списання коштів з рахунку клієнта, з
використанням системи Клієнт-Банк IFOBS.
Вжиті заходи:


блокування облікового запису в системі «Клієнт-Банк» та ключів електронного підпису клієнта;



отримання письмового звернення від клієнта з повідомленням про несанкціонований переказ коштів;



надання рекомендацій клієнту щодо подальших дій в цій ситуації;



повідомлено про факт несанкціонованого переказу коштів Державну службу фінансового моніторингу
України;



підготовлено та відправлено електронне повідомлення про несанкціоновані перекази коштів на банкотримувач коштів.

Станом на 01.10.2020 кошти клієнту з банку-отримувача не повернуті. Клієнт звернувся до правоохоронних
органів. Шевченківським УПГУНП в м. Києві відкрите кримінальне провадження, відомості про яке внесені до
Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Банком проведено службове розслідування, яким встановлено внесення змін в параметри доступу до системи
Клієнт-Банк на стороні Клієнта.
2) Банком була отримана письмова заява фізичної особи про незарахування коштів за призначенням – на
рахунок в АТ КБ «Приватбанк», які були списані з її карткового рахунку з використанням послуги на
офіційному сайті Банку "Перекази між картками".
При аналізі даних, які надані клієнтом, та тих даних, що отримані працівниками Банку в процесі розслідування,
було встановлено, що кошти перераховані фізичною особою на картку не АТ КБ «ПриватБанк», як зазначено у
Заяві та Зверненні, а на картку, що належить AT «УНІВЕРСАЛ БАНК». Тобто, при переказі коштів з картки,
відкритої в AT «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» Клієнт здійснив переказ коштів на картку AT «УНІВЕРСАЛ БАНК».
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Фізичній особу Банком була надана відповідь щодо проведеного службового розслідування.
3) 02.12.2020 Банком був отриманий лист від Національного банку України щодо звернення фізичної особи,
що надійшло до Національного банку України 01.12.2020, стосовно взаємовідносин, що склались з AT
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» в частині несанкціонованого списання коштів з карткового рахунку
Заявниці.
Банк повідомив Національний банк України про проведене службове розслідування з порушеного питання. За
підсумками розгляду звернення Заявниці було надіслано письмову відповідь у встановлені терміни.
Позовів до суду стосовно надання фінансових послуг Банком від клієнтів не надходило.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Дата

Розглянуті питання

10.02.2020

1.Про припинення повноважень члена Наглядової ради та виключення його зi складу
Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ".

24.02.2020

1.Про обрання члена Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ".
2.Про встановлення розмiру винагороди члену (незалежному) Наглядової Ради. Затвердження
умов цивiльно-правового договору/трудового договору (контракту), що укладатиметься з
членом (незалежним) Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ". Обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членом (незалежним) Наглядової ради
АТ "БАНК ТРАС-КАПIТАЛ".

10.03.2020

1.Про припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТКАПIТАЛ".
2.Про обрання члена Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ", представника Акцiонера.
3.Про встановлення розмiру винагороди члену Наглядової Ради. Затвердження умов цивiльноправового договору/трудового договору (контракту), що укладатиметься з членом Наглядової
ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
договору (контракту) з членом Наглядової ради АТ "БАНК ТРАС-КАПIТАЛ".

17.03.2020

1.Затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ"
(нової редакції), Положення про Наглядову раду АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" (нової
редакцiї), Положення про Правлiння АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" (нової редакцiї).

25.06.2020

1.Розгляд звiту Наглядової ради та звiту Правлiння про результати дiяльностi АТ "БАНК
ТРАСТ-КАПIТАЛ" за 2019 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду звiтiв.
2.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту. Затвердження заходiв за результатами розгляду
висновкiв незалежної аудиторської фiрми.
3.Затвердження рiчного звiту АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" за 2019 рiк. Затвердження Звiту
про результати оцiнки стiйкостi АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" станом на 01 сiчня 2020 року.
4.Затвердження Звіту керівництва (Звiт про управлiння) АТ "БАНК ТРАС-КАПIТАЛ" за
2019рiк.
5.Розподiл прибутку та збиткiв АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" за 2019 рiк.
6.Розгляд питання доцiльностi внесення змiн до Положення про винагороду АТ "БАНК ТРАСТКАПIТАЛ".
7.Затвердження Звiту про винагороду членiв Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" та
Звiту про винагороду членiв Правлiння АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ".

01.07.2020

1. Про встановлення розмiру винагороди члену (незалежному) Наглядової Ради. Затвердження
умов цивiльно-правового договору/трудового договору (контракту), що укладатиметься з
членом (незалежним) Наглядової ради АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ". Обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членом (незалежним) Наглядової ради
АТ "БАНК ТРАС-КАПIТАЛ".
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26.10.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

27.10.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

28.10.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

29.10.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

30.10.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

02.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

03.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

04.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

05.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

06.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

09.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

24.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

25.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

26.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

27.11.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

02.12.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

03.12.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

10.12.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

11.12.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).

14.12.2020

1.Про надання згоди на вчинення АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" значного правочину, що
вiднесений до повноважень Загальних зборiв (Акцiонера).
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КЕРІВНИЦТВО, ВИНАГОРОДА КЕРІВНИКАМ
Склад Наглядової Ради та його зміна за рік:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», розкриває інформацію щодо складу Наглядової Ради
Банку та його зміну за 2020 рік:
П.І.Б.

Посада

Перебування на
посаді з

Припинено
повноваження

Обрано

Звільнено

Кравченко І.Ю

Голова
Наглядової
Ради

05.12.2008

26.04.2019

27.04.2019
Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.

-

Ковриженко
А.М.

Заступник
Голови
Наглядової
Ради

01.07.2015

27.04.2019
Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.

-

Пархоменко
Ю.Ф.

Член
Наглядової
Ради

01.07.2015

10.02.2020р.
Рішення
Акціонера №
1/2020 від
10.02.2020р.

10.02.2020

Гришко В.А.

Член
Наглядової
Ради

25.02.2020

10.03.2020р.
Рішення
Акціонера №
3/2020 від
10.03.2020р.

-

Член
Наглядової
Ради
(незалежний)

01.07.2015

27.04.2019
Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.

-

Член
Наглядової
Ради
(незалежний)

03.10.2018

27.04.2019
Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.

-

Член
Наглядової
Ради
(незалежний)

21.05.2019

-

-

Ревуцький О.Г.

Пілюгаєва О.В.

Погребна Н.П.

Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.
26.04.2019
Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.
26.04.2019
Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.
10.03.2020
Рішення
Акціонера №
3/2020 від
10.03.2020р.
26.04.2019
Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.
26.04.2019
Рішення
Акціонера №
2/2019 від
26.04.2019р.
-

Станом на 01.01.2021р. АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» дотримано вимоги законодавства України щодо
процедури обрання Наглядової Ради, кількісного та якісного складу органу управління. Голова Наглядової Ради,
Заступник Голови Наглядової Ради, всі члени Наглядової Ради погоджені Національним банком України у
встановленому законодавством порядку.
Комітети Наглядової Ради у 2020 році не утворювалися, усі функції Наглядова Рада виконує самостійно.
Повноваження Наглядової Ради:


затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених
Загальними зборами;
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затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану
розвитку Банку;



визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а
також переліку ризиків, їх граничних розмірів, затвердження переліку лімітів (обмежень) щодо кожного
виду ризику та процедури ескалації порушень лімітів ризиків, стратегії управління НПА та оперативного
плану;



забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю,
прийняття рішення щодо застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків;



контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;



затвердження плану відновлення діяльності Банку;



визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;



визначення кредитної політики Банку;



визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;



затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку,
положення про винагороду членів Правління Банку, інших внутрішніх положень, які підлягають
затвердженню Радою згідно чинного законодавства та статуту;



обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Банку, затвердження умов контрактів, які
укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;



прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління Банку від здійснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;



здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;



призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту; призначення та звільнення
керівників підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);



визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;



затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з членами Правління Банку
та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі
заохочувальних та компенсаційних виплат;



обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, якщо інше не передбачено
законом та статутом Банку;



визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що
укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;



розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій загальним зборам акціонерів
Банку для прийняття рішення щодо нього;



контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним Банком України та іншими органами
державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку,
підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього
аудиту;



прийняття рішення щодо створення юридичних осіб та участі в них, їх реорганізації та ліквідації,
створення та закриття відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень;



вирішення питань про участь Банку у групах;



підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;



формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Радою, якщо інше не
встановлено статутом;



затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
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прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту
Банку та у випадках, встановлених законом;



прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;



прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, а також про викуп таких
цінних паперів;



затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;



здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації про його
діяльність відповідно до законодавства;



визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;



визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;



прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди
на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом
такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Банку. Рада також вправі прийняти рішення про надання згоди на вчинення будь-якого іншого
правочину, у випадку виникнення такої потреби у зв’язку із поточною діяльністю Банку;



прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках,
передбачених законом;



прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;



надсилання оферти акціонерам у випадках, передбачених законом;



інші функції, передбачені чинним законодавством України, статутом, внутрішніми положеннями Банку.

Інформація про діяльність Наглядової Ради та оцінка її роботи
Наглядова Рада Банку є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду Банку та чинним законодавством України, здiйснює
управлiння Банком, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння, здiйснює захист прав вкладникiв та
iнших кредиторiв.
Наглядова Рада Банку забезпечує вiдповiднiсть Стратегiї Банку, Бiзнес-плану основним напрямам дiяльностi
Банку, визначеним Акцiонером Банку, а також Стратегiї управлiння ризиками та профiлю ризику Банку, де
Стратегiя Банку визначає наявне мiсце Банку на ринку банкiвських послуг (уключаючи iнформацiю про наявнi
банкiвськi продукти Банку), а також мiстить данi про продукти, операцiї, ринки, регiони, сфери дiї, у яких Банк
планує досягти переваги над конкурентами в майбутньому, способи досягнення запланованого результату, а
також потреби Банку щодо фiнансових, операцiйно-технологiчних i кадрових ресурсiв.
Наявнiсть у Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та членiв Наглядової ради, в тому числi
незалежних членiв, спiльних знань, навичок, професiйного та управлiнського досвiду в обсязi, необхiдному
(достатньому) для розумiння всiх аспектiв дiяльностi Банку, адекватної оцiнки ризикiв, на якi Банк може
наражатися, прийняття виважених рiшень, а також забезпечення ефективного управлiння та контролю за
дiяльнiстю Банку в цiлому, з урахуванням покладених на орган управлiння Банку законодавством України,
нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Статутом Банку та внутрiшнiми нормативними
документами Банку функцiй, дають змогу зробити висновок про ефективну дiяльнiсть Наглядової Ради АТ
"БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ".
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СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ЗМІНА ЗА РІК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», розкриває інформацію щодо складу Правління Банку
та його зміну за 2020 рік:
П.І.Б.

Посада

Перебування на
посаді з

Припинено
повноваження

Обрано

Кравченко П.І.

Голова
Правління

01.11.2010

30.06.2018

01.07.2018
Рішення
Наглядової ради
№ 2018-10 від
27.06.2018

Заступник
Голови
Правління

01.02.2011

Мисник О.В.

Головний
бухгалтер

22.02.2019
Рішення
Наглядової ради
№ 2019-06 від
21.02.2019р.

Сич О.М.

Начальник
управління
фінансового
моніторингу,
відповідальний
працівник
зі
здійснення
фінансового
моніторингу

26.02.2019
Рішення
Наглядової ради
№ 2019-07 від
25.02.2019р.

Пихтіна О.Ю.

Начальник
управління
фінансового
моніторингу,
відповідальний
працівник
зі
здійснення
фінансового
моніторингу

06.07.2020
Рішення
Наглядової ради
№ 2020-13 від
02.07.2020р.

Меньков О.А.

Рішення
Наглядової ради
№ 2018-10 від
27.06.2018
30.06.2018
Рішення
Наглядової ради
№ 2018-10 від
27.06.2018

03.07.2020
Рішення
Наглядової ради
№ 2020-13 від
02.07.2020р.

Звільнено

01.07.2018
Рішення
Наглядової ради
№ 2018-10 від
27.06.2018

03.07.2020

Повноваження членів Правління Банку:


організація виконання рішень Акціонера та Наглядової Ради;



представлення інтересів Банку у відносинах з третіми особами та державними органами з усіх питань,
пов’язаних з поточною діяльністю Банку (з урахуванням рішень Акціонера та Наглядової Ради);



підготовка необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду Акціонером та Наглядовою
Радою;



винесення на розгляд Наглядової Ради матеріалів, проектів договорів та рішень, які потребують
попереднього узгодження та/або затвердження Наглядової Ради, згідно Статуту Банку;



керівництво поточною діяльністю Банку, відділень, серед іншого вирішення питань організації
кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу, розрахунково-касового обслуговування,
зберігання грошей і цінностей Банку, роботи з цінними паперами, задоволення інтересів клієнтів та будьякі інші питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Банку;
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створення постійно діючих комітетів: кредитного, тарифного, комітету з питань управління активами та
пасивами, комітету визначення груп контрагентів/ пов'язаних осіб, по роботі з непрацюючими активами,
інших, за потреби, призначення їх членів та затвердження положень про них;



узгодження умов активних операцій з інсайдерами Банку (за умови затвердження порядку здійснення

операцій із пов’язаними з Банком особами Наглядовою Радою).


організація поточного обліку та контролю своєчасного подання звітності;



розробка загальної економічної стратегії Банку, річних бюджетів, показників прибутків та будь-яких
проектів капітального інвестування та подання їх на затвердження Наглядовій Раді;



затвердження та/або внесення змін та доповнень до положень, порядків, правил, процедур, методик,
інструкцій, бізнес планів, правил внутрішнього фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового
моніторингу Банку та всіх інших внутрішніх документів Банку, за винятком тих, які віднесені до
компетенції Акціонера та Наглядової Ради;



не рідше одного разу на місяць здійснювати розгляд:
o

результатів аналізу фінансових операцій клієнтів, щодо яких виникає підозра, та затвердження
застережних заходів з метою мінімізації ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування
тероризму;

o

питань за результатами відмови від проведення фінансових операцій та/або обслуговування
клієнтів, у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику;

o

проблемних питань, що виникають під час проведення ідентифікації та вивчення клієнтів;

o

змін в законодавстві з питань фінансового моніторингу, заходів, що повинні бути здійснені банком
- юридичною особою / філією іноземного банку, і строків оновлення внутрішніх документів банку
з питань фінансового моніторингу з урахуванням зазначених змін;

o

результатів аналізу впровадження нових банківських продуктів та пов'язані з ними комплаєнсризики фінансового моніторингу;

o

проблемних питань, що пов'язані з установленням ділових відносин та обслуговуванням публічних
осіб та осіб близьких або пов'язаних з публічними особами;

o

інших питань, що виникають під час здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.



розгляд і затвердження плану заходів щодо перевірок контролюючих органів;



створення та ліквідація робочих (проектних) груп;



відкриття/закриття/переформовування точок продажу банківських продуктів;



розпорядження майном Банку в межах визначених, чинним законодавством, Статутом Банку та
Наглядовою Радою;



розгляд матеріалів внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також звітів структурних та відокремлених
підрозділів Банку і прийняття відповідних рішень;



розгляд і подання на затвердження Акціонеру підтвердженої зовнішніми аудиторами фінансової звітності
Банку;



здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази Банку, його відокремлених підрозділів,
прийняття рішень щодо впровадження нових інформаційних технологій, направлених на підвищення рівня
банківських послуг;



прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Банку, за
винятком тих підрозділів, створення, реорганізація та ліквідація яких відноситься до компетенції
Наглядової Ради або Акціонера;



здійснення контролю за дотриманням працівниками Банку чинного законодавства України;



розробка та подання Наглядовій Раді пропозицій щодо організаційної структури Банку;
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здійснення підбору, підготовки кадрів, керівництво роботою структурних та відокремлених підрозділів
Банку;



підготовка пропозицій на розгляд Наглядовій Раді щодо програм мотивації персоналу;



визначення умов оплати праці та/або іншого матеріального стимулювання працівників Банку у випадках,
передбачених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Банку;



формування обов’язкових фондів та резервів (за виключенням прийняття рішень щодо покриття збитків);



прийняття рішення щодо списання безнадійної заборгованості за рахунок резервів Банку, сформованих
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та чинного законодавства
України;



визначення порядку діловодства у Банку, загальні умови і порядок підписання договорів, що укладаються
в Банку, грошово-розрахункових документів і кореспонденції згідно внутрішніх нормативних документів
Банку;



розгляд і затвердження результатів роботи структурних підрозділів Банку та підпорядкованих
представництв, філій, відділень;



виконання всіх інших завдань, які визначені Акціонером та Наглядовою Радою, а також віднесених до
компетенції Правління чинним законодавством та внутрішніми документами Банку.

Правління для реалізації своїх завдань виконує такі функції щодо управління ризиками:


забезпечує розроблення, бере участь у розробленні та затверджує внутрішньобанківські документи з
питань управління ризиками, визначені Національним банком України;



забезпечує підготовку та надання Наглядовій Раді управлінської звітності про ризики, на які наражається
Банк, яка включає інформацію щодо нових видів продуктів чи значних змін у діяльності Банку;



забезпечує підготовку та надання Наглядовій Раді пропозицій щодо необхідності внесення змін до
стратегії та політики управління ризиками;



забезпечує контроль за доведенням до відома відповідних структурних підрозділів і працівників Банку
інформації про внесені зміни до стратегії та політики управління ризиками, інших внутрішньобанківських
документів з питань управління ризиками;



розробляє заходи щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками,
виконання рекомендацій та зауважень за результатами оцінки ризиків, перевірок Управління
внутрішнього аудиту, зовнішніх аудиторів і наглядових органів;



затверджує значення лімітів щодо кожного виду ризиків згідно з визначеним Наглядовою Радою переліком
лімітів (обмежень).

Правління забезпечує створення та функціонування контрольного середовища як компонента системи
внутрішнього контролю в Банку, що передбачає:


забезпечення впровадження, розвитку та інтеграції системи внутрішнього контролю в систему
корпоративного управління Банку;



забезпечення розподілу повноважень і відповідальності між колегіальними органами, між підрозділами та
між окремими працівниками Банку й уникнення конфлікту інтересів;



забезпечення розвитку культури контролю;



забезпечення відповідності діяльності працівників Банку встановленій у Банку культурі контролю;



забезпечення виконання рішень Наглядової Ради щодо забезпечення організації та функціонування
системи внутрішнього контролю з питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку;



подання звітів Наглядовій Раді про виконання її рішень щодо підвищення ефективності системи
внутрішнього контролю з урахуванням змін у діяльності Банку та зовнішніх чинників, що впливають на
його діяльність.

Протягом 2020 року Правлінням Банку було проведено 20 засiдань, на яких розглядались питання та приймалися
рішення:


розгляд управлінської звітності;
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розгляд та затвердження проміжної консолідованої звітності Банку;



створення/обрання/внесення змiн до персонального складу комiтетiв Правлiння Банку;



розгляд та затвердження внутрiшнiх нормативних документiв Банку, продуктiв, паспортiв, типових форм
договорiв;



розгляд та затвердження результатiв проведеної роботи вiдповiдальними пiдроздiлами (працiвниками)
Банку з питань фiнансового монiторингу (щокварталу);



розгляд результатiв дiяльностi пiдроздiлу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) щокварталу;



розгляд та затвердження штатного розпису Банку;



затвердження показникiв, якi використовуються при розрахунку, нарахуваннi i сплатi зборiв до Фонду
гарантування вкладiв Фiзичних осiб;



закриття рахункiв клiєнтiв, у вiдповiдностi до норм правових актiв НБУ, тощо.

Дiйсний склад Правлiння ефективно вирiшує питання, внесенi до порядку денного засiдань, щiльно спiвпрацює
з Наглядовою радою/Акцiонером Банку та пiдроздiлами контролю та оцiнки ризикiв. Правлiння має достатню
колективну придатнiсть для прийняття виважених рiшень для захисту iнтересiв акцiонера, клiєнтiв, iнших
зацiкавлених осiб. Правлiння має достатньо спiльних (колективних) знань, навичок, професiйного та
управлiнського досвiду для розумiння всiх аспектiв дiяльностi Банку, адекватної оцiнки ризикiв, на якi Банк може
наражатися, прийняття рiшень, а також забезпечення ефективного управлiння та контролю за дiяльнiстю Банку
в цiлому з урахуванням розмiру Банку, його бiзнес-моделi, складностi його структури та здiйснюваних ним
операцiй, а також профiлю ризику Банку. Правлiння здатне забезпечити безпеку та фiнансову стiйкiсть Банку,
вiдповiднiсть дiяльностi Банку законодавству України, поточне управлiння Банком, виконання рiшень Акцiонера
та Наглядової ради, щоденне управлiння та контроль за операцiями Банку, реалiзацiю стратегiї та бiзнес-плану
Банку, вiдповiднiсть дiяльностi Банку декларацiї схильностi до ризикiв.
ФАКТИ ПОРУШЕННЯ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРАВЛІННЯМ АТ «БАНК ТРАСТКАПІТАЛ» ВНУТРІШНІХ ПРАВИЛ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ФІНАНСОВІЙ
УСТАНОВІ АБО СПОЖИВАЧАМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» запевняє, що порушень членами Наглядової Ради та
Правлінням Банку внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових
послуг за 2020 рік не було виявлено.
Члени Наглядової Ради та Правління, а також керівники підрозділів ризиків та контролю АТ «БАНК ТРАСТКАПІТАЛ» повною мірою відповідають вимогам встановленим Законами України «Про акціонерні товариства»,
«Про банки і банківську діяльність», нормативно-правовими актами Національного банку України, що
регламентують такі вимоги та визначають порядок добору, призначення, погодження членів органів управління
банку, в тому числі щодо дотримання ними обов’язків лояльності та дбайливого ставлення, відсутності
потенційного і реального конфлікту інтересів, вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.
Вищезазначені керівники попереджені про необхідність дотримання вимог протягом усього часу обіймання
відповідних посад та повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, а незалежні члени Наглядової Ради - також
вимогам щодо їх незалежності. Органи управління самостійно перевіряють відповідність керівників Банку
кваліфікаційним вимогам, в тому числі незалежних членів, також вимогам щодо їх незалежності, та забезпечують
контроль такої відповідності на постійній основі.
В 2020 році було проведено перевірку відповідності керівників Банку, керівників підрозділів контролю
кваліфікаційним вимогам законодавства України та незалежних членів Наглядової Ради відповідності вимогам
незалежності, за підсумками якої встановлено відповідність професійної придатності керівників Банку,
керівників підрозділів ризиків та контролю вимогам законодавства України. Перевіркою не виявлено ознак
небездоганної ділової репутації та інформації та/або обставин, що можуть негативно вплинути на виконання
керівниками Банку, керівниками підрозділів ризиків та контролю Банку своїх посадових обов’язків. Керівники
Банку та керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку погоджені Національним банком України у
встановленому законодавством порядку.
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ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ БАНКУ
Здійснюється відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Банку.
Акціонер Банку припиняє повноваження та обирає членів Наглядової Ради, в т. ч. незалежних членів Наглядової
Ради.
Наглядова Рада Банку обирає та відкликає повноваження Голови, його заступників та членів Правління, а також
керівників підрозділів ризиків та контролю Банку.
ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЗАСТОСОВАНІ ПРОТЯГОМ РОКУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДО БАНКУ,
В ТОМУ ЧИСЛІ ДО ЧЛЕНІВ ЇЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» повідомляє, що протягом 2020 року до Банку не були
застосовані органами державної влади заходи впливу у вигляді штрафів.
РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ЗА РІК ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРАВЛІННЯ
Розмір винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, членів Наглядової Ради та Правління
Банку за звітний рік становив:


Членів Наглядової Ради Банку – 2 352 тис.грн.



Членів Правління Банку – 2 562 тис.грн.

АКЦІОНЕРИ
Банком здійснено випуск 168 068 010 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 19 коп. кожна,
на загальну суму 200 000 931 грн. 90 коп.
ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА
АКЦІЙ ЕМІТЕНТА:
Акціонером Банку є фізична особа резидент України Кравченко Ірина Юріївна код РНОКПП 2693715787, яка є
власником 100% акцій Банку.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
В зв’язку з тим, що акціонером Банку є одна фізична особа, будь-які обмеження прав участі та голосування
акціонерів на загальних зборах відсутні.
ПОВНОВАЖЕННЯ АКЦІОНЕРА
Повноваження Акціонера:


брати участь в управлiннi справами Банку, крiм випадкiв, передбачених законодавством України та
Статутом Банку;



брати участь у розподiлi прибутку Банку та отримувати його частку, у виглядi дивiдендiв;



вийти в установленому порядку зi складу акцiонерiв Банку;



отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Банку, в порядку встановленому законодавством
України та внутрiшнiми нормативними документами Банку;



брати участь у розподiлi майна Банку при його лiквiдацiї, та отримати у разi лiквiдацiї Банку частину його
майна або вартiсть частини майна Банку;



на власний розсуд розпоряджатися та вiдчужувати належнi їм Акцiї без згоди iнших акцiонерiв Банку.
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ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ БАНКУ
Відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку, всі операції з пов‘язаними
особами Банк здійснює на ринкових умовах.
Процес управління (виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю та звітування) ризиком концентрації, а саме
концентрації проведення Банком операцій з пов’язаними з Банком особами та з метою контролю ризику такого
виду концентрації, Банк виконує такі дії та процедури:


ідентифікує та проводить оцінку операцій з пов’язаними з Банком особами;



перевіряє угоди, що здійснюються з пов'язаними з Банком особами на предмет наявності умов, що не є
поточними ринковими умовами, проводить процедуру погодження Наглядовою Радою операцій з
пов’язаними з Банком особами до моменту здійснення такої операції (в Банку виписано перелік операцій
Банку з пов’язаними з Банком особами, які підлягають погодженню Наглядовою Радою Банку), перевіряє
виконання лімітів на здійснення операцій з пов’язаними з Банком особами;



перевіряється операція на необхідність використання порядку недопущення членів Наглядової Ради та
Правління Банку, що мають конфлікт інтересів, до участі в процесі погодження здійснення або управління
операціями з пов’язаними з Банком особами;



виконується порядок контролю та моніторингу за операціями з пов’язаними з Банком особами;



Банк має необхідні системи внутрішнього контролю виконання нормативного значення нормативу Н9 та
дотримання відповідності умов угод регуляторним вимогам та вимогам відповідних внутрішніх положень
та процедур Банку;



є необхідні системи внутрішнього контролю за повнотою та достовірністю Звіту Банку про активні
операції з пов’язаними з Банком особами.

В Банку є порядок інформування Правління та Наглядової Ради Банку про операції з пов’язаними особами у
випадках відхилення від встановленого порядку, процедур, лімітів, здійснення операції з пов’язаною з Банком
особою, якщо характер такої операції є новим для Банку, затримки платежів з боку пов’язаної з Банком особи
тощо.
Банк має набір внутрішніх положень та визначених процесів та процедур щодо системи внутрішнього контролю
за операціями із пов’язаними з Банком особами (порядки прийняття рішень, оцінки ризиків, відповідні системи
інформаційної безпеки, вимоги до розкриття власниками істотної участі, контролерами Банку актуальної
особистої та фінансової інформації, необхідної для належного визначення пов’язаних з Банком осіб тощо).
Банк постійно удосконалює системи отримання інформації, яка збирається Банком про своїх клієнтів, що дає
змогу встановлювати взаємозв’язки між особами, з метою виявлення наявності в них спільного економічного
ризику або інших взаємовідносин для визнання пов’язаних з Банком осіб.
Банк постійно удосконалює системи внутрішнього контролю з метою недопущення порушень та зловживань під
час здійснення активних операцій з пов’язаними з Банком особами та своєчасного виявлення таких фактів.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ
Управління внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Наглядової Ради Банку, підпорядковується
їй та звітує перед нею. Управління має незалежний статус по відношенню до інших структурних підрозділів
Банку.
Перевірки, що проводяться в Банку Управлінням внутрішнього аудиту, здійснюються на підставі Положення про
Управління внутрішнього аудиту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», внутрішніх стандартів по плануванню та
проведенню аудиторських перевірок Управлінням внутрішнього аудиту АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ», які
розроблені з дотриманням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національного банку
України та міжнародних стандартів аудиту.
Головна мета Управління внутрішнього аудиту полягає у здійсненні незалежної контрольної функції,
спрямованої на об’єктивну оцінку системи внутрішнього контролю та корпоративного управління, сприяючи її
постійному вдосконаленню, ефективному використанню ресурсів та мінімізації ризиків банківської діяльності з
метою захисту інтересів Банку, його акціонера та клієнтів.
На Управління внутрішнього аудиту Банку покладені наступні функції:


здійснення перевірок і оцінок процесів, які забезпечують діяльність Банку, у тому числі тих, що несуть
потенційний ризик і виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб на
договірній основі (аутсорсинг);



проведення перевірок наявності, оцінок ефективності та адекватності роботи систем управління ризиками,
внутрішнього контролю, процесів управління Банком, відповідність цих систем і процесів видам та
обсягам здійснюваних Банком операцій, у тому числі щодо запобігання використанню Банку для
легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;



виконання перевірок процесів оцінки достатності капіталу, рівня ліквідності, засобів забезпечення
збереження активів з урахуванням ризиків Банку;



здійснення перевірок правильності ведення і достовірності бухгалтерського обліку, інформації, фінансової
та іншої звітності, що складається Банком, їх повноти і вчасності надання до Національного банку України,
інших органів державної влади та управління, які в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за
діяльністю Банку;



проведення незалежних оцінок впровадженої керівництвом Банку системи контролю, зокрема, щодо:
o

дотримання керівниками і працівниками Банку, що забезпечують надання банківських та інших
фінансових послуг, вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку
України та внутрішніх нормативних документів Банку; виконання ними професійних обов’язків і
правил, що встановлені Статутом та внутрішніми нормативними документами Банку, у тому числі
з питань комплаєнсу та управління ризиками;

o

виявлення і аналізу фактів порушень працівниками Банку вимог чинного законодавства України,
стандартів професійної діяльності, внутрішніх нормативних документів Банку;

o

своєчасності усунення недоліків, виявлених Національним банком України, іншими органами
державної влади та управління, які в межах своєї компетенції здійснюють нагляд за діяльністю
Банку;



виконання незалежних оцінок надійності, ефективності та цілісності управління інформаційними
системами і процесами Банку (у тому числі релевантності, точності, повноти, доступності,
конфіденційності та комплексності даних);



здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності Банку;



проведення оцінок ефективності та достатності складеного Банком плану відновлення його діяльності (у
разі його складання);



здійснення оцінок діяльності підрозділів з управління ризиками та комплаєнс-ризику, комітетів, що
створені Банком; оцінок якості звітів про ризики, що надаються Наглядовій раді та Правлінню;



виявлення випадків перевищення повноважень посадовими особами Банку і фактів виникнення
конфлікту інтересів у Банку;



складання та надання висновків і звітів за підсумками проведених перевірок;
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надання за результатами здійснених перевірок рекомендацій щодо усунення виявлених помилок, недоліків
та порушень стосовно вдосконалення системи внутрішнього контролю, а також щодо здійснення
постаудиторського контролю за їх використанням та виконанням;



проведення перевірок систем управління та передавання фінансової інформації, у тому числі електронних
інформаційних систем та електронних банківських послуг;



виконання інших функцій, передбачених законодавством України.

Об'єктами внутрішнього аудиторського контролю Банку є:


банківські операції (види діяльності Банку) і їх відповідність чинному законодавству України;



правила й процедури, згідно з якими здійснюються банківські операції, та їх дотримання;



види банківських операцій, ефективність їх здійснення та оцінка ризиків;



рівень комп'ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Банку;



внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність Банку, адекватність відображення в ній
банківської діяльності;



організація бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та завданням
діяльності Банку;



управління трудовими та матеріальними ресурсами Банку тощо.

Найбільшу увагу у 2020 році було приділено операціям, пов'язаним з підвищеним ризиком, серед яких:
кредитування юридичних та фізичних осіб, ефективність впровадження системи ризиків, дотримання Банком
нормативу ліквідності, ефективність системи внутрішнього контролю, ефективність використання ресурсів,
законність здійснення основних банківських операцій, дотримання вимог, передбачених нормативними
документами Національного банку України, Статутом банку та внутрішніми положеннями, тощо.
Управлінням внутрішнього аудиту виконано План роботи на 2020 рік та проведено 10 аудиторських перевірок:
Номер та назва аудиторського
звіту

Процеси та ризики, які підлягали аудиторській перевірці (аудиту)

(№1) Аудит казначейських
операцій у АТ «БАНК ТРАСТКАПІТАЛ»

Оцінка адекватності і дієвості внутрішніх контролів, що охоплюють
проведення казначейських операцій; правильності формування резерву під
активні операції;
належному управлінні кредитним ризиком та ризиком ліквідності;
належній оцінці наявних ринкових ризиків в казначейській діяльності та
чутливості Банку до ринкових ризиків;
наявності процесів управління ринковим ризиком та ефективності системи
внутрішнього контролю, проведення стрес-тестування ринкових ризиків

(№2) Аудит валютних операцій
у
АТ
«БАНК
ТРАСТКАПІТАЛ»

Оцінка адекватності організації та дотриманням законодавства з валютного
нагляду;
достатності контролю лімітів, встановлених НБУ на окремі види операцій в
іноземній валюті, ефективності проведення операцій;
законності та достатності документів, які є підставою для проведення
імпортних операцій клієнтів. Виявлення ризикових операцій
належної організації внутрішнього контролю по даному напрямку

(№3) Аудит касової роботи та
готівково-грошового обігу в АТ
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Оцінка адекватності і дієвості внутрішніх контролів, відповідності
діяльності і внутрішніх політик і процедур зовнішнім регулятивним
вимогам; дієвості послідуючого контролю касових операцій; достатніх
підходах до мінімізації та оптимізації ризиків; достатньому управлінні
ризиками в т.ч. комплаєнс ризику
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(4)
Перевірка
виконання
рекомендацій за результатами
проведеними аудиторськими
перевірками у 4 кварталі 2019
та 1 кварталі 2020 та станом на
момент перевірки у АТ «БАНК
ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Перевірка виконання рекомендацій за проведеними аудиторськими
перевірками у 4 кварталі 2019 та 1 кварталі 2020 та станом на момент
перевірки та станом на момент перевірки у АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

(№5)
Аудит
внутрішньобанківських
операцій у АТ «БАНК ТРАСТКАПІТАЛ»

Оцінка адекватності і дієвості внутрішніх контролів, що охоплюють
проведення внутрішньобанківських операцій; правильності формування
резерву під дебіторську заборгованість; організації обліку та контролю
внутрішньобанківських операцій, адміністративних доходів/витрат, в т.ч.
орендних операцій;
належній оцінці та ефективності системи внутрішнього контролю,

(№6) Аудит активних операцій
з пов’язаними з банком особами
у
АТ
«БАНК
ТРАСТКАПІТАЛ»

Оцінка адекватності організації та дотриманням законодавства активних
операцій з пов’язаними з банком особами; в дотриманні процедур, процесів
щодо визначення пов’язаних з банком осіб та ідентифікація активних
операцій з ПО; в дотриманні Банком нормативу Н9 «Норматив
максимального розміру кредитного ризику за операціями з ПО»;
належної організації внутрішнього контролю по даному напрямку

(№7)
Аудит
організації
корпоративного управління у
АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Оцінка адекватності і дієвості внутрішніх контролів, відповідності
діяльності і внутрішніх політик і процедур зовнішнім регулятивним
вимогам; достатності та ефективності оцінки діяльності та складу органів
управління банку (Ради, Правління, ключових функцій контролю); в
належному розкритті інформації про корпоративне управління

(№8) Аудит дотримання вимог
законодавства про систему
гарантування вкладів фізичних
осіб у АТ «БАНК ТРАСТКАПІТАЛ»

Оцінка достатності та ефективності внутрішніх положень, процедур,
процесів і систем внутрішнього контролю банку щодо системи
гарантування вкладів фізичних осіб; достатність порядку формування бази
даних про вкладників; належне інформуванні вкладників; достовірність
звітності, що подається до Фонду; повнота та своєчасність розрахунків сум
регулярного збору

(№9) Аудит сфери запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення у АТ
«БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Оцінка адекватності і дієвості внутрішніх контролів, що охоплюють
проведення операцій з фінансового моніторингу; достатності процедур для
забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання
використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового
моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї
масового знищення; достатність та ефективність запровадженої в банку СА
для виконання банком обов'язків СПФМ; дієвість внутрішнього контролю

(10)
Перевірка
виконання
рекомендацій за результатами
зовнішньої перевірки СУІБ та
проведеними аудиторськими
перевірками у 2-3 кварталах
2020 та станом на момент
перевірки у АТ «БАНК ТРАСТКАПІТАЛ»

Перевірка виконання рекомендацій за проведеними аудиторськими
перевірками у 2-3 кварталах 2020 та станом на момент перевірки та станом
на момент перевірки у АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

Аудиторські перевірки проведені з метою:


здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур
контролю в банку, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і персоналом банку Статуту,
внутрішніх положень Банку щодо проведення операцій в обсягах наданої Національним банком України
банківської ліцензії або дозволу на окремі банківські операції;

41

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК



зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з раціональним та ефективним використанням
ресурсів Банку;



надання рекомендацій структурним підрозділам Банку у процесі планування, на стадії розроблення і
впровадження нових продуктів, процесів, систем;



забезпечення аналізу і оцінки внутрішнього контролю, політики, процедур Банку, що стосуються
адекватності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних і збереження активів Банку;



перевірки результатів поточної фінансової діяльності Банку, нагляду за поточною діяльністю Банку,
дотриманням посадовими особами, працівниками Банку, а також самим Банком вимог чинного
законодавства України та рішень органів управління Банку;



перегляду системи операційних процедур та методів їх обліку;



перевірки систем управління та передавання фінансової інформації, у тому числі електронних
інформаційних систем та електронних банківських послуг;



своєчасного виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів, опрацювання
оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності
банку;



координації своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього аудиту
банку з метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися
на висновки Управління внутрішнього аудиту для уникнення дублювання зусиль;



перевірки усунення недоліків, виявлених перевірками Національного банку України;



надання керівництву Банку та керівникам структурних підрозділів, що перевіряються, висновків про
результати проведеної аудиторської перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої в Банку системи
внутрішнього контролю.

Управлінням внутрішнього аудиту постійно вивчається законодавство, нормативно-правові акти Національного
банку України, відстежуються публікації в періодичних виданнях та наукові праці за напрямком аудиту, береться
участь у семінарах, симпозіумах тощо.
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ЗОВНІШНІЙ АУДИТ
Для проведення зовнішнього аудиту річної фінансової звітності за 2020 рік Банк залучив ТОВ Аудиторська
компанія "Кроу Україна"
ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна" - член міжнародної аудиторської мережі Crowe Global, 8-ї в світі за
величиною, яка складається з 250 незалежних фірм, що надають аудиторські та консультаційні послуги у 130
країнах світу та мають 805 офісів.
Компанія пропонує клієнтам повний спектр аудиторських, податкових та консалтингових послуг. ТОВ
Аудиторська компанія "Кроу Україна" є представником мережі з бездоганною репутацією, яка демонструє
найвищі стандарти якості роботи та надання високопрофесійних послуг. На вітчизняному ринку Компанія
здобула повагу клієнтів за рахунок надання високоякісних послуг професійними спеціалістами.
В ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна" працює біля 100 співробітників з них 8 партнерів, 29
сертифікованих аудиторів, які кожен рік проходять підвищення кваліфікації, та отримують сертифікати
міжнародного зразку.
ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна" відповідає вимогам до суб'єктів аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов'язковий аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес, встановленим Законом
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а саме:


достатній рівень забезпеченості аудиторами та персоналом, що залучається до надання послуг відповідно
до міжнародних стандартів аудиту та їх кваліфікації й досвіду;



незалежність і об'єктивність аудиторів та ключового партнера при наданні аудиторських послуг;



запровадження системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг;



запровадження організаційних та адміністративних механізмів для попередження, ідентифікації, усунення
або управління і розкриття будь-яких ризиків та загроз своїй незалежності;



інші вимоги, відповідно до статті 23 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна" включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Аудиторської палати України, в тому числі в розділ 3 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та розділ 4 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають
право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, підприємств, що становлять суспільний інтерес».
Номер Компанії у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3681.
ТОВ Аудиторська компанія "Кроу Україна" надав для АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» наступні послуги:


обов'язковий аудит фінансової звітності Банку за 2020 рік, в тому числі аудиторські звіти, що будуть подані
до Національного банку України та НКЦПФР;



перевірка Звіту про управління за 2020 рік;



оцінка стійкості за 2020 рік (оцінка якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними
операціями), відповідно до вимог Постанови Правління НБУ від 22.12.2017.року № 141 «Про здійснення
оцінки стійкості банківської системи України.
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AT «oAHK TPACT-KA nlTAJI»
3BIT nPO YnPABJl l HH51 3A 2020 PIK

B r,n:qY)l{EHllil AKTI1B IB
3a 2020 piK AT «oAHK TPACT -KAnlTAJI» pea.JJ i3osaHo Mal:\Ha, Ha6yrnro s pe3ynbTaTi 3anosoneHHH BHMor, Ha
3ara.JJbHY cyMy 39 848 THC. rpH., B TOMY LIHcni:
Cy.Ha npooa:>1cy, muc. zp11.

n epeJlilf .11a[111a

3eMenbHi ninHHKH 6 wT, 4,6004 ra, KH'iBCbKa o6n.,TepHrnpiH lpniHCbKO'i MiCbKO'i panH

6 833,26

3-x KiMHania KBaprnpa 3ara.JJ bHOIO nnowe10 70,60 KB.M. 3a anpecoio: M.KHi'B,
syn. 3aHbKOBeUbKo'i, 5/2, KB. 14

5 050,00
601 ,20

3eMenbHa ninHHKa 0,7 120 ra, )l(HTOMHpcbKa o6n., c. KypHe
,l.l.oMosononiHHH 721 ,5 KB.M, KH'iBCbKa o6n., c. CTOHHKa, syn . CocHosa, 28;

5 900,00

3eMen bHa ninHHKa 0,2296 ra, KH.iBCbKa o6n., c. CTOHHKa, syn. CocHosa, 28
I 651,83

Ll,eHTpa.JJbHi iHsepTopH Fronius Agilo 100.0-3 Outdoor 6 WT.
MoHOKpHCTa.JJiYHi ~>0ToeneKTpHL1Hi Monyni (KV-260M) 283 WT. 1920 rpH .lwT.

543,36

2-x KiMHaTHa KBaprnpa, 3ara.JJbHOIO nnowe10 130,30 KB.M 3a anpecoio: M. KH'iB,
syn. lpHHHHCbKa, 5/24, KB.49

15 193,47

2-x KiMHarna KBapTHpa, 3ara.JJbH010 nnowe10 69,3 KB.M, )KHnOIO 38,5 KB.M, HKa
3HaXO)lHTbCH 3a anpeco10: M. KH'iB, syn. ApxiTeKTopa roponeUbKOro, 11 , KB. 36

4 075,08
39 848,20

Bcboro

n.1. KpaBLl eHKO

ronosa npasn iHHH
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО
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AT «6AH K T PACT-KAnIT AJl»
<l>IHAH COB A 3BIT HICTb 3A PIK, Ll(O 3AKfH LfH BC?l 3 I r PY,lJ.J-1?1 2020 POKY

3BIT CTPO <DIHAHCOBHM CTAH HA 31 fPY )J,IDl 2020 POKY
n1c. r pH. )
Hal:.MeHyBaHHH cTarri

npHM iTKH

2020 piK

2019 piK

AKTHBH
f pO WOBi KOWTM Ta 'Ix eKBiBaJJe HTM

6

5 1 402

14 958

Kpe.nHn1 Ta Ja6oproBaHiCTb KJJ irnTiB

7

107 458

76 523

I1rnecn1ui"i B uiHHi nanepH

8

120 024

56 097

l ~rnecrn uil1H a

HepyxoMiCTb

9

48 190

48 6 14

OcHOBHi 3aco6H Ta HeMaTepianbHi aKnlBH

10

39 440

40 850

11 , 12

17 476

47 522

383 990

284 564

13

133 828

35 994

3060B HJaHHH UlO.UO nOTOLfHOro no.uaTKy Ha npH6yTOK

24

149

384

Bi.ucTpOLleHi no.uaTKOBi Jo6os'HJaHHH

24

815

653

PeJepBH Ja Jo6os'HJaHHHMH

14

23

24

4 281

4 0 19

139 096

41 074

200 00 1

200 001

EMicii1Hi pi3HHUi ( IHwi .uo.uaTKosi BHeCKH aKui oHepis)

12 700

12 700

Pe1epsHi Ta iHwi 4>0H.UM6aHKY

23 3 11

23 226

11 765

10 926

(2 883)

(3 363)

Ycboro snacuoro ica niTany

244 894

243 490

Ycboro 306os's:i1aHb Ta BJiacHoro icaniTany

383 990

284 564

IHwi aKn lBH
Ychoro aKT11si s
301>0B'»3AHH»
Kowrn KJJirnTiB
1

IHwi Jo6os'HJaHHH

15, 16

Ycboro 106os's:iJaHb
BJIA CHHH KAnITAJI
CrnTyTHH H KaniTan

Pe1eps~1

17

nepeouiHKH

18

l-lepo1 no.uiJ1e1rnH npH6yTOK (HenoKpHH IH 36HTOK)

3aTBep.u)f(eHO.no BHnycKy Ta ni.unHCaHO
15 KBiTHH202 1 pOKY
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AT «E>A HK TPACT-KA nlTAJl»
<DIHAHCOBA 3B ITl-l lCTb 3A PI K, W.O 3AKIH4VIBOI 3 1 rPY )J.1-151 2020 POKY

3BIT nPO nP11£YTKl1 I 3.DYITKYI TA IHWI CYKYITHI .[{OXO.[{YI 3A 2020 PIK
THC. rpH.
np~IMiTKH

Hai1MeHyBaHHll cTaTTi

2020 piK
19 598

20 19 piK
20 374

(I 364)

(2 244)

n poueHTHi B11TpaTH

20
20

4HCTl1il npOUCHTHHH JlOXi.n./(4HCTi npOUCHTHi BHTpaT11)

20

18 234

18 130

KoM icii1Hi .n.oxo.n.11

21

6 963

6 407

K0M icii11-1i B11TpaT11

21

(2 894)

(2 743)

843

696

I 350

( I 672)

9

11 169

(6 598)

6, 7, 8,
11 , 12

(I 148)

15 935

I

( 13)

168

(64)

npoueHTHi .D.OXOJHI

lf11CTl1H np116yToK/(36HTOK) Bi.D. onepauiii j3 iH03eMHOIO BaJllOTOIO
411crni1 np116yToK/(3611ToK) si.n. nepeouiHKH iHo3eMH0·1 samorn
4HCTHH np~16yrnKl(36HTOK) Bi.ll nepeouiHKl1 061E:KTiB iHBCCTHUiHH0°i
HepyxOMOCTi
4HCTl1H 361·1TOK Bi.D. 3MeH WeHHll KOpHCHOCTi cj>iHaHCOBl1X aKTl1BiB
4HCTHH 36 HTOKl(np116yTOK) Bi.ll 36iJJbWeliHll/(3MeHWeHHll) pe3epBiB 3a
3060B1l13aHHllMH
l f11CTHA np116yrnKf(36~1 TOK) Bi.D. np11n11 HeHHll Bl13HaH Hll cpiHaHCOBl1 X
aKTl1BiB, llKi o6JJ iKOBYIOTbCll 3a aMOPTl130BaHOIO co6isapTiCTIO
IHwi onepaui i1H i .n.oXO.llH

22

4 978

4 32 1

811TpaT11 Ha BHnJJaTH npauiBHHKaM

23

(24 286)

(20 974)

14

81-tTparn 3Hocy Ta aMoprn3auisi

23

(4 064)

(4 272)

l1-1 wi a.llM i1-1icTparns 1-1i Ta onepauii1Hi BHTparn

23

( I I 044)

( 12 368)

270

(3 215)

24

( 127)

4 924

np116yTOKf(36HTOK) Bi.D. .D.illJlbHOCTi, WO TpHBaE:

143

I 709

np116yTOK/(JOllTOK) Ja piK

143

I 709

10, 18

I 445

449

18, 24

( 184)

I 629

I 261

2 078

np116yTOKf(36 HTOK) .D.O 000,D.aTKyBaHHll
811TpaT11 Ha no.n.aTOK Ha np116yTOK

IHWWH CYKYnHWH .llOXl.ll:
CTATTI, W.O HE GYJJ,YTb PEKJlACVl<DVIKOBAH I B nPVIGYTOK 411
3GHTOK
3MiHl1 pe3yJlbTaTi B nepeouiHKH OCHOBHl1X 3aco6iB Ta HeMaTepianbHl1X
aKTHBiB
no.n.aTOK Ha np116yTOK, nOB ll3a~rnH iJ CTaTTllMH iHWOrO CYKYOHOrQ
.n.oxo.n.y, wo He 6y.n.e peK11ac11<l>iKosaH 11A y np116yTOK LIH 3611TOK
IHWllil cyKyntmil LlOXiLl, WO HC 6yL1C pCKJlacmf>iKOBamtH y np116yTOK
'1H JOllTOK, nicm1 onoL{aTKyBaHHSI
1

IHw11 il cyKymrnil LlOXiLl nicJlst onoL1aTKysamrn 3a piK

I 26 1

2 078

Ycboro cyKyniwro LIOXOLIY 1a piK

I 404

3 787

n p116yTOKf(3611TOK) Ha aKUilO Bill .D.illJlbHOCTi, WO TpHBaE::

0,00

0,01

0,00

0,01

25

'IHCTHH np116yTOK/(3611TOK) Ha 0.llHY npOCTY aKui10

3aTBepm1<e1-10 .n.o s11 nycKy Ta ni.n.m1caHo

15 KBiTHll 202 1 poKy
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AT «oAHK TPACT-KAnITAJl»
cDIHAHCOBA 3B ITHI CTb 3A PIK, UJ,O 3AK IH4HBC51 3 I rPY)J;l-1512020 POKY

3BIT nPO 3MIIDI Y BJIACHOMY KADIT AJII 3A 2020 PIK
( THC. rp H.
Hal1MeHyBa HHll crnTTi

npHMiTK
H

JaJIHWOK Ha 31. 12.20 18
3MiHH Bin 3aCTOCysaHHll
MCcD3 16
CKopHroBaHHH
JaJIHWOK Ha Ol.Ol.2019
Ycboro cKynHor o
11oxo11y:
18

12 700

-

pc3cp011i
Ta i11111i
tlJOl l)lH
23 141

-

pc3epn11
nepeoui1-1K
H

Hep03110).li
JlCl lHH
11pH6yTOK

8 858

(4 997)

239 703

-

-

-

ycboro

200 001

12 700

23 141

8 858

(4 997)

239 703

-

-

-

2 078

I 709

3 787

-

-

-

-

I 709

I 709

2 078

-

2 078

-

-

-

( I 0)

10

-

-

-

85

-

(85)

-

200 001

12 700

23 226

10 926

(3 363)

243 490

-

-

-

I 26 1

143

I 404

-

-

-

-

143

143

-

-

-

I 261

-

I 261

-

-

-

(422)

422

-

-

-

85

-

(85)

-

200 001

12 700

23 311

11 765

(2 883)

244 894

18

JaJIHWOK Ha 31.12.2019
Ycboro cKynHoro
11oxo11y:
npH6yTOK/(J6HTOK) Ja
p iK

iHWHH CyKy nH11l111oxi11
AMopTHJaui11 pe3epsy
nepeoui HKH OCHOBHHX
Jaco6is a6o pean i3osairnl1
peJyJlbTaT
P0Jno11in npH6yTKY 110
pe3epBHHX Ta iHWHX
cj>OHlli B

200 001

-

npH6yTOK/(J6HTOK) 3a piK
iHWHH CYKYn HHH llOX ill
AMoprnJaui11 pe3epsy
nepeouiHKH OCHOBH HX
3aco6is a6o peaniJoBaHHH
pe3yJlbTaT
POJno11in npH6yTKy 110
pe3epBHHX Ta iHWH X
$OHlliB

CTa-ryn111
H Ka11in111

eMiciihii
pi311HUi Ta
illUIHH
)10).laTKOBH
i1 Kanirnn

18

18

3aJIHWOK Ha 31.12.2020

3arnep11)f{eHo 110 BHnycKy Ta ni11nHcaHo
15 KBiTHll 202 1 POKY
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AT «13AHK TPACT-KAnlTAJl»
Cl>IHAHCOBA 3B IT HI CTb 3A PIK, Ll(O 3AK IH4VIBC5l 31 r PY LJ:H5l 2020 POKY

3BIT ITPO PYX f POWOBHX KOWTIB 3A 2020 PIK
(THC.
HatiMeHyBaHHR crnTTi
fpoUJOB i KOUJTH Bill onepauiHHOi° JliSIJTbHOCTi
npoueHTHi llOXOllH, LUO OTPHMaHi
npoueHTHi BHTpan1, UlO Cn11a •1eHi
KoMici tiHi 11oxo1111, wo OTPHMaHi
KoMici tiH i BHTpaTH, LUO cn11aYeHi
PeJyJl bTaT onepauiH J iH0JeMH010 san10To10
I Hwi oTpHMaHi o nepauitiHi 11oxo1111
B1rn11aT11 Ha YTP HMaHHR nepcoHany, cn11a•1eH i
AnM iHiCTpaTHBHi rn iHwi o nepauitiHi BHTpaTH, cn11a•1eHi
n onaTOK Ha npH6YTOK, cn11a•1eHHH
rpowos i KO WTH OTpHMaH i/(cn11a•1eHi) Bill onepaUiHHO°i lliRJl bHOCTi 110
JM iH 8 onepauiHHHX aKTHBax Ta J060B1RJa HHRX
3MiHH B onepauiHHHX alCTHBax Ta 3060B 1 Sl3aHHSIX
4HCTe (36iJlb WeHHR)/JMe HweHHR Kpe11 11TiB Ta Ja6oproBa HOCTi KJl iCHTiB
4HCTe (36iJlbWeHHR)h MeH WeHHR iHWH X d>iHaHCOBHX 3KTH BiB
4HCTe (36iJl bWeHHR)/JMeHWeHHR iHWHX aKTHBi B
4HCTe (36iJl bW eHHR)/JMe HweHHR KOWTiB KJliCHTiB
411cTe (36iJl bWeHHR)hMeHWeHHR iHWH X d>iHaHCOBHX 3060B1R3a Hb
4HCTe (36iJl bWeHHR)/JMe HWeHHR iHWHX 30608 1R3aHb
4HCTi rpow oBi KO WTH, UlO OTpHMaHil (BHKOpHCTa Hi) Bill onepauiHHO"i
lliRJlbHOCTi
fpornoBi KOUJTH Bill iHBCCTHUiHHoi· JliSIJTbHOCTi
np11116aHHR UiHHHX nanepi B
Hanxon)f(eHHR Bin pean iJaui"I iHsecrnuiH y uiHHi nanep11
Hanxon)f(eHHR sin peaniJaui"I iHsecrnuitiH0·1 HepyxoMocTi
np11116aHHR OCHOBHHX 33C06i B
np11116aHHR HeMaTepiaJlbHHX aKTHBiB
4HCTi rpowo si KOWTH, UlO OTpHMaHi Bill i HBeCTHUiHHO"I
niRJlbHOCTi/(BHKOP HCTaHi 8 iHBeCTHUiHH iH JliRJlbHOCTi)
Bn1111B JMiH ocpiuitiHoro Kypcy Hauio HaJlbHOro 6aHKY YKpa"IHH Ha
rpo w osi KO WTH Ta "Ix eKBi BaJleHTH
4HCTe J6iJlbWeHHR/(JMeH w eH HR) rpOWOBHX KOWTiB Ta "Ix eKBiBaneHTiB
fpornoB i KOUJTH Ta i"x e1rni BaJTeHTH Ha no'laToK nepio11y
fpoUJOBi IWUJTH Ta i"x eKBi BaJTeHTH Ha KiHCUb nepio11y

3aTBepn)f(eHo no s11nycKy rn ni11n11caHo

n pHMiTKH

6

2020 piK

rpH. )

2019 pi K

19 689
(I 49 1)
6 961
(2 89 1)
843
4 685
(24 120)
(7 790)
(384)

20 934
(2 309)
6 407
(2 743)
696
4 397
(20 150)
(7 787)
(388)

(4 498)

(943)

(32 652)
I 262
27 094
95 529
(69 1)
149

10 880
( I 0 19)
547
(29 146)
(246)
(80)

86 193

(20 007)

(6 480 000)
6 416 000
11 883
(572)
(78)

(3 206 000)
3 192 823
24 759
(449)
(478)

(52 767)

10 655

3 841

(3 099)

37 267
15 208
52 475

(12 45 1)
27 659
15 208

. KpaslfeHKO

15 KBiTHR 202 1 poKy

roJlOBHH
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1.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» (надалі– Банк) зареєстрований та розташований в
Україні за адресою: вул. Підвисоцького, 7, м. Київ, 01103.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» є правонаступником усіх прав та обов’язків
Публічного акціонерного товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал», тип якого у відповідності
до рішення акціонера №11/2018 від 30 жовтня 2018 року було змінено на приватне акціонерне товариство та який
було перейменовано на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ». Державна реєстрація змін до
Статуту Банку була проведена 30 жовтня 2018 року приватним нотаріусом Щербак Т.В.
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» було створене на підставі
Рішення Установчих зборів (протокол від 16.06.2009 № 1) внаслідок реорганізації Закритого акціонерного
товариства «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» шляхом перетворення у Публічне акціонерне
товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал». Публічне акціонерне товариство «Акціонерний
комерційний банк «Траст-капітал» було правонаступником щодо усіх прав та зобов’язань Закритого
акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» (ідентифікаційний код 26519933), яке
було створене на підставі Рішення Установчих зборів (протокол від 08.12.2003 № 1), зареєстроване 10.03.2004
Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією.
Офіційне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
Скорочене офіційне найменування: АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ».
Місцезнаходження: вул. Підвисоцького, 7, м. Київ, 01103, Україна.
Країна реєстрації: Україна.
Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.
Станом на 31.12.2020 організаційна структура Банку включає головну контору в м. Києві та 1 відділення у м.
Києві (вул. Академіка Туполєва, 19, літ. Ф).
Кількість працівників Банку станом на 31 грудня 2020 року – 72 особи та на 31 грудня 2019 року – 64 особи.
Протягом звітного періоду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» здійснював банківську діяльність на підставі
отриманих банківських ліцензій Національного банку України:
від 20.12.2018 № 211 на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47
Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Частка керівництва (пряма) в акціях Банку на 31.12.2020 складає 100%.
100% участю в Банку володіє (є кінцевим бенефіціаром) фізична особа, громадянка України Кравченко Ірина
Юріївна.
В статутному капіталі Банку відсутні частки іноземних інвесторів.

2.

ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В УМОВАХ ЯКОГО БАНК ЗДІЙСНЮЄ СВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ

Пандемія коронавірусу привела до падіння світової економіки у 2020 році на 32%. Тенденції світової економіки
щодо пандемії та коронавірусної хвороби (COVID-19) були негативні. Передусім темпи приросту світової
торгівлі невпинно зменшувались від початку 2018-го. З червня 2019-го вони сталі від’ємні. Тенденції та значення
схожі з кризою 2008–2009 років. Разом зі світовою торгівлею сповільнювалося й промислове виробництво.
Тривалий час його динаміка була додатною, але в жовтні 2019 року впала до нуля і нижче. Тенденція до зниження
була дуже чітка. Такий тренд зберігся протягом 2020 року і його руйнівний ефект поширився також на інші
сектори.
На червневому засіданні з монетарної політики Правління НБУ знизило облікову ставку на 200 б. п. – до 6%,
історично мінімального рівня у номінальному виразі. Рішення щодо подальшого пришвидшеного пом’якшення
монетарної політики зумовлювалося тим, що з високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит
залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося до цього. З одного боку, це утримуватиме інфляцію
нижче цільового рівня довше, ніж передбачає квітневий прогноз. З іншого боку, це означає, що падіння
української економіки може бути глибшим, ніж очікувалося. Поряд з цим було звужено коридор процентних
ставок за інструментами постійного доступу до ± 1 в. п. (з попередніх ± 2 в. п.). Це забезпечить більш
результативне досягнення операційної цілі монетарної політики в умовах історично низького рівня облікової
51

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

ставки. Індекс міжбанківських ставок, що тісно корелює з обліковою ставкою, також знизився, практично
зрівнявшись із обліковою ставкою. Відновлення попиту на гривневі ОВДП на тлі заходів НБУ з пом’якшення
монетарної політики сприяло зменшенню дохідності ОВДП як на первинному, так і на вторинному ринку.
Реагуючи на загальну тенденцію до здешевлення вартості ресурсів на ринку, банки у травні знизили гривневі
ставки за кредитами та депозитами для своїх клієнтів. Водночас зберігався приплив коштів у банки, а залишки
за гривневими депозитами вже перевищили докризовий рівень. Зниження економічної активності та скорочення
споживання домогосподарствами відобразилося на зменшенні у травні порівняно з квітнем залишків за
кредитами.
У третьому кварталі 2020 року монетарна політика Національного банку залишалася стимулюючою – ключова
ставка перебувала нижче її нейтрального рівня, що забезпечуватиме відновлення економіки в умовах помірної
інфляції та високої невизначеності щодо подальшого перебігу пандемії в Україні та світі. Вартість ресурсів на
міжбанківському ринку продовжувала корелювати із динамікою ключової ставки, а зростання ліквідності
банківської системи утримувало український індекс міжбанківських ставок овернайт на рівні нижньої межі
коридору ставок НБУ. Зростання дохідності гривневих ОВДП на вторинному ринку зумовлювалося як
загальносвітовою тенденцією зменшення інтересу інвесторів до ризикових активів, так і зростанням суверенної
премії за ризик України, на яку орієнтуються іноземні інвестори, та погіршенням курсових очікувань. У серпні
банки продовжили знижувати гривневі ставки для своїх клієнтів під впливом загальної тенденції до здешевлення
вартості міжбанківських ресурсів. Одночасно зберігався приплив коштів у банківську систему.
У серпні 2020 року споживча інфляція у річному вимірі становила 2,5% (2.4% у липні) та очікувано перебувала
нижче цільового діапазону 5% ± 1 в. п. Подорожчання енергоносіїв у зв’язку зі збільшенням світових цін та
відображення ефектів слабшої гривні були здебільшого нівельовані сповільненням зростання цін на продукти
харчування. У свою чергу, на останні впливала достатня пропозиція, у тому числі за рахунок нарощення імпорту.
Базова інфляція незначно прискорилася (до 3,2% в порівнянні з 3,0% у липні) через послаблення гривні та
посилення споживчого попиту. В той же час доходи зросли на 14,4% завдяки пожвавленню економічної
активності, підвищенню номінальних заробітних плат та поліпшенню адміністрування окремих податків.
Водночас зростання видатків державного бюджету сповільнилося до 9,9% за більшістю напрямів, утім, темпи
зростання витрат на охорону здоров’я, соціальний захист та дорожнє господарство залишалися значними.
Місцеві бюджети очікувано отримали профіцит (6.9 млрд грн). У результаті зведений бюджет виконано зі
значним додатним сальдо.
У вересні кон’юнктура на світових товарних ринках для українських експортерів поліпшилася завдяки
поступовій активізації попиту. Додатковий тиск на зростання світових цін чинили специфічні фактори
пропозиції. Так, очікування погіршення врожаю соняшнику через поточну посуху спричинило різке зростання
цін на соняшникову олію. Ціни на зернові також зростали: вихід на ринок нового врожаю не зміг задовольнити
значного попиту з боку країн Близького Сходу та Китаю. Ціни на сталь та відповідно й залізну руду підвищилися
завдяки поступовій активізації попиту не лише в Китаї, а й у країнах Європи та Туреччині. Ціни на нафту
коливалися у вузькому діапазоні – дія угоди ОПЕК+ була частково нівельована побоюваннями щодо подальшого
послаблення попиту внаслідок нової хвилі COVID-19. Ціни на природний газ зростали через підвищення попиту
з наближенням опалювального сезону.
В умовах пандемії та карантину бізнес, попри незначне пом’якшення оцінок, і надалі продовжує песимістично
оцінювати результати своєї економічної діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) ,
який розраховує Національний банк на щомісячній основі. Так, в кінці 2020 року він становив 45,5. З березня
2020 року очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів).
У грудні, незважаючи на погіршення епідемічної ситуації та запровадження локдауну окремими країнами,
зовнішнє середовище продовжувало поліпшуватися завдяки пожвавленню в промисловості на тлі оптимізму,
пов’язаному з початком вакцинації від COVID-19 у окремих країнах.
Правління НБУ залишило облікову ставку без змін – 6%. Ключовим аргументом на користь цього рішення стало
збільшення інфляційного тиску на тлі високої невизначеності щодо карантину та подальшого впливу пандемії на
споживчий попит і ділову активність. Збереження облікової ставки не змінило стимулюючий характер
монетарної політики, що є важливим для відновлення економіки, та забезпечуватиме помірну інфляцію.
Упродовж більшої частини грудня UONIA коливалася у вузькому діапазоні в нижній частині коридору
процентних ставок НБУ. Дохідність гривневих ОВДП продовжила зростати з огляду на значні потреби уряду у
фінансуванні бюджетного дефіциту. Разом із відновленням попиту на гривневі ОВДП з боку нерезидентів у
грудні та нарощенням вкладень банків це забезпечило рекордні розміщення державних цінних паперів. У
листопаді банки і далі поступово знижували гривневі ставки за більшістю кредитних та депозитних операцій,
реагуючи на попередні зниження ключової ставки. Високими темпами продовжували зростати гривневі
депозити. Крім того, у листопаді банки й надалі вели роботу з очищення своїх балансів від проблемної
заборгованості, що відображувалось у зниженні валових залишків за кредитами.
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У зв’язку з поширенням пандемії, викликаної коронавірусною інфекцією COVID-19, та запроваджених
карантинних заходів, банки з березня надають клієнтам, які зіткнулися з фінансовими труднощами через
обмеження, пов'язані з карантином, "кредитні канікули".
Пандемія та зміни в законодавстві України, пов’язані з пандемією, призвели до зменшення доходів Банку за
операційною діяльністю та доходів від надання інвестиційної нерухомості в оренду.
Поширення світом коронавірусу спричинило погіршення настроїв у всьому світі. Падали біржові індекси, стрімко
змінювалися ціни на товарних ринках, девальвували валюти більшості країн. Це були як валюти наших
географічних сусідів – Польщі, Турції, Росії тощо, так і розвинутих країн – Австралії, Норвегії, Великобританії.
Настрої погіршилися й на українському ринку.
На валютному ринку пропозиція іноземної валюти переважала попит на неї, що дало змогу НБУ купувати
іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів. За підсумками грудня сальдо інтервенцій НБУ було
додатним (близько 0.3 млрд дол.).
Протягом звітного періоду АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» забезпечував дотримання нормативів ліквідності,
зокрема, норматив короткострокової ліквідності станом на кінець 2020 року склав 177,65% та перевищував
нормативне значення майже втричі, LCR у всіх валютах становив 1 070,5307% (нормативне значення більше
100%) та LCR в іноземних валютах – 1 456,3260% (нормативне значення більше 100%).
Бізнес Банку будується на наданні послуг по кредитуванню юридичних осіб, переважно суб’єктів
підприємницької діяльності та кредитуванню фізичних осіб, розрахунково-касовому обслуговуванні, також
багато уваги приділяється наданню послуг на дистанційному обслуговуванні та з безготівкових платежів та
розрахунків.
Політика Банку в обслуговуванні різних напрямків бізнесу базується на наданні повного спектру банківських
послуг враховуючи потреби клієнтів та на індивідуальному підході до кожного клієнта.

3.

ОСНОВИ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність. Фінансова звітність Банку підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), які були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ).
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості, за винятком зазначеного в основних
положеннях облікової політики нижче.
Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність, що складається відповідно до вимог
МСФЗ, має відповідати усім вимогам діючих МСФЗ. У разі набуття чинності нових стандартів банку слід
використовувати їх під час складання фінансової звітності за звітний період.
Під час складання фінансової звітності за 2020 рік Банк застосував МСФЗ та зміни до них, які набули чинності в
2020 році, вплив від їх застосування розкрито в Примітці 5.
Основні принципи облікової політики, що використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності
наведено далі. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не
зазначено інше.
Бухгалтерський облік Банку здійснюється відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності в банківських установах України, встановлених правилами
Національного банку України відповідно до вимог МСФЗ.
Функціональною валютою даної фінансової звітності є гривня (надалі –“грн.”).
Цю фінансову звітність подано у тисячах гривень, якщо не зазначено інше.
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4.

ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

a.

Основи оцінки складання звітності

В бухгалтерському обліку активи та зобов'язання відображаються в день їх здійснення, тобто в день їх
виникнення, незалежно від дати руху коштів за ними. Всі активи та зобов'язання оцінюються окремо і
відображаються в розгорнутому вигляді. Активи та зобов'язання в іноземній валюті оцінюються на звітну дату,
а у разі зміни валютного курсу – переоцінюються.
Ця фінансова звітність складена на основі методу оцінки за історичною собівартістю, за винятком оцінки
фінансових інструментів у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», та крім оцінки за справедливою
вартістю Основних засобів, інвестиційної нерухомості, та оцінки заставного майна.
b.

Фінансові інструменти

Фінансові інструменти оцінюються та обліковуються у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який
вперше застосований з 01.01.2018 року.
Фінансові активи
Первісне визнання
Згідно з положеннями МСФЗ 9, фінансові активи класифікуються за однією з трьох категорій: що оцінюються за
амортизованою собівартістю, справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході
(FVOCI) та справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках або збитках (FVTPL).
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо
інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов’язані із здійсненням операції.
Якщо на дату первісного визнання справедлива вартість фінансового активу відрізняється від ціни трансакції (без
врахування витрат на здійснення операції), Банк відображає таку різницю наступним чином:
-

за операціями з акціонерами: у власному капіталі;

-

за іншими операціями: у прибутках або збитках.

Дата визнання
Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на дату розрахунку.
Класифікація та оцінка: загальна характеристика
Класифікація та оцінка фінансових активів відображає бізнес-модель управління фінансовими активами та
характеристики їх грошових потоків.
Фінансовий актив підлягає оцінці за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються наступні умови:
актив утримують в рамках бізнес-моделі, мета якої – утримання активів задля збирання контрактних
грошових потоків;
контрактні умови фінансового активу обумовлюють надходження у певні дати грошових потоків, які є
лише погашенням основної суми та сплатою відсотків за непогашеною частиною основної суми.
Фінансовий актив класифікується для подальшої оцінки як FVOCI, якщо він утримується в рамках бізнес-моделі,
метою якої є як збір контрактних грошових потоків, так і продаж фінансових активів; а договірні умови
фінансового активу передбачають надходження у певні дати грошових коштів, які є виключно сплатою основної
суми та відсотків за непогашеною частиною основної суми.
При первісному визнанні дольового інструменту, який не утримується для торгівлі, Банк може прийняти
нескасовне рішення щодо відображення подальших змін справедливої вартості інструменту в іншому сукупному
доході (FVOCI). За 2020 рік Банк не приймав таких рішень.
Усі інші фінансові активи, тобто фінансові активи, які не відповідають критеріям класифікації за амортизованою
собівартістю, або FVOCI, класифікуються для подальшої оцінки за справедливою вартістю з визнанням її змін у
прибутках або збитках (FVТPL).
Крім того, Банк має право при первісному визнанні нескасовно призначити для фінансового активу категорію
FVTPL, якщо такий вибір усуває або значно зменшує непослідовність в оцінках або відображенні (яку інколи
називають «неузгодженістю обліку»), що виникла б в іншому випадку внаслідок оцінки активів або зобов’язань
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чи визнання прибутків або збитків за ними різними методами (в інший спосіб). За 2020 рік Банк не приймав таких
рішень.
Оцінка бізнес-моделі
Банк проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується фінансовий актив на портфельній основі,
оскільки такий спосіб найкраще відображає порядок управління бізнесом та надання інформації керівництву.
При визначенні належної бізнес-моделі, враховуються наступні висновки:
як оцінюється ефективність бізнес-моделі (і фінансових активів, що відносяться до цієї бізнес-моделі) та
яким чином звітується ключовому управлінському персоналу;
яким чином оцінюються ризики, що впливають на ефективність бізнес-моделі (а також на фінансові
активи, що відносяться до цієї бізнес-моделі) та способи управління цими ризиками;
як винагороджуються менеджери - наприклад, чи компенсація залежить від справедливої вартості
активів, якими управляють, чи від надходження контрактних грошових потоків;
частота, вартість і час продажу за минулі періоди, причини такого продажу та очікування щодо продажу
в майбутньому;
чи є діяльність з продажу або збір контрактних грошових потоків для бізнес-моделі невід'ємною
складовою, чи лише виключенням (бізнес-модель «утримувати з метою збирання контрактних грошових
потоків» проти «утримувати та продавати»).
Фінансові активи, які утримуються для торгівлі, та такі, управління та оцінка результатів за якими здійснюється
на основі справедливої вартості, оцінюються за FVTPL.
Аналіз характеристик контрактних грошових потоків
Якщо Банк визначає, що бізнес-модель певного портфеля полягає в утриманні фінансових активів задля збирання
контрактних грошових потоків (або як задля збирання контрактних грошових потоків, так і для продажу
фінансових активів), проводиться оцінка, чи контрактні умови фінансового активу передбачають надходження у
певні дати грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків за непогашеною
частиною основної суми. З цією метою проценти визначаються як компенсація часової вартості грошей та
кредитного ризику, пов'язаного з непогашеною протягом певного періоду часу частиною основної суми, та інших
базових для кредитування ризиків та витрат, а також маржі прибутку. Ця оцінка здійснюватиметься за кожним
інструментом окремо та за станом на дату первісного визнання фінансового активу.
Оцінюючи, чи контрактні грошові потоки є виключно виплатами основної суми та процентів, Банк аналізує
договірні умови інструмента. Такий аналіз включає оцінку того, чи фінансовий актив передбачає договірні умови,
згідно яких строки чи суми контрактних грошових потоків можуть змінюватись таким чином, що не
відповідатиме зазначеним характеристикам. Банк розглядає:
-

умови дострокової оплати, продовження контракту;

-

леверидж-опції;

-

обмеження вимог визначеними активами або грошовими потоками;

-

контрактно зв'язані інструменти.

Попередня оплата з негативною компенсацією
Негативна компенсація виникає, коли договірні умови дозволяють позичальнику достроково погасити
інструмент, але сума дострокової оплати може бути меншою, ніж неоплачена частина основної суми та відсотків.
Для застосування оцінки за амортизованою собівартістю, негативна компенсація повинна бути обґрунтованою
компенсацією за дострокове припинення дії контракту. У разі невідповідності зазначеному критерію, до
фінансового активу застосовується оцінка за FVTPL.
Знецінення фінансових активів
Банк визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за:
-

фінансовим активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю;

фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому
сукупному доході;
-

зобов'язаннями з кредитування та фінансовими гарантіями;
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-

фінансовою дебіторською заборгованістю.

Оціночний резерв за інструментами капіталу не визнається.
Оціночний резерв за фінансовим активом на першій стадії зменшення корисності (очікувані кредитні збитки
протягом 12 місяців) не пізніше, ніж на найближчу звітну дату після первісного визнання фінансового активу.
Найближчою звітною датою з метою формування оціночного резерву під очікувані кредитні збитки за
фінансовими інструментами є останній день місяця, у якому був визнаний фінансовий інструмент.
На наступну звітну дату після первісного визнання фінансового активу оцінюється рівень збільшення
очікуваного кредитного ризику за фінансовим інструментом із дати його первісного визнання. Аналіз зміни
очікуваного кредитного збитку для формування/розформування оціночного резерву здійснюється на звітну дату,
а також на дату припинення визнання (погашення, відступлення прав вимоги, продаж, списання за рахунок
резерву) та дату зміни умов (модифікації) фінансового інструменту.
Банк продовжує визнання оціночного резерву за фінансовим активом на першій стадії зменшення корисності,
якщо на звітну дату рівень ризику за фінансовим активом значно не збільшився з дати первісного визнання активу
або фінансовий актив має на звітну дату низький кредитний ризик. Якщо на звітну дату рівень ризику з дня
первісного визнання значно збільшився, Банк визнає оціночний резерв за фінансовим активом на другій стадії
зменшення корисності (очікувані кредитні збитки протягом всього строку дії фінансового активу). Якщо на
звітну дату є об'єктивні свідчення зменшення корисності фінансового активу, Банк визнає оціночний резерв за
фінансовим активом на третій стадії зменшення корисності кредитного ризику (очікувані кредитні збитки за весь
строк дії фінансового активу).
Банк не визнає оціночний резерв для придбаних або створених знецінених фінансових активів на дату первісного
визнання. Первісно очікувані кредитні збитки за таким фінансовим активом уключаються до ефективної ставки
відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. Для такого фінансового активу перехід із третьої стадії
зменшення корисності до другої або першої стадій є неможливим.
Банк застосовує спрощений підхід та завжди оцінює резерв під очікувані кредитні збитки за договірними
активами, дебіторською заборгованістю за договорами операційної оренди та іншою фінансовою дебіторською
заборгованістю в сумі кредитних збитків, очікуваних від подій дефолту протягом усього строку дії інструмента.
Такі інструменти, відповідно, класифікуються лише на Стадіях 2 або 3 знецінення.
Розрахунок очікуваних кредитних збитків вимагає використання облікових оцінок та використання суджень при
застосуванні облікової політики Банку.
Оцінка очікуваних кредитних збитків
Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає об'єктивну та ймовірнісну-зважену суму, яка визначається
шляхом оцінки ряду ймовірних результатів, часової вартості грошей та обґрунтованої і прийнятної інформації,
яка доступна без надмірних витрат або зусиль на звітну дату про минулі події, поточні умови та прогнози
майбутніх економічних умов.
Оцінка резервів під очікувані кредитні збитки для фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю
та за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, є областю, яка вимагає
використання складних моделей та суттєвих припущень щодо майбутніх економічних умов та стану
обслуговування боргу. Суттєвими судженнями, що необхідні при застосуванні вимог бухгалтерського обліку для
оцінки очікуваних кредитних збитків, є:
-

визначення критеріїв суттєвого збільшення кредитного ризику;

-

вибір відповідних моделей та припущень для оцінки очікуваних кредитних збитків;

визначення кількості та відносної ваги прогнозних сценаріїв для кожного виду продукту / ринку та
відповідних очікуваних кредитних збитків;
-

визначення груп подібних фінансових активів для оцінки очікуваних кредитних збитків.

Для Банку кредитний ризик обумовлюється ризиком понесення фінансових втрат, якщо будь-який з контрагентів,
клієнтів або ринкових партнерів не виконує свої договірні зобов'язання. Кредитний ризик виникає в основному
за міжбанківськими, комерційними та споживчими кредитами, а також за наданими зобов’язаннями
кредитування, пов'язаними з такою кредитною діяльністю, але може також виникати внаслідок надання
забезпечення у формі фінансових гарантій, акредитивів та акцептів.
Оцінка кредитної заборгованості для цілей управління ризиками є складною і вимагає використання моделей,
оскільки заборгованість змінюється при зміні ринкових умов, очікуваних грошових потоків та з плином часу.
Оцінка кредитного ризику щодо портфеля активів передбачає подальші оцінки, як щодо ймовірності виникнення
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дефолту, відповідних коефіцієнтів збитків та кореляцій виникнення дефолту між контрагентами. Банк розраховує
кредитний ризик, використовуючи ймовірність дефолту (PD), заборгованість під ризиком дефолту (EAD) та
розмір збитку у випадку настання дефолту (LGD).
МСФЗ 9 передбачає триступеневу модель зменшення корисності, яка базується на змінах в кредитній якості
інструменту з моменту первісного визнання. Згідно даної моделі, фінансовий інструмент, який не є кредитнознеціненим при первісному визнанні, класифікується на Стадії 1, а його кредитний ризик підлягає подальшому
постійному моніторингу. Якщо відбулось суттєве збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання,
фінансовий інструмент переводиться до Стадії 2, але він ще не вважається кредитно-знеціненим. Якщо
фінансовий інструмент є кредитно-знеціненим, він переміщується до Стадії 3.
Для фінансових інструментів, що знаходяться на Стадії 1, очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі частини
очікуваних протягом усього строку дії фінансового інструменту збитків, що можуть виникнути в результаті
настання подій дефолту протягом наступних 12 місяців.
Очікувані кредитні збитки для інструментів на Стадіях 2 або 3, оцінюються виходячи з кредитних збитків,
очікуваних від подій дефолту протягом усього строку дії інструмента. Згідно з МСФЗ 9 при розрахунку
очікуваних кредитних збитків необхідно враховувати прогнозну інформацію.
Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи - це фінансові активи, що є кредитно-знеціненими на
дату первісного визнання. Очікувані кредитні збитки для таких інструментів завжди вимірюються виходячи з
усього строку дії.
Суттєве збільшення кредитного ризику
Очікуваний кредитний збиток це добуток ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту та
заборгованості під ризиком дефолту, помножений на ймовірність ненастання дефолту раніше врахованого
періоду часу. Такий розрахунок відображає майбутні значення очікуваних кредитних збитків, які потім
дисконтуються на звітну дату та підсумовуються. Розрахункові значення очікуваних кредитних збитків в
подальшому зважуються за прогнозним сценарієм. Банк поєднує статистичний аналіз та експертна оцінювання.
Банк здійснює аналіз та визначає основні економічні показники, що впливають на кредитний ризик та очікувані
кредитні збитки для кожного портфеля. Ці економічні показники та їх вплив на показники ймовірності дефолту,
розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту залежать від категорії якості
заборгованості.
Також для цього процесу використовується експертна оцінка. Прогноз цих економічних даних («базовий
економічний сценарій») здійснюється щоквартально та забезпечує кращу оцінку економіки на наступні три роки.
Через три роки, щоб екстраполювати економічні показники на весь залишковий період дії кожного інструмента,
використовується метод повернення до середнього, що визначає, чи ці показники до настання терміну погашення
будуть відповідати тенденції довгострокового середнього значення або довгострокового середнього темпу
зростання. Вплив цих економічних даних на показники ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту
та заборгованості під ризиком дефолту аналізується шляхом побудови статистичної регресії, щоб зрозуміти
історичний вплив на ймовірність дефолту, компоненти розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під
ризиком дефолту.
У доповнення до базового економічного сценарію також визначаються сценарії з найкращим та найгіршим
результатами та коефіцієнти зважування для врахування нелінійності. Коефіцієнти зважування визначаються
поєднанням статистичного аналізу та експертного оцінювання. Враховуючи діапазон можливих результатів,
кожний обраний результат є репрезентативним. Очікувані зважені збитки, визначаються за кожним сценарієм за
допомогою відповідної моделі очікуваних кредитних збитків та множаться на відповідний коефіцієнт
зважування. Аналіз чутливості.
Найбільш важливими факторами, що впливають на очікувані кредитні збитки, є:
за корпоративним портфелем: валовий внутрішній
довгостроковими державними облігаціями, рівень інфляції;

продукт,

рівень

безробіття,

ставка

за

за портфелем фізичних осіб: валовий внутрішній продукт, рівень заборгованості по виплаті заробітної
плати, ціни на нерухомість.
Визначення дефолту та кредитно-знецінених активів:
Дефолт визнається за фінансовим інструментом, у разі дотримання одного або декількох з наступних критеріїв.
Кількісний критерій: позичальник більше ніж на 90 днів прострочив оплату за контрактом.
Якісні критерії:
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-

значні фінансові труднощі позичальника;

-

смерть позичальника;

-

неплатоспроможність позичальника;

-

позичальник порушує фінансові умови договору;

-

зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів;

-

надання кредитором уступки за договором, у зв’язку з фінансовими труднощами позичальника;

-

висока ймовірність банкрутства позичальника;

фінансовий актив придбаний або створений з великим дисконтом, що відображає понесені кредитні
збитки.
Вищезазначені критерії застосовуються до всіх фінансових інструментів Банку, та узгоджуються з визначенням
дефолту, що використовується для цілей управління кредитним ризиком в Банку. Визначення дефолту
послідовно застосовується до моделювання ймовірності настання дефолту (PD), заборгованості під ризиком
дефолту (EAD) та розміру збитку у випадку настання дефолту (LGD) при розрахунках очікуваних збитків Банку.
Інструмент перестає вважатись дефолтним (тобто є відновленим), якщо він більше не відповідає жодному
критерію визнання дефолту як мінімум протягом 3 місяців поспіль, або довше для реструктуризованих
проблемних кредитів. Період в 3 місяці був визначений на підставі аналізу, який враховує ймовірність того, що
фінансовий інструмент може повернутися до дефолтного статусу після відновлення та враховує різні визначення
відновлення після дефолту.
Заборгованість під ризиком дефолту
Заборгованість під ризиком дефолту базується на сумах, які Банк очікує утримувати під час виникнення дефолту,
протягом наступних 12 місяців або протягом всього періоду, що залишився. Заборгованість під ризиком настання
дефолту протягом наступних 12 місяців або протягом всього періоду дії інструменту визначається на основі
очікуваних платежів, які залежать від типу продукту. Для продуктів, що амортизуються та позик з одноразовим
погашенням в кінці терміну, показник заборгованості під ризиком дефолту базується на договірних платежах
позичальника за 12 місяців або протягом всього періоду, що залишився. Також в розрахунок враховуються
дострокове погашення/рефінансування.
Для поновлюваних («револьверних») продуктів заборгованість під ризиком дефолту прогнозується шляхом
використання поточного балансу та коефіцієнту кредитної конверсії, що дозволяє прогнозувати використання
кредитного ліміту на момент дефолту. Регуляторні обмеження виключаються при використанні коефіцієнту
кредитної конверсії. В окремих випадках, коли деякі вхідні параметри наявні не в повній мірі, для розрахунку
використовують порівняльний аналіз даних.
Дисконтування
Ставка дисконтування, яка використовується для розрахунку очікуваних кредитних збитків для балансової
заборгованості, окрім лізингу та придбаних (створених) знецінених кредитів, є ефективною процентною ставкою
або наближеною до неї.
Модифікація фінансових активів
Перегляд умов договору за фінансовими активами, оцінка яких здійснюється за амортизованою
собівартістю
Перегляд умов договору відображається наступним чином:
якщо в результаті перегляду суттєво змінюються умови вихідного договору, в т.ч. валюта, то визнання
існуючого інструменту припиняється, а натомість визнається новий;
якщо в результаті перегляду умов договору не відбувається припинення визнання існуючого
інструменту, Банк здійснює розрахунок його нової валової балансової вартості та визнає різницю у складі Чистих
прибутків/(збитків) від модифікації фінансових активів у Звіті про прибутки та збитки; на суму будь-яких витрат,
понесених у зв’язку з таким переглядом здійснюється коригування балансової вартості модифікованого
інструменту, що амортизується протягом його залишкового терміну існування.
Якісні характеристики модифікації фінансового активу, що призводять до припинення визнання первісного
фінансового активу:


зміна валюти кредиту;
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пролонгація кредиту на новий термін з одночасним переглядом відсоткової ставки



зміна фіксованої ставки на плаваючу.

Кількісні характеристики модифікації фінансового активу, що призводять до припинення визнання первісного
фінансового актив: якщо різниця між дисконтованої вартості майбутніх грошових потоків за старими умовами
та за переглянутими умовами складає 10% і більше, Банк вважатиме модифікацію такою, що призводить до
припинення визнання первісного фінансового активу.
Банк припиняє визнавати первісний фінансовий актив і визнає новий фінансовий актив, якщо переглянуті або
модифіковані грошові потоки, передбачені договором, призводять до припинення визнання первісного
фінансового активу. На дату модифікації визнається новий фінансовий актив за справедливою вартістю,
ураховуючи витрати на операцію, пов'язані зі створенням нового фінансового активу (за винятком нового активу,
який обліковується за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки), та визначається
сума очікуваних кредитних збитків протягом 12 місяців.
Якщо зміна умов договору, що призвела до припинення визнання існуючого інструменту та визнання нового
інструменту, відбулася у зв’язку з фінансовими труднощами боржника, Банк визнає такий новий інструмент
придбаним (створеним) знеціненим. За новим фінансовим активом, що виник в результаті модифікації, який є
знеціненим під час первісного визнання, визнаються кумулятивні зміни в очікуваних кредитних збитках
протягом усього строку дії фінансового активу. На кожну звітну дату визнаються результати змін очікуваних
кредитних збитків протягом усього строку дії фінансового активу, знеціненого під час первісного визнання
(уключаючи позитивні зміни) у складі прибутків/збитків як витрати/доходи на формування/розформування
оціночних резервів.
Якщо зміна умов договору не призводить до припинення визнання існуючого інструменту, Банк здійснює оцінку
на предмет наявності ознак суттєвого збільшення кредитного ризику шляхом порівняння ймовірностей настання
дефолту станом на звітну дату та при первісному визнанні інструменту.
Рекласифікація фінансових активів
Банк рекласифікує фінансові активи між категоріями оцінки виключно у випадку зміни бізнес-моделі, в рамках
якої їх утримують.
Фінансові зобов’язання
Первісне визнання
При первісному визнанні фінансові зобов’язання оцінюються за справедливою вартістю мінус (у випадку, якщо
зобов’язання не класифікуються для подальшої оцінки за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у
прибутках або збитках) витрати, безпосередньо пов’язані із здійсненням операції.
Якщо на дату первісного визнання справедлива вартість фінансового зобов’язання відрізняється від ціни
трансакції (без врахування витрат на здійснення операції), Банк відображає таку різницю наступним чином:
-

за операціями з акціонерами: у власному капіталі;

-

за іншими операціями: у прибутках або збитках.

Дата визнання
Банк визнає фінансові зобов’язання у Звіті про фінансовий стан лише тоді, коли стає стороною договірних
зобов’язань, обумовлених відповідним інструментом.
Класифікація та оцінка
Банк після первісного визнання оцінює фінансові зобов’язання за амортизованою собівартістю, за винятком:
фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках
або збитках; такі зобов’язання, включаючи похідні фінансові інструменти, оцінюються за справедливою
вартістю;
фінансових зобов’язань, які виникають, якщо передавання фінансового активу не відповідає умовам
припинення визнання або застосовується принцип продовження участі;
-

договорів фінансової гарантії, які оцінюються за більшою з величин:

-

сумою резерву під очікувані кредитні збитки;

сумою оцінки при первісному визнанні за вирахуванням накопиченої суми доходу, визнаного згідно з
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»;
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-

зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової, що оцінюються за більшою з величин:

-

сумою резерву під очікувані кредитні збитки;

сумою оцінки при первісному визнанні за вирахуванням накопиченої суми доходу, визнаного згідно з
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами».
Банк має право при первісному визнанні нескасовно призначити для фінансового зобов’язання категорію оцінки
FVTPL в наступних випадках:
такий вибір усуває або значно зменшує непослідовність в оцінках або відображенні (яку інколи
називають «неузгодженістю обліку»), що виникла б в іншому випадку внаслідок оцінки активів або зобов’язань
чи визнання прибутків або збитків за ними різними методами (в інший спосіб);
вони є частиною групи фінансових зобов’язань або фінансових активів та фінансових зобов’язань,
управління якими та оцінка результатів здійснюються на основі справедливої вартості відповідно до
документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестування.
Прибутки або збитки за фінансовими зобов’язаннями, щодо яких Банк при первісному визнанні приймає
нескасовне рішення про подальшу оцінку за справедливою вартістю з визнанням її результатів у прибутках або
збитках, визнаються наступним чином:
сума зміни справедливої вартості інструменту, яка обумовлена зміною власного кредитного ризику,
визнається у складі іншого сукупного доходу;
-

інші зміни справедливої вартості фінансового зобов’язання визнаються у прибутках або збитках.

В 2020 році Банк не приймав таких рішень.
Фінансові зобов’язання не рекласифікуються.
Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов’язань
Фінансові активи
Припинення визнання фінансового активу чи групи подібних фінансових активів (або частини фінансового
активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається:
-

якщо закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу;

якщо Банк передав права на отримання грошових надходжень від такого активу, або якщо Банк зберіг
права на отримання грошових потоків від активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання перерахувати їх у
повному обсязі без суттєвої затримки третій стороні на умовах «транзитної угоди»;
якщо Банк передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або не передав і не зберіг
практично всі ризики та вигоди, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим активом.
Якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу і при цьому не передав і не зберіг
практично всі ризики та вигоди, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над активом, такий актив
продовжує відображатись в обліку в межах подальшої участі Банку у цьому активі. Подальша участь Банку в
активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншим із значень: за первісною балансовою
вартістю активу або за максимальною сумою компенсації, яка може бути пред’явлена Банку до сплати.
Банк проводить відповідно, часткове або повне списання валової балансової вартості фінансового активу, що
оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо не має обґрунтованих очікувань щодо їх відшкодування.
Фінансові зобов’язання
Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи закінчення строку
дії відповідного зобов’язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на
суттєво відмінних умовах або у разі внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання, первісне
зобов’язання знімається з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці у балансовій вартості
зобов’язань у звіті про прибутки та збитки.
c.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти є коштами в касі та залишками на кореспондентських рахунках у Національному
банку України та інших банках. Грошові кошти та їх еквіваленти - активи, які можна конвертувати в готівку за
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першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості та до яких не встановлені обмеження щодо їх
використання.
З метою підтримки мінімального рівня ліквідності для забезпечення виконання своїх зобов'язань перед клієнтами,
Банк утримує на кореспондентському рахунку в Національному банку України обов'язковий поточний залишок, що
забезпечує виконання нормативу обов'язкового резервування.
Гарантійні депозити для операцій з пластиковими картками як кошти з обмеженим використання не включаються
до еквівалентів грошових коштів, вони відображені в інших фінансових активах, обліковуються за
амортизованою собівартістю.
d.

Кошти в інших банках

У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в інших банках на певні
проміжки часу. Первісне визнання коштів в банках здійснюється за справедливою вартістю, в подальшому за
амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки процента. Суми заборгованості
кредитних установ обліковуються за вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення.
e.

Кредити та заборгованість клієнтів

Кредити, надані клієнтам, являють собою фінансові активи, які не є похідними фінансовими інструментами, з
фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку, за виключенням активів, які
класифікуються як інші категорії фінансових активів.
Кредити, надані Банком, первісно визнаються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення
операції (за винятком кредитів, які класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, тоді витрати на проведення операції відразу визнаються
витратами). У тих випадках, коли справедлива вартість наданої компенсації не дорівнює справедливій вартості
кредиту, наприклад, коли позика надана за ставками, нижчими чи вищими від ринкових, різниця між
справедливою вартістю наданої компенсації та справедливою вартістю кредиту визнається як збиток при
первісному визнанні кредиту і включається до звіту про фінансові результати в прибутки/збитки або в іншому
сукупному доході за операціями з акціонерами Банку.
Надалі кредити в залежності від бізнес-моделі та оцінки, чи контрактні грошові потоки є виключно виплатами
основної суми та процентів, оцінюються за амортизованою собівартістю, справедливою вартістю з визнанням
переоцінки в іншому сукупному доході або справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках або
збитках, як це зазначено в п.4.b.
Банк визнає за кредитами, що обліковуються за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід, процентний дохід (нарахування процентів, амортизацію дисконту/премії) за ефективною
ставкою відсотка протягом періоду від дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, відступлення
права вимоги, погашення, списання за рахунок резерву), рекласифікації. Банк визнає процентні доходи за
ефективною ставкою відсотка до валової балансової вартості за винятком:
придбаних або створених знецінених фінансових активів. Для таких фінансових активів застосовується
ефективна ставка відсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собівартості
фінансового активу з дати первісного визнання;
фінансових активів, що не були придбаними або створеними знеціненими фінансовими активами, але в
подальшому стали знеціненими фінансовими активами. До таких фінансових активів застосовується ефективна
процентна ставка до амортизованої собівартості фінансового активу в наступних звітних періодах.
Банк визнає процентний дохід за ефективною ставкою відсотка до валової балансової вартості фінансового
активу, починаючи з наступної дати нарахування процентів, якщо в результаті впливу певних подій раніше
знецінений фінансовий актив відновився, і вже не є знеціненим.
Банк під час первісного визнання кредиту відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму
різниці між справедливою вартістю кредиту та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту/премії,
якщо ефективна ставка відсотка за цим кредитом є вищою або нижчою, ніж ринкова. За звітний період Банк не
надавав своїм акціонерам кредитів, ефективна ставка відсотка за якими була б вищою або нижчою, ніж ринкова..
Списання кредитів
Списання знецінених фінансових активів здійснюється, якщо немає обґрунтованих очікувань щодо відновлення
фінансового активу.
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Відсутність обґрунтованих очікувань щодо відновлення фінансового активу визначається, якщо за таким активом
резерв під очікувані кредитні збитки сформовано відповідно до вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" у повній
сумі його валової балансової вартості та є один або кілька з таких критеріїв:
прострочення погашення суми боргу або його частини (основної суми боргу та/або нарахованих доходів)
за фінансовим активом становить понад 36 місяців;
-

за попередні 36 місяців банк не отримав суттєвих платежів за фінансовим активом;

за фінансовим активом, забезпеченим заставою/забезпеченням, банк не отримав суттєвих надходжень
грошових потоків від реалізації застави / звернення стягнення на забезпечення або банк не мав доступу / права
викупу застави / стягнення забезпечення протягом попередніх 36 місяців;
банк не зміг здійснити продаж фінансового активу за три спроби поспіль шляхом відкритого (відкритих)
аукціону (аукціонів) з використанням електронних торгових систем або іншим способом;
у банку наявна інформація про те, що заборгованість за фінансовим активом щодо боржника списана
іншим банком.
Рішення про її списання приймається Правлінням Банку за поданням Комітету по роботі з непрацюючими активами.
В 2020 році Банк списав заборгованість за знеціненими кредитами за рахунок оціночних резервів під очікувані
кредитні збитки на загальну суму 10 367 тис. грн.
Реструктуризація кредитів і заборгованості клієнтів
Банк намагається, по можливості, замість звернення щодо стягнення застави, переглядати умови кредитів,
наданих клієнтам, наприклад, продовжувати строки погашення, то погоджує нові умови кредитування.
Облік подібної реструктуризації проводиться із застосування принципів обліку модифікації фінансових активів,
викладених в п. 4.2.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Банк має поточне юридичне або дійсне зобов’язання, що виникло в результаті
минулих подій, для погашення якого ймовірно буде необхідне вибуття ресурсів, які містять у собі певні
економічні вигоди, і розмір такого зобов’язання можна достовірно оцінити.
Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
Банк під час первісного визнання оцінює та відображає в бухгалтерському обліку фінансові гарантії, а також
тверді зобов'язання з кредитування, надані за ставкою, нижчою, ніж ринкова, за справедливою вартістю.
Банк у подальшому після первісного визнання оцінює зобов'язання з кредитування, надані за ставкою, нижчою,
ніж ринкова, та фінансові гарантії за найбільшою з двох таких величин:
1) сумою оціночного резерву під очікувані кредитні збитки;
2) сумою справедливої вартості фінансового зобов'язання за мінусом амортизації накопиченого доходу згідно з
принципами його визнання.
f.

Інвестиції в цінні папери

Боргові цінні папери первісно визнаються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення
операції (за винятком боргових цінних паперів, які класифікуються як фінансові активи за справедливою
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, тоді витрати на проведення операції відразу
визнаються витратами).
Надалі боргові цінні папери в залежності від бізнес-моделі та оцінки, чи контрактні грошові потоки є виключно
виплатами основної суми та процентів, оцінюються за амортизованою собівартістю, справедливою вартістю з
визнанням переоцінки в іншому сукупному доході або справедливою вартістю з визнанням переоцінки у
прибутках або збитках, як це зазначено в п.4.2.
Банк визнає за борговими цінними паперами, що обліковуються за амортизованою собівартістю, процентний
дохід (нарахування процентів, амортизацію дисконту/премії) за ефективною ставкою відсотка протягом періоду
від дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, відступлення права вимоги, погашення, списання
за рахунок резерву), рекласифікації. Банк визнає процентні доходи за ефективною ставкою відсотка до валової
балансової вартості за винятком:
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придбаних або створених знецінених фінансових активів. Для таких фінансових активів застосовується
ефективна ставка відсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собівартості
фінансового активу з дати первісного визнання;
фінансових активів, що не були придбаними або створеними знеціненими фінансовими активами, але в
подальшому стали знеціненими фінансовими активами. До таких фінансових активів банк застосовує ефективну
процентну ставку до амортизованої собівартості фінансового активу в наступних звітних періодах.
Банк визнає процентний дохід за ефективною ставкою відсотка до валової балансової вартості фінансового
активу, починаючи з наступної дати нарахування процентів, якщо в результаті впливу певних подій раніше
знецінений фінансовий актив відновився, і вже не є знеціненим.
За звітний період Банком проводилися операції лише з борговими цінними паперами, що обліковуються за
амортизованою собівартістю.
В 2020 році Банк не проводив операцій з борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою
вартість через інший сукупний дохід, із борговими цінними паперами, що обліковуються за справедливою
вартість через прибуток/збиток, та з інструментами капіталу.
g.

Заставне майно, що перейшло у власність Банку

Заставне майно, що перейшло у власність Банку – активи, отримані Банком при врегулюванні прострочених
кредитів. Якщо заставлене майно, на яке звернено стягнення відповідно до законодавства України,
використовується Банком, воно визнається необоротним активом або інвестиційною нерухомістю за сумою
справедливої вартості. Якщо Банк набуває право власності на земельні ділянки шляхом реалізації прав
заставодержателя, такі активи класифікуються як інвестиційна нерухомість.
Заставлене майно (необоротні активи), на яке Банк набуває право власності з метою продажу, що відповідає
критеріям визнання їх необоротними активами, утримуваними для продажу, оцінюється і відображається в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на продаж. Амортизація на такі активи не нараховується
Активи, які Банк набув у власність шляхом реалізації права заставодержателя та утримує з метою подальшого
продажу, що не відповідають критеріям визнання їх необоротними активами, утримуваними для продажу, та не
можуть бути визнані необоротними активами для використання в поточній діяльності або інвестиційною
нерухомістю, Банк визнає оборотними активами (запасами), які обліковуються за найменшою з двох вартостей:
собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Для визначення чистої вартості реалізації, що є різницею між очікуваною ціною реалізації запасів в умовах
звичайної діяльності та очікуваними витратами на реалізацію, обраховується розмір очікуваних витрат на
реалізацію.
Банк визнає втрати від зменшення корисності в разі зниження справедливої вартості заставного майна за
вирахуванням витрат на продаж витратами в прибутках/витратах.
У разі збільшення справедливої вартості заставного майна за вирахуванням витрат на продаж Банк визнає дохід,
але в сумі, що не перевищує раніше накопичені втрати від зменшення корисності.
h.

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана
Банком, згідно до положень МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», з метою отримання орендних платежів або
збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: використання при наданні послуг чи для
адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності.
Під час первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості визнається за первісною вартістю, яка включає
ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов’язані з її придбанням.
Після первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості оцінюється за справедливою вартістю, з визнанням
змін справедливої вартості в прибутку або збитку, амортизація та зменшення корисності не визнаються.
Банк здійснює оцінку інвестиційної нерухомості щорічно на кожну наступну після первісного визнання звіту
дату на підставі висновку про ринкову вартість незалежного експерта.
Оцінку справедливої вартості інвестиційної нерухомості Банку у звітному році здійснював суб’єкт оціночної
діяльності ПП «ТВІ», при проведенні оцінки з урахуванням загальних положень та обмежуючих умов із
застосуванням методик, затверджених законодавством України, Міжнародних Стандартів Оцінки, законодавчим
полем дозволених Оцінювачам в роботах з незалежної оцінки, ринкова вартість розрахована з використанням
порівняльного підходу.
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Метод оцінки об’єкта інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю послідовно застосовуватиметься
Банком до часу його вибуття або переведення в іншу групу активів.
Прибуток або збиток від змін в справедливій вартості інвестиційної нерухомості Банк визнає в прибутку або
збитку в тому періоді, в якому він виникає.
Доходи від надання в оренду інвестиційної нерухомості визнається в складі інших операційних доходів в тому
періоді, до якого вони відносяться.
i.

Основні засоби

Основними засобами є матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі своєї діяльності,
надання послуг, для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року.
Об’єкт основних засобів (придбаний або створений) визнається активом, якщо він контролюється Банком, є
імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням та його вартість може
бути достовірно визначена.
Основні засоби Банку визнаються за первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов’язані з придбанням,
створенням, доставкою, установкою та введенням в експлуатацію та суми податків, сплачених у зв’язку з
придбанням, що не компенсуються Банку.
Після первісного визнання об’єкта основних засобів його подальший облік здійснюється за переоціненою
вартістю (справедливою вартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
зменшення корисності. Переоцінка групи основних засобів проводитися, якщо їх залишкова вартість на дату
переоцінки суттєво (більше, ніж на 10 %) відрізняється від їх справедливої вартості на дату переоцінки.
Банк здійснює оцінку основних засобів щорічно на кожну наступну після первісного визнання звітну дату
балансу на підставі висновку про ринкову вартість незалежного експерта.
Оцінку справедливої вартості основних засобів Банку у звітному році здійснював суб’єкт оціночної діяльності
ПП «ТВІ», при проведенні оцінки були використані загальноприйняті в міжнародній та українській практиці
підходи: порівняльний та дохідний.
Збільшення вартості основних засобів в результаті переоцінки визнається безпосередньо в іншому сукупному
доході, за винятком тих випадків, коли воно сторнує зменшення вартості в результаті попередньої переоцінки,
визнане у прибутку або збитку. Зменшення вартості основних засобів в результаті переоцінки визнається у
прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли воно сторнує збільшення вартості в результаті попередньої
переоцінки, визнане безпосередньо в складі іншого сукупному доходу/збитку.
Банк визнає відстрочені податкові активи та податкових зобов'язань за результатами переоцінки основних засобів
в кореспонденції рахунків з обліку відстрочених податкових активів чи зобов’язань з рахунками з обліку
переоцінки в додатковому капіталі, якщо результат переоцінки відображається безпосередньо в складі іншого
сукупному доходу/збитку, або з рахунками з обліку податку на прибуто, якщо результати переоцінки визнаються
у прибутку або збитку.
Під час вибуття об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, різниця між сумою (перевищення)
попередніх дооцінок і сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів включається
до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу
Капітальні інвестиції в основні засоби включають об'єкти незавершеного будівництва та незавершені виграти на
поліпшення основних засобів. Вони обліковуються по первісній вартості, за вирахуванням будь-яких
накопичених збитків від зменшення корисності. По завершенні будівництва активи переводяться до складу
основних засобів і відображаються за балансовою вартістю на момент переведення. На об'єкти капітальних
інвестицій знос не нараховується.
Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших операційних витрат у періоді, в
якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати підлягають капіталізації.
j.

Нематеріальні активи

Критерії визнання. Нематеріальні активи визнаються Банком у разі їх відповідності одночасно трьом критеріям,
а саме:
можливості ідентифікувати активи, тобто якщо активи можна відділити від Банку або виділити з нього і
відповідно продати, передати, здати в оренду чи обміняти, окремо чи разом з відповідним договором, активом
чи зобов’язанням та/або якщо активи є результатом договірних чи інших юридичних прав, незалежно від того,
чи можна ці права передавати чи відділяти від Банку чи від інших прав та зобов’язань;
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можливості контролювати активи, що визначається як право на отримання майбутніх економічних вигід,
які генеруються цим ресурсом Банку, і можливість відмовити іншим особам в доступі до цих вигід;
можливості отримувати майбутні економічні вигоди, що включають як майбутнє отримання виручки від
продажу послуг Банку, так і економію ресурсів.
Ресурси Банку, що не відповідають наведеним критеріям визнання, відносяться на витрати в міру їх виникнення.
Ресурси Банку, що відповідають критеріям визнання нематеріальних активів у вигляді прикладного програмного
забезпечення, які використовуються в комп’ютері та зазвичай легко замінюються і не є невід’ємною частиною
відповідного обладнання, визнаються нематеріальними активами. Разом з цим, програмне забезпечення, що
вбудоване в обладнання, і не може працювати без цього програмного забезпечення, є невіддільною частиною
відповідного обладнання та визнається в складі основних засобів (наприклад, операційні системи). Нематеріальні
активи, що безпосередньо містяться на компакт-дисках, вважаються нематеріальним активом, оскільки вартість
фізичного носія є незначною порівняно з вартістю власне нематеріального активу.
Для доведення можливості визнання нематеріального активу, Банк доводить відповідність всім наступним
умовам:
в Банку існує технічна можливість та наявність технічних, фінансових чи інших ресурсів щодо
приведення активу до стану, необхідного для використання або продажу, намір завершити його створення для
використання чи продажу, здатність його використовувати чи продати;
існує впевненість щодо отримання економічних вигід в майбутньому, що підтверджується наявністю
ринку для такого нематеріального активу або від його внутрішнього використання. Кращим доказом наявності
ринку є отримання сертифікації (дозволу, ліцензії тощо) регулятивних органів стосовно даного нематеріального
активу;
-

здатність здійснити достовірну оцінку витрат, які понесені в ході його розробки.

Оцінка. Нематеріальні активи включають придбане програмне забезпечення та ліцензії. Нематеріальні активи,
придбані окремо, первісно визнаються за вартістю придбання. Після первісного визнання нематеріальні активи
відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
зменшення корисності.
Нематеріальні активи мають обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з
обмеженим строком корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 10 років,
і аналізуються на предмет зменшення корисності у випадку наявності ознак можливого зменшення корисності
нематеріального активу. Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом визначеного строку
корисного використання і визнається як адміністративні та інші операційні витрати в звіті про фінансові
результати протягом таких термінів корисної служби активу (в роках).
Протягом звітного року метод нарахування амортизації та термін корисного використання нематеріальних
активів не змінювався.
Протягом звітного року Банком не здійснювалась переоцінка первісної вартості нематеріальних активів.
Строк використання. Строк корисного використання нематеріальних активів визначається Банком самостійно,
виходячи з власного досвіду роботи з нематеріальними активами, з досвіду роботи інших учасників ринку з
подібними активами та сучасних тенденцій у галузі техніки й інформаційних технологій.
Банк визнає зменшення корисності нематеріальних активів якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування
менша від балансової вартості об’єкта нематеріальних активів.
k.

Облік оренди

Облік оренди, в якій Банк є орендар
Банк не застосовує МСФЗ 16 до оренди нематеріальних активів.
Згідно з МСФЗ 16 оренда враховується на основі «моделі права користування». Дана модель передбачає, що на
дату початку оренди в орендаря є фінансове зобов’язання здійснювати орендні платежі на користь орендодавця
за право користування базовим активом протягом терміну оренди.
На початку дії договору Банк оцінює чи є договір орендою, або чи містить договір оренду. Банк проводить
повторну оцінку договору чи є договір орендою, або чи містить договір оренду, лише якщо змінюються умови
договору.
Договір є, чи містить оренду, якщо договір передає право контролювати користування ідентифікованим
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активом протягом певного періоду часу (загального періоду часу, протягом якого актив використовується
Банком, включаючи періоди, що не слідують один за одним) в обмін на компенсацію.
Ідентифікований актив
Вимога про наявність ідентифікованого активу є фундаментальною для визначення оренди. Відповідно до п. Б13Б20 Додатку Б «Керівництво із застосування» МСФЗ 16 актив, як правило, ідентифікуєтеся тим, що він явно
вказаний в договорі. Навіть якщо актив безпосередньо вказаний, Банк не має права використовувати
ідентифікований актив, якщо на момент укладення договору постачальник має суттєве право замінити актив
протягом періоду використання (загального періоду часу, протягом якого актив використовується для виконання
договору з клієнтом, включаючи періоди, що не слідують один за одним). Право на заміну активу є істотним
тільки при дотриманні двох наступних умов:
постачальник має практичну можливість замінити альтернативні активи протягом терміну використання
(наприклад, клієнт не може перешкоджати заміні активу постачальником, а у постачальника є вільний доступ до
альтернативних активів або вони можуть бути поставлені постачальником протягом прийнятного періоду);
постачальник отримає економічну вигоду від реалізації свого права на заміну активу (очікується, що
економічні вигоди, пов'язані з заміною активу, перевищать витрати, пов'язані із заміною активу).
Якщо постачальник має право або зобов'язання замінити актив лише у конкретну дату або при настанні
визначеної події або після того, то право заміни постачальника не є суттєвим, оскільки постачальник не має
практичної спроможності надати для заміни альтернативні активи протягом усього періоду використання.
Банк здійснює оцінку того, чи є право заміни постачальника суттєвим, базуючись на фактах і обставинах на
початок дії договору і не бере до уваги майбутні події, які на початку дії договору не вважаються імовірними
протягом строку дії.
Якщо Банк не може з легкістю визначити, чи має постачальник суттєве право заміни, Банк виходить з того, що
будь-яке право заміни не є суттєвим .
Оцінюючи чи передає договір право контролю використання ідентифікованого активу на певний період часу,
Банк оцінює, чи має він, протягом усього періоду використання, обидва такі права:
а) право отримувати в основному всі економічні вигоди від використання ідентифікованого активу; та
б) право керувати використанням ідентифікованого активу.
Щоб контролювати використання ідентифікованого активу, Банку необхідно мати право отримувати в
основному всі економічні вигоди від використання активу протягом усього періоду використання. Банк
може отримувати економічні вигоди від використання активу прямо або опосередковано багатьма різними
способами, такими як користування, утримування або надання активу в суборенду.
Оцінюючи право отримувати в основному всі економічні вигоди від використання активу, Банк бере до уваги
лише економічні вигоди, які є наслідком використання активу у визначених межах права Банку на використання
активу.
Якщо договір вимагає від орендаря сплатити постачальникові або іншій стороні частку грошових потоків,
отриманих від використання активу, як компенсацію, то такі грошові потоки, сплачені як компенсація, слід
вважати частиною економічних вигід, які орендар отримує від використання активу.
Банк має право керувати використанням ідентифікованого активу протягом усього періоду використання,
лише якщо виконується одна з таких умов:
а) Банк має право керувати, як і з якою метою актив використовується протягом усього періоду використання;
або
б) значущі рішення щодо того, як і з якою метою використовується актив, визначені наперед і:
Банк має право експлуатувати актив (або керувати іншим в експлуатації активу у дозволений ним спосіб)
протягом усього періоду використання, причому постачальник не має права змінювати його експлуатаційні
інструкції; або
Банк спроектував актив (або конкретні аспекти активу) у такий спосіб, що наперед визначив, як і з якою
метою актив використовуватиметься протягом усього періоду використання
Банк має право керувати, як і з якою метою актив використовується, якщо, у межах свого права користування,
визначеного договором, він може змінювати, як і з якою метою актив використовується протягом усього періоду
використання. Здійснюючи цю оцінку, Банк розглядає права щодо ухвалення рішення, які є найбільш значущими
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для зміни того, як і з якою метою актив використовується протягом усього періоду використання. Права щодо
ухвалення рішення є значущими, якщо вони впливають на економічні вигоди, які будуть отримані від
використання.
Строк оренди
Строк оренди визначається, як невідмовний період оренди разом з:
періодами, на які розповсюджуються право продовження оренди у випадку, якщо Банк обґрунтовано
впевнений в тому, що він скористається такою можливістю;
періодами, на які розповсюджуються право припинити дію оренди, якщо Банк обґрунтовано впевнений
в тому, що він не скористається такою можливістю.
Визначаючи строк оренди та оцінюючи тривалість невідмовного періоду оренди, Банк застосовує визначення
договору та встановлює період, протягом якого договір є забезпеченим правовою санкцією. Оренда більше не є
забезпеченою правовою санкцією, коли орендар і орендодавець - кожний має право припинити дію оренди без
дозволу іншої сторони, заплативши не більше ніж незначний штраф.
Якщо лише орендар має право припинити дію оренди, то таке право вважається можливістю припинити дію
оренди, яка є в орендаря, при визначенні суб'єктом господарювання строку оренди. Якщо лише орендодавець має
право припинити дію оренди, то невідмовний період оренди включає період, якого стосується ця можливість
припинити дію оренди.
Строк оренди починається з дати початку оренди та включає будь-які орендні канікули, що надаються орендареві
орендодавцем.
На дату початку оренди Банку оцінює, чи є обґрунтована впевненість у тому, що він реалізує можливість
продовжити оренду або придбати базовий актив або у тому, що він не реалізує можливість припинити дію оренди.
Банк розглядає всі доречні факти й обставини, які створюють економічний стимул для Банку до реалізації, або
не реалізації, такої можливості, в тому числі будь-які очікувані зміни фактів й обставин з дати початку оренди до
дати реалізації такої можливості. Зокрема, це
а) умови договору щодо таких періодів можливого продовження або припинення оренди порівняно з ринковими
ставками, такі як:
-

сума платежів за оренду у будь-якому з періодів можливого продовження або припинення оренди;

сума будь-яких змінних платежів за оренду або інших умовних платежів, таких як платежі в рахунок
штрафів за припинення дії оренди або гарантії ліквідаційної вартості; та
умови будь-яких можливостей, які можуть бути реалізовані після початкових періодів можливостей
продовження або припинення оренди (наприклад, можливість придбання, яка може бути реалізована наприкінці
періоду продовження оренди за ставкою, яка наразі нижча за ринкові ставки).
б) значні вдосконалення базового активу здійснені (або здійснення яких очікується) протягом строку дії
договору, що, як передбачається, дасть значну економічну вигоду орендареві коли можна буде реалізувати
можливість продовжити або припинити дію оренди або придбати базовий актив;
в) витрати, пов'язані з припиненням оренди, такі як витрати, пов'язані з перемовинами, витрати на переміщення,
витрати на ідентифікацію іншого базового активу, який відповідає потребам орендаря, витрати, пов'язані з
інтеграцією нового активу в діяльність орендаря, або штрафи за припинення оренди чи інші подібні витрати,
в тому числі витрати, пов'язані з поверненням базового активу до передбаченого в договорі стану або у
передбачене в договорі місце;
г) важливість базового активу для діяльності орендаря, беручи до уваги, зокрема, те, чи є базовий актив
спеціалізованим активом, місце знаходження базового активу та наявність відповідних альтернатив; та
ґ) умови, пов'язані з реалізацією можливості продовження або припинення оренди (тобто коли можливість може
бути реалізована лише за виконання однієї чи кількох умов), а також імовірність того, що ці умови
існуватимуть
Що коротший невідмовний період оренди, то більш імовірним є те, що Банк реалізує можливість продовжити
оренду або що він реалізує можливість припинити оренду. Це пояснюється тим, що витрати, пов'язані з
отриманням активу на заміну, як правило, пропорційно вищі, якщо невідмовний період коротший.
Після дати початку оренди Банк ще раз оцінює строк оренди після настання значної події або значної зміни
обставин, яка контролюється Банком та впливає на те, чи є Банк обґрунтовано впевненим у тому, що він реалізує
можливість, яка раніше не була включена у його визначення строку оренди, або що він не реалізує можливість,
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яка раніше була включена у його визначення строку оренди. Такими значними подіями або змінами обставин є,
зокрема:
а) значні вдосконалення орендованої нерухомості, не передбачені на дату початку оренди, завдяки яким Банк, як
очікується, матиме значну економічну вигоду, коли можна буде реалізувати можливість продовжити або
припинити оренду або придбати базовий актив;
б) значна модифікація або налаштування базового активу, які не будуть передбачені на дату початку оренди;
в) початок суборенди базового активу на період, що виходить за межі попередньо встановленого строку оренди;
ґ) бізнес-рішення Банку, яке безпосередньо стосується реалізації чи не реалізації певної можливості.
Підтвердженням обґрунтованої впевненості, що Банк скористається правом продовження оренди певного
базового активу та не скористається можливістю припинити дію оренди зокрема є:
1)

Разом:

Стратегія Банку/План розвитку Банку/інше рішення органів управління Банку (далі – Рішення Банку),
якими задекларовано використання певного базового активу не менше певного періоду, що перевищує строк
оренди за договором;
-

наявність в договорі оренди права пролонгації договору.

Або
2)
-

Разом:
наявність в договорі оренди права пролонгації договору;

наявність в Банку практики пролонгацій оренди відповідного базового активу або подібних базових
активів;
відсутність в Рішеннях Банку планів відмовитися від оренди/скористатися можливістю припинити
оренду певного базового активу.
При виконанні умов із вищезазначеного пункту 1) Банк, визнаючи оренду певного базового активу (перегляді
строку оренди), визначає строк оренди як період, задекларований в Рішеннях Банку. Під час першого
застосування МСФЗ 16 строком оренди буде період, що починається з 01.01.2019р. і закінчуватися в день
закінчення періоду, задекларованого в Рішеннях Банку.
При виконанні умов із вищезазначеного пункту 2) Банк, визнаючи оренду певного базового активу (перегляді
строку оренди), визначає строк оренди як період, що складається із періоду дії договору оренди плюс період дії
договору оренди після його продовження ще на один термін. Під час першого застосування МСФЗ 16 строком
оренди буде період, що починається з 01.01.2019р. і закінчується в день закінчення договору після його
продовження ще на один термін.
Якщо є Рішення Банку відмовитися від оренди/скористатися можливістю припинити оренду певного базового
активу, Банк при визнанні оренди певного базового активу (перегляді строку оренди) визначає строк оренди як
період, що залишився до припинення оренди.
Якщо договором передбачено продовження договору, відсутня практика пролонгацій оренди відповідного
базового активу (або подібних базових активів), але наявні факти й обставини, вище зазначені, які створюють
економічний стимул для Банку скористатися правом продовження оренди певного базового активу та не
скористатися можливістю припинити дію оренди, Банк при визнанні оренди певного базового активу (перегляді
строку оренди) визначає строк оренди як період, що складається із періоду дії договору оренди плюс період дії
договору оренди після його продовження ще на один термін.
Якщо договором передбачено продовження договору, відсутня практика пролонгацій оренди відповідного
базового активу (або подібних базових активів) та відсутні факти й обставини, які створювали б економічний
стимул для Банку скористатися правом продовження оренди певного базового активу та не скористатися
можливістю припинити дію оренди, Банк при визнанні оренди певного базового активу (перегляді строку оренди)
визначає строк оренди як період дії договору.
Якщо договором не передбачено продовження договору Банк при визнанні оренди певного базового активу
(перегляді строку оренди) визначає строк оренди як період дії договору
Розмежування компонентів договору
Для договору, який є, або містить оренду, Банк обліковує кожний компонент оренди в договорі, як оренду окремо
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від компонентів, що не пов'язані з орендою цього договору.
Для договору, який містить компонент оренди, а також один або більше додаткових компонентів оренди, що не
пов'язані з орендою, Банк розподіляє компенсацію, передбачену в договорі, на кожний компонент оренди на
підставі відносної окремо взятої ціни компонента оренди та агрегованої окремо взятої ціни компонентів, що не
пов'язані з орендою.
Відносна окремо взята ціна компонентів оренди та ціна компонентів, що не пов'язані з орендою, визначається на
основі ціни, яку орендодавець або подібний постачальник стягував би з Банку за цей компонент або подібний
компонент окремо. Якщо наявну окрему взяту ціну знайти неможливо, то Банк складає оцінку окремо взятої ціни,
максимально використовуючи наявну інформацію.
Право використовувати базовий актив є окремим компонентом оренди, якщо виконуються обидві такі умови:
а) орендар може отримувати вигоду від використання базового активу - самого лише активу або разом з іншими
ресурсами, які орендар може легко отримати; та
б) базовий актив не є ані сильно залежним, ані тісно взаємопов'язаним з іншими базовими активами, зазначеними
у даному договорі.
Спрощений метод
Банк застосовує спрощений метод і не визнає в балансі актив з права користування та орендне зобов’язання при
обліку :
короткострокової оренди - договір оренди, за яким на дату початку оренди передбачений термін
оренди становить не більше 12 місяців і який не містить опціон на покупку базового активу, та який не містить
права продовження або щодо якого відсутня обґрунтована впевненість, що Банк скористається правом
продовження;
оренди, у якій базовий актив є малоцінним активом – актив, вартість якого не перевищує еквівалент
5 000,00 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору (для першого застосування МСФЗ
9 – на 01.01.2019р.).
Орендні платежі в разі застосування спрощення визнаються витратами на прямолінійній основі.
Визнання
На дату початку оренди визнається актив з права користування та орендне зобов’язання.
Первісно актив з права користування визнається за первісною вартістю (собівартістю). Первісна вартість
(собівартість) активу з права користування включає:
-

суму первісної оцінки орендного зобов’язання;

-

орендні платежі, які здійснені на або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди;

-

первісні прямі витрати, які понесені орендарем;

-

оцінку витрат, які будуть понесені Банком на демонтаж, переміщення, доведення базового активу до стану,
що вимагається строками та умовами оренди. Ці витрати визнаються частиною собівартості активу з права
користування тоді, коли відображаються зобов'язання за цими витратами

На дату почату оренди визнається орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не
сплачених на таку дату. Платежі за право користування базовим активом дисконтуються протягом строку оренди
(орендні платежі), застосовуючи припустиму ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити.
Якщо таку ставку не можна легко визначити, Банк застосовує ставку додаткового запозичення Банку.
На дату початку оренди орендні платежі, включені в оцінку орендного зобов'язання, складаються з вказаних
далі платежів за право використання базового активу протягом строку оренди, які не були сплачені на дату
початку оренди:
фіксовані платежі (в тому числі по суті фіксовані платежі), за вирахуванням будь яких стимулів до
оренди, що підлягають отриманню;
змінні орендні платежі, які залежать від індексу або ставки, які первісно оцінені з використанням такого
індексу чи ставки на дату початку оренди;
-

суми, які будуть сплачені Банком за гарантіями ліквідаційної вартості;

-

ціну виконання можливості придбання активу, якщо Банк обґрунтовано впевнений в тому, що він
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скористається такою можливістю;
платежі як штрафи за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію Банком можливості
припинення оренди.
По суті фіксовані орендні платежі - це платежі, які за формою містять змінність, однак по суті є неминучими. По
суті фіксовані орендні платежі існують, наприклад, якщо:
а) платежі мають структуру змінних орендних платежів, але у тих платежах немає справжньої змінності. Такі
платежі містять змінні положення, які не мають реальної економічної сутності.
б) є більше ніж одна сукупність платежів, які орендар може здійснити, однак лише одна з цих сукупностей
платежів є реалістичною. У такому випадку орендними платежами вважається лише реалістична сукупність
платежів;
в) є більше ніж одна реалістична сукупність платежів, які орендар може здійснити, але він повинен здійснити
щонайменше одну з таких сукупностей платежів. У такому випадку орендними платежами вважається та
сукупність платежів, яка передбачає найменшу сукупну величину виплат з урахуванням дисконтування.
Подальша оцінка активу з права користування
Після дати початку оренди Банк оцінює актив з права користування, застосовуючи модель собівартості.
Банк оцінює актив з права користування за собівартістю:
а) з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення
корисності; та
б) з коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання.
Актив з права користування амортизується з дати початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець
строку корисного використання активу з права користування та кінець строку оренди.
Якщо оренда передає право власності на базовий актив Банку наприкінці строку оренди або якщо собівартість
активу з права користування відображає той факт, що Банк скористається можливістю його придбати, то актив з
права користування амортизується від дати початку оренди і до кінця строку корисного використання базового
активу.
Банк, застосовуючи МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів», визначає чи зменшилась корисність активу з
права користування та відображає в обліку будь-які збитки унаслідок зменшення корисності на кінець кожного
звітного періоду.
Банк аналізує наявність ознак знецінення на кінець кожного звітного періоду. У разі наявності таких ознак
оцінюється сума очікуваного відшкодування та визнається збиток від знецінення, якщо сума очікуваного
відшкодування менше, ніж балансова вартість. Після визнання збитку від знецінення, скоригована балансова
вартість активу в формі права користування стає новою базою для амортизації.
У разі наявності будь якої ознаки того, що збиток від знецінення, визнаний в попередні періоди, більше не існує
або зменшився, визнається подальше відновлення визнаного раніше збитку від знецінення. При визнанні будьякого відновлення, збільшена балансова вартість активу не повинна перевищувати балансову вартість, яка була
б визначена після амортизації за відсутності знецінення.
Подальша оцінка орендного зобов'язання
Після дати початку оренди орендне зобов'язання оцінюється шляхом
а) збільшення балансової вартості нарахованими процентами за орендним зобов'язанням;
б) зменшення балансової вартості на здійснені орендні платежі; та
в) переоцінки балансової вартості від будь-якої переоцінки або модифікації оренди, або від перегляду по суті
фіксованих орендних платежів.
Проценти за орендним зобов'язанням визнаються за ставкою додаткового запозичення ( або за переглянутою
ставкою) до залишку орендного зобов'язання.
Після дати початку оренди визнаються у прибутку або збитку такі обидві складові:
а) проценти за орендним зобов'язанням; та
б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов'язання у тому періоді, у якому сталася подія чи
умови, які спричинили здійснення таких платежів.
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Після дати початку оренди сума переоцінки орендного зобов'язання визнається як коригування активу з права
користування. Однак якщо балансова вартість активу з права користування зменшилася до нуля і відбувається
подальше зменшення оцінки орендного зобов'язання, то будь-яка решта суми переоцінки визнається у прибутку
або збитку.
Орендне зобов'язання переоцінюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням
переглянутої ставки дисконту, якщо виконується будь-яка з таких двох умов:
а) змінився строк оренди. Переглянуті орендні платежі визначаються на основі переглянутого строку оренди; або
б) змінилася оцінка можливості придбання базового активу у контексті можливості придбання. Визначаються
переглянуті орендні платежі та відображається зміна сум, що мають бути сплачені у разі використання
можливості придбання.
Переглянута ставка дисконту визначається як припустима ставка відсотка в оренді на решту строку оренди, якщо
таку ставку можна легко визначити, або як ставка додаткових запозичень орендаря на дату переоцінки, якщо
припустиму ставку відсотка в оренді не можна легко визначити.
Орендне зобов'язання переоцінюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів, якщо або
а) змінилися суми, що, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості. Переглянуті орендні
платежі визначаються з метою відобразити зміну сум, що, як очікується, будуть сплачені за гарантією
ліквідаційної вартості;
або
б) змінилися майбутні орендні платежі внаслідок зміни індексу або ставки, які були використані для визначення
таких платежів; в тому числі, наприклад, зміна з метою відобразити зміни ринкових орендних ставок після
перегляду ринкових орендних умов. Орендне зобов'язання переоцінюється для відображення цих
переглянутих орендних платежів лише тоді, коли змінилися грошові потоки (тобто, коли починає діяти
коригування орендних платежів). Визначаються переглянуті орендні платежі для решти строку оренди на
основі переглянутих договірних платежів.
При цьому використовується незмінена ставка дисконту, окрім випадку, коли зміна орендних платежів сталася
внаслідок зміни плаваючих ставок відсотка. У таких випадках застосовується переглянута ставка дисконту, яка
відображає зміни ставки відсотка.
Модифікація оренди
Модифікація оренди обліковується як окрема оренда, якщо виконуються обидві такі умови:
а) модифікація розширює сферу дії оренди, додаючи право на використання одного або більшої кількості базових
активів; та
б) компенсація за оренду зростає на суму, зіставну з окремо взятою ціною розширення сфери дії оренди, та
відповідними коригуваннями такої окремо взятої ціни з метою відображення обставин конкретного договору.
Для модифікації оренди, яка не обліковується як окрема оренда, на дату набрання чинності модифікації:
а) розподіляється компенсація, зазначена у модифікованому договорі;
б) визначається строк оренди модифікованої оренди; та
в) переоцінюється орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів за допомогою
переглянутої ставки дисконту. Переглянута ставка дисконту визначається як припустима ставка відсотка в
оренді, для решти строку оренди, якщо таку ставку легко визначити, або, як ставка додаткових запозичень
орендаря на дату набрання чинності модифікацією оренди, якщо припустиму ставку відсотка в оренді не можна
легко визначити.
Для модифікації оренди, яка не обліковується як окрема оренда, переоцінка орендного зобов'язання
обліковується шляхом:
а) зменшення балансової вартості активу з права користування для відображення часткового або повного
припинення оренди для модифікацій оренди, які зменшують сферу дії оренди. Будь-який прибуток або збиток,
пов'язаний з частковим або повним припиненням такої оренди, визнається у прибутку або збитку.
б) здійснення відповідного коригування активу з права користування для всіх інших модифікацій оренди.
Облік оренди, в якій Банк є орендодавцем
Банк як орендодавець класифікує орендні операції кожну окремо: або як операційну оренду, або як фінансову
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оренду.
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з
правом власності на базовий актив.
Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди, щодо права
власності на базовий актив. За звітний період банк не проводив операцій з фінансовою орендою.
Банк визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі.
Банк визнає витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, як витрати.
Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору про операційну оренду, включаються до балансової
вартості базового активу та визнаються витратами протягом строку оренди на прямолінійній основі.
Базові активи амортизуються у тому ж порядку, що і інші подібні (з однієї групи) основні засоби. Якщо актив,
наданий в оренду, відповідає характеристикам інвестиційної нерухомості, він переводиться до інвестиційної
нерухомості і в подальшому обліковується за справедливою вартістю (амортизація не нараховується).
Амортизація

l.

Основні засоби та нематеріальні активи амортизуються протягом строку їх корисного використання за рахунок
витрат Банку.
Порядок та норми нарахування і обліку амортизації основних засобів регламентується внутрішніми
нормативними документами Банку.
Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом щомісячно за нормами амортизації,
виходячи із терміну корисного використання основних засобів, а саме:
будинки, споруди

20 років (норма амортизації – 5%)

транспортні засоби

4 роки (норма амортизації – 25%)

машини та обладнання

4 роки (норма амортизації – 25%)

інструменти, прилади, інвентар

7 років (норма амортизації – 14,3%)

інше обладнання

4 роки (норма амортизації – 25%)

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів здійснювалась у розмірі 100%
їх вартості у першому місяці використання об’єкта.
Наприкінці звітного фінансового року Банком було переглянуто строки корисного використання (експлуатації)
основних засобів і нематеріальних активів. В результаті перегляду були збільшені строки використання на 3 роки
тих основних засобів, які придатні до використання але раніше визначений строк їх використання на 31.12.2020
або закінчився, або становив менше одного року.
m.

Похідні фінансові інструменти:

У 2020 році Банк не укладав угоди, які відносяться до похідних фінансових інструментів.
Операції хеджування Банком протягом 2020 року не здійснювались.
n.

Залучені кошти

Склад залучених коштів. До залучених коштів Банку відносяться кошти клієнтів.
Кошти інших банків відображаються, починаючи з моменту надання Банку коштів або інших активів банкамиконтрагентами. Кошти клієнтів являють собою непохідні фінансові зобов'язання перед фізичними особами,
державними й корпоративними клієнтами.
Первісне визнання та подальша оцінка залучених коштів. Залучені кошти під час первісного визнання
оцінюються за їхньою справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат по угоді. Після первісного
визнання залучені кошти банк оцінює по амортизованій собівартості, застосовуючи метод ефективного відсотка.
o.

Резерви за зобов’язаннями

Банк визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за зобов'язаннями з кредитування та фінансовими
гарантіями.
Під час первісного визнання фінансові гарантії, а також тверді зобов'язання з кредитування, надані за ставкою,
нижчою, ніж ринкова, оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю.
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Справедлива вартість фінансові гарантії під час первісного визнання підтверджується, як правило, сумою
отриманих комісій. Ця сума амортизується лінійним методом протягом терміну договору фінансові гарантії.
У подальшому після первісного визнання зобов'язання з кредитування, надані за ставкою, нижчою, ніж ринкова,
та фінансові гарантії оцінюються за найбільшою з двох таких величин:
1) сумою оціночного резерву під очікувані кредитні збитки;
2) сумою справедливої вартості фінансового зобов'язання за мінусом амортизації накопиченого доходу згідно з
принципами його визнання.
Резерви за зобов’язаннями кредитного характеру (наданими фінансовими гарантіями, акредитивами,
зобов’язаннями з кредитування) визнаються на підставі аналізу аналогічно до кредитів та заборгованості клієнтів.
p.

Податок на прибуток

Сума поточного податку на прибуток визначається відповідно до податкового законодавства України. Витрати з
податку на прибуток у фінансовій звітності складаються з поточного податку та змін у сумах відстрочених
податків.
Витрати з податку на прибуток відображаються у складі прибутку чи збитку, за виключенням тих сум, що
відносяться безпосередньо на власний капітал.
Суми відстрочених податків розраховуються за методом балансових зобов’язань відносно тимчасових різниць,
що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової
звітності. Відстрочені податкові активи визнаються тільки в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання в
майбутньому оподаткованого прибутку, проти якого будуть реалізовані визнані відстрочені податкові активи.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються відповідно до ставки податку, що діятиме в тому
періоді, в якому буде реалізовано актив або здійснено розрахунок за зобов'язанням, базуючись на законодавчих
нормах, що набрали чинність на звітну дату. Коригування сум відстрочених податкових зобов’язань і активів
відбувається в кінці року та в разі вибуття активів, за якими були визнані відстрочені податкові зобовязання та
активи. Відстрочене податкове зобов’язання збільшує суму податку, що підлягає сплаті, в наступні періоди, а
відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню.
Згідно з Податковим кодексом України основна ставка податку на прибуток протягом звітного року становила
18 відсотків. Банком розраховано ВПА та ВПЗ виходячи із ставки оподаткування 18%.
Інші існуючі в Україні податки, які нараховує та сплачує Банк протягом своєї діяльності відповідно до чинного
законодавства, враховуються в звіті про фінансові результати в статті «Інші адміністративні та інші операційні
витрати».
q.

Статутний капітал та емісійний дохід

Статутний капітал – капітал Банку, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Банку.
Статутний капітал відображається по первісній (номінальній) вартості.
Витрати, безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій Банку, згідно до вимог МСБО 32 «Фінансові
інструменти: подання», обліковуються як вирахування з власного капіталу тією мірою, якою вони є додатковими
витратами, що прямо відносяться до операції з власним капіталом, і яких інакше можна було б уникнути.
Перевищення справедливої вартості (ціни розміщення) внесених у капітал сум над номінальною вартістю
випущених акцій обліковується у складі капіталу Банку як емісійний дохід (емісійні різниці).
r.

Визнання доходів і витрат

Доходи і витрати Банку визнаються за таких умов:
-

визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями банку;

-

фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Для обліку доходів та витрат Банк застосовував принципи бухгалтерського обліку:
нарахування та відповідності доходів і витрат, тобто для визначення результату звітного періоду
зіставлялись доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому
доходи і витрати відображались в обліку та звітності під час їх виникнення, а не під час надходження або сплати
грошових коштів;
обачливості для застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або
дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться.
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Доход Банку визначався та оцінювався в момент збільшення активу або зменшення зобов’язання, що
обумовлювало ріст власного капіталу при умові, що фінансовий результат операції досить точно оцінений. Усі
доходи, що відносились до звітного періоду відображались в цьому ж періоді незалежно від того, коли отримані
кошти.
Отримані доходи, які відносяться до майбутніх періодів, обліковувались Банком як відстрочені.
Витрати звітного періоду визнавались і оцінювались в момент зменшення активу, або збільшення зобов’язання,
що приводило до зменшення власного капіталу при умові, що ці витрати досить точно оцінені. Витрати що
відносились до звітного періоду відображались в цьому ж періоді, незалежно від того, коли сплачені кошти.
Здійснені витрати та платежі, які належали до майбутніх періодів, обліковувались, як відстрочені витрати.
Банк визнає витрати шляхом систематичного розподілу вартості активу (наприклад, амортизація) між
відповідними звітними періодами, якщо такий актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох
звітних періодів.
Банк визнає доходи і витрати за кожним видом діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової. Банк окремо
відображає в бухгалтерському обліку кожний вид доходу і витрат. Банк окремо відображає в бухгалтерському
обліку результати переоцінки активів та зобов'язань у зв'язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних
валют і банківських металів та результати від купівлі-продажу активів.
Процентні доходи і витрати.
Банк визнає за борговими фінансовими інструментами процентний дохід/витрати (нарахування процентів,
амортизацію дисконту/премії) за ефективною ставкою відсотка протягом періоду від дати їх придбання до дати
припинення визнання, рекласифікації (крім фінансових зобов’язань).
Банк визнає процентні доходи(витрати) не рідше одного разу на місяць.
Банк визнає процентний дохід за борговими фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, в складі суми переоцінки до справедливої вартості
відповідно до облікової політики. При цьому, Банк не здійснює нарахування процентів та амортизацію дисконту
або премії.
Банк визнає процентні доходи за фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю, за
ефективною ставкою відсотка до валової балансової вартості за винятком:
1) придбаних або створених знецінених фінансових активів. Для таких фінансових активів застосовується
ефективна ставка відсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собівартості
фінансового активу з дати первісного визнання;
2) фінансових активів, що не були придбаними або створеними знеціненими фінансовими активами, але в
подальшому стали знеціненими фінансовими активами. До таких фінансових активів банк застосовує ефективну
процентну ставку до амортизованої собівартості фінансового активу в наступних звітних періодах.
Банк визнає процентний дохід за ефективною ставкою відсотка до валової балансової вартості фінансового
активу, починаючи з наступної дати нарахування процентів, якщо в результаті впливу певних подій раніше
знецінений фінансовий актив відновився, і вже не є знеціненим.
Комісійні доходи і витрати (далі - комісії) - операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами,
сума яких обчислюється пропорційною сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою.
Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними
фінансового інструменту поділяються на комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового
інструменту та визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту, та комісії, що отримуються
(сплачуються) за надання певних банківських послуг та які визнаються доходами (витратами).
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів - це витрати на формування оціночного резерву
на зменшення корисності фінансових активів .
Доходи від повернення раніше списаних активів - кошти, що надійшли для погашення заборгованості, яка
була визнана банком безнадійною щодо отримання.
Інші операційні доходи і витрати - доходи і витрати від операцій, що не пов'язані з інвестиційною та
фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені групи операційних доходів і витрат, зокрема:


доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди);



витрати за послуги аудиту;
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витрати на інкасацію;



неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями тощо.

Загальні адміністративні витрати - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банків. До них
належать витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, обов'язкові
нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати
на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів , інші експлуатаційні та господарські
витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати
на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на
прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.
Податок на прибуток - операційні витрати банку, пов'язані із сплатою податку відповідно до чинного
законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо визнання
відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів.
Порядок застосування методу ефективної ставки відсотка
Банк визнає процентні доходи і витрати за відповідними рахунками з обліку процентних доходів із застосуванням
методу ефективної ставки відсотка. Банк для визнання процентних доходів застосовує номінальну процентну
ставку за фінансовими інструментами, за якими неможливо визначити майбутні грошові потоки (кредити
овердрафт, відновлювальні кредитні лінії, вклади/депозити на вимогу), і до яких ефективна ставка відсотка не
застосовується (короткострокові депозити, овернайти).
Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням
процентів.
Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з урахуванням усіх умов
договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються всі комісії та інші сплачені або отримані
сторонами суми, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Якщо неможливо
достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, то
використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії
договору.
Банк ураховує первісно очікувані кредитні збитки в грошових потоках під час розрахунку ефективної ставки
відсотка, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, для придбаних або створених знецінених фінансових
активів під час первісного визнання
Банк здійснює коригування валової балансової вартості фінансового активу чи амортизованої собівартості
фінансового зобов'язання для відображення фактичних та переглянутих попередньо оцінених грошових потоків,
якщо надалі він переглядає попередні оцінки сум платежів та надходжень (за винятком модифікації та змін оцінок
очікуваних кредитних збитків) за фінансовими інструментами.
Банк перераховує валову балансову вартість фінансового активу або амортизовану собівартість фінансового
зобов'язання шляхом розрахунку теперішньої вартості майбутніх грошових потоків, передбачених договором,
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим інструментом (у разі придбаних або
створених кредитно-знецінених фінансових активів - з використанням ефективної ставки відсотка, скоригованої
з урахуванням кредитного ризику). Коригування визнається в складі процентних доходів/витрат в кореспонденції
з рахунками дисконту/премії..
Для визнання доходу за договорами з клієнтами, окрім доходу за орендними договорами, доходів за фінансовими
інструментами та доходів за іншими контрактними правами та зобов’язаннями в сфері дії МСФЗ 9, 10, 11, 16,
МСБО 27, 28, Банк керується принципами МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами.
Для визнання доходів застосовується п’яти крокова модель аналізу:
-

ідентифікувати договір;

-

ідентифікувати окремі зобов’язання до виконання в межах укладеного договору;

-

визначити ціну договору;

-

розподілити ціну договору між зобов’язаннями до виконання;

-

визнати дохід, коли (або в міру того, як) виконується зобов’язання до виконання.

Банк обліковує договір з клієнтом, якщо одночасно виконуються такі умови:
-

сторони договору уклали договір і зобов’язуються виконувати передбачені договором зобов’язання;
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-

Банк ідентифікує права кожної сторони стосовно активів та послуг, які передаватимуться;

-

Банк ідентифікує умови оплати активів та послуг, які передаватимуться;

сутність договору є комерційною (тобто ризики, розподіл у часі або величина майбутніх грошових
потоків банку, як очікується, зміняться в результаті договору);
отримання Банком компенсації, право на яке він отримає в обмін на активи та послуги, що
передаватимуться клієнтові, є ймовірним.
Банк на дату укладення договору оцінює активи або послуги, обіцяні за договором, та ідентифікує як
зобов’язання до виконання кожний обіцяний клієнтові: актив/послугу (або сукупність активів/послуг), які є
відокремленими або серію відокремлених активів або послуг, які є однаковими по суті та передаються/надаються
клієнтові за однією і тією самою схемою.
Банк визнає дохід, коли (або в міру того, як) виконує зобов’язання до виконання шляхом передавання/надання
обіцяного активу/послуги клієнтові. Актив є переданим, коли (або в міру того, як) клієнт отримує над ним
контроль.
Коли (або в міру того, як) виконано зобов’язання Банку за договором, Банк визнає в якості доходу частину ціни
операції, що була розподілена на дане зобов’язання до виконання. Метою такого розподілу, є розподіл ціни
операції на кожне зобов’язання до виконання в сумі, що відображає суму винагороди, на яку Банк, за його
очікуваннями, отримає право в обмін на передані товари або послуги. Банк визначає ціну операції як суму
компенсації, право на яку він очікує отримати в обмін на передавання обіцяних клієнтові активів та послуг, за
вирахуванням сум, отриманих від третіх осіб.
Банк відображає в бухгалтерському обліку договірний актив або договірне зобов’язання в разі виконання певних
зобов’язань за договором залежно від співвідношення між виконаними зобов’язаннями та платежами клієнта.
Банк окремо відображає безумовні права на суму компенсації як дебіторську заборгованість. Банк відображає
договірне зобов’язання в момент отримання платежу від клієнта або в момент, коли такий платіж підлягає сплаті
(залежно від того, яка дата настає раніше), якщо клієнт компенсує Банку вартість активу/послуги або в Банк має
безумовне право на суму компенсації до настання дати фактичного надання послуг клієнтові. Банк відображає
договірний актив, за вирахуванням сум, які відображаються як дебіторська заборгованість, якщо передає активи
або надає послуги клієнтові до того, як клієнт компенсує їх вартість, або до дати, коли компенсація підлягатиме
сплаті клієнтом.
Банк визнає забезпечення (резерв), яке(ий) формується відповідно до вимог Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", якщо одночасно виконуються
такі умови:
-

Банк має зобов'язання (юридичне чи конструктивне) унаслідок минулої події;

імовірно, що вибуття ресурсів, що містять економічні вигоди, буде необхідним для виконання
зобов'язання;
s.

можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Переоцінка іноземної валюти

Операції в іноземних валютах первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на
дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, номіновані в іноземній валюті, відповідно до вимог
МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє
на звітну дату.
Прибутки та збитки в результаті перерахунку операцій в іноземній валюті відображаються у Звіті про прибутки
і збитки та інший сукупний дохід як чистий результат від переоцінки іноземної валюти. Немонетарні активи та
зобов'язання, номіновані в іноземних валютах, які оцінюються за справедливою вартістю, перераховуються у
гривні за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. Немонетарні статті, які оцінюються
за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату операції.
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Для підготовки фінансової звітності використовувалися такі обмінні курси, які діяли на кінець відповідних років:
грн.
Валюта

31 грудня 2020

100 доларів США

2827.46

2368.62

100 євро

3473.96

2642.20

3.7823

3.8160

10 російських рублів

t.

31 грудня 2019

Інформація за операційними сегментами

Звітні сегменти визначені за наступними критеріями:
дохід від сегменту складає не менш ніж 10 % сукупного доходу від продажу зовнішнім покупцям і за
внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного виду;
фінансовий результат сегменту становить не меш ніж 10 % від сумарного фінансового результату усіх
сегментів певного виду;
балансова вартість активів сегменту становить не менш ніж 10 % сукупної балансової вартості усіх
сегментів певного виду.
Зовнішній дохід всіх визначених сегментів має становити не менш, ніж 75 % загального доходу.
Враховуючі питому вагу в доходах та витратах, Банком виділено наступні основні сегменти банківської
діяльності:
послуги корпоративним клієнтам (юридичним особам, в т.ч. небанківським фінансовим установам,
фізичним особам – підприємцям);
-

послуги фізичним особам;

-

інвестиційна банківська діяльність;

-

інші сегменти (в тому числі надання інвестиційної нерухомості в оренду).

Послуги корпоративним клієнтам включають обслуговування поточних рахунків юридичних осіб та підприємств
малого та середнього бізнесу, залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі «овердрафт»,
обслуговування карткових рахунків, надання кредитів та інших видів фінансування, а також операції з іноземною
валютою. До корпоративних клієнтів відносяться учасники господарських відносин (господарські організації,
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені
ними для здійснення господарської діяльності та фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність.
Послуги фізичним особам включають надання банківських послуг клієнтам – фізичним особам із відкриття та
ведення поточних, залучення вкладів (депозитів), споживчого та іпотечного кредитування, надання
індивідуальних сейфів в оренду. До фізичних осіб відносяться громадяни України, іноземці та особи без
громадянства.
Інвестиційна банківська діяльність включає операції на міжбанківському ринку, операції з цінними паперами,
іноземною валютою і банкнотами.
Операції між сегментами здійснюються на звичайних комерційних умовах. Засадами ціноутворення в Банку за
між сегментними операціями є:
собівартість продажу відповідної банківської послуги з урахуванням прямих і непрямих витрат (при
неможливості точно оцінити обсяги витрат, використовують оціночну модель);
-

взаємозв’язок послуги, по якій встановлюється ціна, з іншими послугами, які споживає клієнт;

-

темпи виконання завдань по продажу послуг відповідним сегментам бізнесу.

Дохід сегмента – це дохід, який відноситься безпосередньо до сегмента, або відповідна частина доходу, яку
можна розподілити на сегмент за обґрунтованою основою.
Витрати сегмента – це витрати, які безпосередньо відносяться до сегмента або відповідна частина витрат, яку
можна розподілити за сегментами на пропорційній основі. Основою для розподілу витрат за сегментами є
безпосереднє відношення витрат до звітного сегменту та розподіл інших витрат пропорційно до доходів,
віднесених до відповідних сегментів.
77

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

u.

Виплати працівниками та пов’язані з ними відрахування

Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як вказані далі, якщо очікується, що вони будуть повністю сплачені
у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники
надавали відповідні послуги:
-

заробітна плата, внески на соціальне забезпечення;

-

оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність;

б) виплати по закінченні трудової діяльності,
в) виплати при звільненні.
Банк визнає виплати працівникам та відрахування, пов’язані із виплатами працівникам в зобов’язаннях та
витратах.
В Банку не реалізована програма пенсійного забезпечення.
v.

Операції з пов’язаними особами

Банк визначає перелік пов'язаних осіб відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" із застосуванням ознак, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України,
зокрема, Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління
Національного банку України 12 травня 2015 року N 315.
Пов'язаними з Банком особами є:
-

контролери;

особи, які мають істотну участь, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння
істотною участю;
-

керівники, начальник Служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів;

-

споріднені та афілійовані особи;

-

особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах;

керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами, начальник
Служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
-

асоційовані особи фізичних осіб, зазначених шести попередніх абзацах;

-

юридичні особи, в яких фізичні особи зазначені вище є керівниками або власниками істотної участі;

будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених в цьому пункті, та на яку
здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цьому пункті, через трудові, цивільні та
інші відносини.
Банк забезпечує внесення змін до переліку пов'язаних із Банком осіб на підставі змін інформації в «Анкеті
пов’язаної особи» щодо особи, визначеної пов'язаною з Банком, визначення нових осіб пов'язаними з Банком
особами за вказаними вище ознаками.
Характер відносин з пов’язаними особами
Протягом 2020 року Банк проводив з пов’язаними особами наступні операції:
-

надання кредитів;

-

розміщення депозитів;

-

оплата послуг пов'язаної з Банком особи;

-

нарахування комісійних за послугами, наданими Банком пов'язаним із Банком особам;

-

нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими Банком від пов'язаних із Банком осіб;

-

оплата праці.

Види та частка операцій з пов’язаними сторонами у загальному обсязі відповідних операцій Банку зазначені у
Примітці 32 „Операції з пов’язаними сторонами”.
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Середньозважені ставки за операціями з пов’язаними особами становили, у порівнянні із загальними
процентними ставками за відповідними операціями, звичайні ціни.
w.

Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок

Банк вперше застосував деякі стандарти і поправки, які вступають в силу до річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати. Банк не застосовував достроково стандарти, роз'яснення або
поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Визначення бізнесу»
У поправках до МСФЗ (IFRS) 3 пояснюється, що, щоб вважатися бізнесом, інтегрована сукупність видів
діяльності та активів повинна включати як мінімум внесок і принципово вагомий процес, які разом значною
мірою можуть сприяти створенню віддачі. При цьому пояснюється, що бізнес не обов'язково повинен включати
всі внески та процеси, необхідні для створення віддачі. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку,
але можуть бути застосовні в майбутньому, якщо Банк проведе операцію по об'єднанню бізнесів.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9 і МСБО (IAS) 39 - «Реформа базової процентної ставки»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 9, МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
передбачають ряд звільнень, які застосовуються до всіх відносин хеджування, на які реформа базової процентної
ставки безпосередньо впливає. Реформа базової процентної ставки впливає на відносини хеджування, якщо в
результаті її застосування виникають невизначеності щодо термінів виникнення та/або величини грошових
потоків, що базуються на базовій процентній ставці, за об'єктом хеджування або за інструментом хеджування.
Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку.
Поправки до МСБО (IAS) 1 і МСБО (IAS) 8 - «Визначення суттєвості»
Поправки пропонують нове визначення суттєвості, згідно з яким «інформація є суттєвою, якщо можна
обґрунтовано очікувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рішення основних користувачів
фінансової звітності загального призначення, які прийняті ними на основі даної фінансової звітності, що надає
фінансову інформацію про конкретну організацію, яка звітує».
У поправках пояснюється, що суттєвість буде залежати від характеру або кількісної важливості інформації
(взятої окремо або в сукупності з іншою інформацією) в контексті фінансової звітності, що розглядається в
цілому. Спотворення інформації є суттєвим, якщо можна обґрунтовано очікувати, що це вплине на рішення
основних користувачів фінансової звітності. Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Банку.
«Концептуальні основи подання фінансових звітів», випущені 29 березня 2018 р.
Концептуальні основи не є стандартом, і жодне з положень Концептуальних основ не має переважної сили над
будь-яким положенням або вимогою стандарту. Цілі Концептуальних основ полягають в наступному: сприяти
Раді з МСФЗ в розробці стандартів; сприяти тим, хто готує фінансові звіти, в розробці положень облікової
політики, коли жоден з стандартів не регулює певну операцію або іншу подію; і сприяти всім сторонам в
розумінні та інтерпретації стандартів.
Переглянута редакція Концептуальних основ містить кілька нових концепцій, оновлені визначення активів і
зобов'язань і критерії для їх визнання, а також пояснює деякі суттєві положення. Поправки не мали суттєвого
впливу на фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 - «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією COVID-19»
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» - «Поступки з оренди,
пов'язані з пандемією COVID-19». Дана поправка передбачає звільнення для орендарів від застосування вимог
МСФЗ (IFRS) 16 в частині обліку модифікацій договорів оренди в разі поступок з оренди, які виникають в якості
прямого наслідку пандемії COVID-19. Як спрощення практичного характеру орендар може прийняти рішення не
аналізувати, чи є поступка з оренди, надана орендодавцем у зв'язку з пандемією COVID-19, модифікацією
договору оренди. Орендар, який приймає таке рішення, повинен враховувати будь-які зміни орендних платежів,
обумовлені поступкою з оренди, пов'язаної з пандемією COVID-19, аналогічно тому, як ця зміна відображалась
би в обліку відповідно до МСФЗ (IFRS) 16, якщо б вона не була модифікацією договору оренди.
Дана поправка застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 червня 2020 року або після цієї дати.
Допускається дострокове застосування. Дана поправка не вплинула на фінансову звітність Банку.
x.

Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися під час застосування принципів
облікової політики

Невизначеність оцінок. У процесі застосування облікової політики керівництво Банку використовувало свої
судження та здійснювало оцінки при визначенні сум, відображених у фінансовій звітності, користуючись
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основними принципами МСФЗ. У випадку неможливості застосування якого-небудь стандарту або інтерпретації
по конкретній угоді, керівництво Банку застосовувало професійні судження, які дозволяли Банку представити
актуальну та достовірну інформацію. При використанні професійних суджень, Банк керувався вимогами пункту
10 та 11 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», вимогами інших стандартів або
інтерпретацій, що стосуються аналогічних або пов'язаних з ними питань. Найбільш суттєве використання
суджень та оцінок включає таке:
Справедлива вартість фінансових інструментів. Якщо справедливу вартість фінансових активів та
зобов’язань, відображених у Звіті про фінансовий стан, неможливо визначити на основі цін на активному ринку,
вона визнається з використанням різних методик оцінки, що включають застосування математичних моделей.
Вихідні дані для цих моделей визначаються на основі моделі оцінки, що використовує спостережні дані, за
можливості, але коли це неможливо, при визначенні справедливої вартості необхідні певні судження.
Оподаткування. Керівництво вважає, що Банк дотримувався усіх положень чинного податкового законодавства.
Однак, немає впевненості в тім, що податкові органи не інтерпретують дотримання Банком положень чинного
податкового законодавства в інший спосіб, і що як наслідок Банку не будуть нараховані штрафи та пені.
Керівництво оцінює суму потенційних податків і штрафів шляхом оцінки ймовірності сплати таких податків і
штрафів і застосування чинних норм податкового законодавства. Фактична сплата додатково нарахованих
податків залежить від здатності податкових органів поставити під сумнів існуючі положення і інтерпретації
застосованого податкового законодавства, а також змін до податкового законодавства. Якщо інтерпретації
податкових органів відрізняються від інтерпретацій керівництва Банка, Банку можуть бути нараховані додаткові
податки і штрафи.
Первісне визнання операцій із пов'язаними сторонами. У ході своєї діяльності Банк проводив операції із
пов'язаними сторонами. Відповідно до МСФЗ 9 Фінансові інструменти ці операції відображаються при
первісному визнанні по справедливій вартості. При відсутності активного ринку по таких операціях для того,
щоб визначити, чи здійснювалися операції по ринкових або неринковим процентним ставкам, керівництвом
Банку використовувалися професійні судження.
Принцип безперервно діючої організації. Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервно
діючої організації. Використовуючи це судження, в Банку враховувалися існуючі наміри, прибутковість
операцій, діючі в наявності фінансові ресурси та вплив поточної економічної ситуації на діяльність Банку.
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5.

СТАНДАРТИ, ПОПРАВКИ ТА РОЗ'ЯСНЕННЯ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ
НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Нижче наводяться нові стандарти, поправки та роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату
випуску фінансової звітності Банку. Банк має намір застосувати ці стандарти, поправки і роз'яснення, у разі
необхідності, з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування"
В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий всеосяжний
стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання та оцінки, подання та
розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові
контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування
(тобто страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування)
незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами
дискреційної участі. Існують декілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в
наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну
від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS)
17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ
(IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
•

Певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (метод змінної винагороди).

•

Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів.

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності щодо звітних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати,
при цьому необхідно надати порівняльну інформацію. Допускається дострокове застосування за умови, що
організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17
або до неї. Банк не очікує суттєвого впливу стандарту на фінансову звітність.
Поправки до МСБО (IAS) 1 - «Класифікація зобов'язань як короткострокових або довгострокових»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСБО (IAS) 1, в яких пояснюються вимоги
щодо класифікації зобов'язань як короткострокових або довгострокових. У поправках пояснюється наступне:
•

що розуміється під правом відкласти врегулювання зобов'язань;

•

право відкласти врегулювання зобов'язань повинно існувати на кінець звітного періоду;

•

на класифікацію зобов'язань не впливає ймовірність того, що організація виконає своє право відкласти
врегулювання зобов'язання;

•

умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо похідний інструмент, який
входить в конвертоване зобов'язання, сам по собі є інструментом власного капіталу.

Дані поправки вступають в силу до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї
дати, і застосовуються ретроспективно. На даний момент Банк аналізує можливий вплив цих поправок на
поточну класифікацію зобов'язань.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Посилання на Концептуальні основи»
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» - «Посилання на
концептуальні основи». Мета даних поправок –замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання
фінансової звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальні основи подання фінансових
звітів», випущені в березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги стандарту.
Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення потенційних
прибутків або збитків «2-го дня», для зобов'язань і умовних зобов'язань, які б відносились до сфери застосування
МСБО (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі», якби вони виникали в рамках окремих
операцій.
В той же час Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних активів, на які заміна
посилань на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності» не вплине.
Дані поправки вступають в силу до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 р. або після цієї дати,
за оцінками Банку не матимуть впливу на фінансову звітність.
Поправки до МСБО (IAS) 16 - «Основні засоби: надходження до використання за призначенням»
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У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ «Основні засоби: надходження до використання за
призначенням», який забороняє організаціям віднімати з первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які
надходження від продажу виробів, вироблених в процесі доставки цього об'єкта до місця розташування та
приведення його у стан, який потрібен для його експлуатації відповідно до вимог керівництва. Замість цього
організація визнає надходження від продажу таких виробів, а також вартість виробництва цих виробів в прибутку
чи збитку.
Дані поправки вступають в силу до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї
дати, і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для
використання на дату початку (або після неї) найранішого з представлених в фінансової звітності періоду, в якому
організація вперше застосовує дані поправки.
За оцінками Банку дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність.
Поправки до МСБО (IAS) 37 - «Обтяжливі контракти - витрати на виконання договору»
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО (IAS) 37, в яких роз'яснюється, які витрати
організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим.
Поправки передбачають застосування підходу, який базується на «витратах, безпосередньо пов'язаних з
договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання товарів або послуг, включають як
додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням
договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім
випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.
Дані поправки вступають в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї
дати. Банк оцінює можливий вплив поправок на фінансову звітність.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності
В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Відповідно до даної
поправки дочірня організація, яка вирішує застосувати пункт D16 (a) МСФЗ (IFRS) 1, має право оцінювати
накопичені курсові різниці з використанням сум, відображених у фінансовій звітності материнського
підприємства, виходячи з дати переходу материнського підприємства на МСФЗ. Дана поправка також може бути
застосована до асоційованих організацій та спільних підприємств, які вирішують застосовувати пункт D16 (a)
МСФЗ (IFRS) 1.
Дана поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї
дати. Допускається дострокове застосування. Банк оцінює можливий вплив на фінансову звітність.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту
10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань
В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до
МСФЗ (IFRS) 9. В поправці пояснюються суми комісійної винагороди, які організація враховує при оцінці того,
чи суттєво відрізняються умови нового або модифікованого фінансового зобов'язання від умов первісного
фінансового зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені або
отримані між певним кредитором і позичальником, включаючи комісійну винагороду, виплачену або отриману
кредитором або позичальником від імені іншої сторони. Організація повинна застосовувати дану поправку щодо
фінансових зобов'язань, які були модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного
періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.
Дана поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї
дати. Допускається дострокове застосування. Банк оцінює можливий вплив на фінансову звітність.
Поправка до МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої вартості
В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до
МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство». Дана поправка виключає вимогу в пункті 22 МСБО (IAS) 41 про те, що
організації не включають до розрахунку грошові потоки, пов'язані з оподаткуванням, при оцінці справедливої
вартості активів, що належать до сфери застосування МСБО (IAS) 41.
Організація повинна застосовувати дану поправку перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату
початку (або після неї) першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Допускається дострокове застосування. Банк оцінює можливий вплив на фінансову звітність.
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6.

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти
(тис. грн.)
Назва статті

На 31.12.2020

На 31.12.2019

23 767

11 340

1 885

292

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити «овернайт» у банках:

26 823

3 576

України

26 823

3 576

Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами

(1 073)

(250)

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

51 402

14 958

Готівкові кошти
Кошти в Національному банку України (крім обов’язкових резервів)

Обмежень щодо використання коштів на кореспондентських рахунках немає.
Резерв за грошовими коштами та їх еквівалентами не є грошовим рухом коштів, тому він не врахований в статті
«Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду» Звіту про рух грошових коштів. Грошові кошти та їх
еквіваленти у Звіті про рух грошових коштів відображені без врахування резервів під знецінення за залишками
коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, оскільки керівництво вважає такі кошти
високоліквідними.
Таблиця 6.2. Аналіз зміни резерву за грошовими коштами та їх еквівалентами
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

2019 рік

Резерв під знецінення станом на початок періоду

(250)

(1 490)

Придбані /ініційовані фінансові активи

(685)

(223)

-

1 490

(138)

(27)

(1 073)

(250)

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (окрім списаних)
Курсові різниці
Резерв під знецінення станом на кінець періоду
Таблиця 6.3. Аналіз зміни валової балансової вартості грошових коштів та їх еквівалентів

(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

2019 рік

Валова балансова вартість на початок періоду

15 208

27 659

Придбані /ініційовані фінансові активи

33 426

18 303

-

(27 655)

3 841

(3 099)

52 475

15 208

Фінансові активи, визнання яких було припинено або погашені (окрім списаних)
Курсові різниці
Валова балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного
періоду
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Таблиця 6.4. Аналіз кредитної якості грошових коштів та їх еквівалентів
(тис. грн.)

Рівень рейтингу

На 31.12.2020 На 31.12.2019

Високий рейтинг

25 657

11 632

Стандартний рейтинг

26 818

3 576

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

52 475

15 208
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7.

КРЕДИТИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ КЛІЄНТІВ

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованість клієнтів
(тис. грн.)
Назва статті

На 31.12.2020 На 31.12.2019

Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за амортизованою
собівартістю
Резерв за кредитами, що надані клієнтам, які обліковуються за амортизованою
собівартістю
Усього кредитів та заборгованості клієнтів за мінусом резервів

114 837

92 570

(7 379)

(16 047)

107 458

76 523

Таблиця 7.2 Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
(тис. грн.)
Назва статті

На 31.12.2020 На 31.12.2019

Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам на поточні потреби
Валова вартість кредитів, що надані клієнтам, які обліковуються за
амортизованою собівартістю
Резерв за кредитами, що надані клієнтам, які обліковуються за амортизованою
собівартістю
Усього кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою
собівартістю

113 136

89 492

1 701

3 078

114 837

92 570

(7 379)

(16 047)

107 458

76 523

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою
собівартістю, на 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Низький кредитний ризик

52 720

11 550

-

64 270

Середній кредитний ризик

-

49 552

-

49 552

Високий кредитний ризик

-

1 015

-

1 015

Усього валова балансова вартість кредитів та заборгованості
клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

52 720

62 117

-

114 837

Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які
обліковуються за амортизованою собівартістю

(2 656)

(4 723)

-

(7 379)

Усього кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю

50 064

57 394

-

107 458

Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю
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Таблиця 7.4. Аналіз кредитної якості кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за амортизованою
собівартістю, на 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Кредити та заборгованість клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Мінімальний кредитний ризик

753

6 448

-

7 201

Низький кредитний ризик

1 326

30 741

-

32 067

Середній кредитний ризик

-

41 798

-

41 798

Високий кредитний ризик

-

1 137

-

1 137

Дефолтні активи

-

-

10 367

10 367

Усього валова балансова вартість кредитів та заборгованості
клієнтів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

2 079

80 124

10 367

92 570

Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які
обліковуються за амортизованою собівартістю

(106)

(5 574)

(10 367)

(16 047)

Усього кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю

1 973

74 550

-

76 523

Таблиця 7.5. Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю, за 2020 рік
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

(106)

(5 574)

(10 367)

(16 047)

(2 656)

(421)

-

(3 077)

Активи, визнання яких було припинено або погашено (окрім
списаних за рахунок резервів)

67

1 555

-

1 622

Загальний ефект від переведення між стадіями

39

(96)

-

(57)

Переведені до стадії 2

39

(96)

-

(57)

-

(187)

-

(187)

-

-

10 367

10 367

(2 656)

(4 723)

-

(7 379)

Резерв під очікувані кредитні збитки на 01 січня
Придбані/ініційовані активи

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до припинення визнання
Списання активів за рахунок резервів
Резерв під очікувані кредитні збитки на 31 грудня
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Таблиця 7.6. Аналіз зміни резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю, за 2019 рік
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

(1 664)

(2 383)

(17 685)

(21 732)

(106)

(2 685)

-

(2 791)

223

1 073

4 160

5 456

Загальний ефект від переведення між стадіями

1 441

(1 441)

-

-

Переведені до стадії 2

1 441

(1 441)

-

-

Коригування процентних доходів

-

-

788

788

Зміна параметрів/моделей, які використовуються для оцінки
очікуваних кредитних збитків

-

-

(138)

Списання активів за рахунок резервів

-

-

534

534

Курсові різниці

-

-

1 836

1 836

(106)

(5 574)

(10 367)

(16 047)

Резерв під очікувані кредитні збитки на 01 січня
Придбані/ініційовані активи
Активи, визнання яких було припинено або погашено (окрім
списаних за рахунок резервів)

Резерв під очікувані кредитні збитки на 31 грудня

(138)

Усього

Таблиця 7.7. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості клієнтам, які
обліковуються за амортизованою собівартістю за 2020 рік
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Валова балансова вартість на 1 січня

2 079

80 124

10 367

92 570

Придбані/ініційовані активи

52 719

5 214

-

57 933

(1 469)

(23 828)

-

(25 297)

(606)

606

-

-

(2)

-

-

(2)

-

-

(10 367)

(10 367)

52 721

62 116

-

114 837

Фінансові активи, визнання яких було припинено або
погашені (окрім списаних)
Переведені до стадії 2
Зміна умов (модифікація), яка не призводить до
припинення визнання
Списання активів за рахунок резервів
Валова балансова вартість на 31 грудня
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Таблиця 7.8. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення кредитів та заборгованості клієнтам, які
обліковуються за амортизованою собівартістю за 2019 рік
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Валова балансова вартість на 1 січня

Стадія 2

Стадія 3

Усього

32 862

53 835

17 685

104 382

2 079

23 223

-

25 302

(7 434)

(22 364)

(4 429)

(34 227)

(25 428)

25 428

-

-

Зміна умов (модифікація), яка не призводить до
припинення визнання

-

2

-

2

Списання активів за рахунок резервів

-

-

(534)

(534)

Курсові різниці

-

-

(2 355)

(2 355)

2 079

80 124

10 367

92 570

Придбані/ініційовані активи
Фінансові активи, визнання яких було припинено або
погашені (окрім списаних)
Переведені до стадії 2

Валова балансова вартість на 31 грудня
Таблиця 7.9. Структура кредитів за видами економічної діяльності

(тис. грн.)
Вид економічної діяльності

На 31.12.2020
Сума

На
31.12.2019
Сума

%

%

Операції з нерухомим майном: Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна

36 048

31 47 508

Наземний і трубопровідний транспорт: Надання послуг таксі

30 414

27

-

-

Будівництво будівель: Будівництво житлових і нежитлових будівель

16 221

14 20 011

22

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами:
Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

13 163

12

-

-

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність:
інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

8 148

7

9 699

10

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення:
Фінансовий лізинг

6 704

6

-

-

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та
дослідження: Технічні випробування та дослідження

1 982

2

-

-

Фізичні особи

1 700

2

3 078

3

Телекомунікації (електрозв'язок): Діяльність у сфері проводового
електрозв'язку

-

-

1 324

2

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку: Рекламні агентства

-

-

968

1

Виробництво одягу

-

-

9 980

11

457

-

2

-

100 92 570

100

Інші
Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів

88

114 837
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Таблиця 7.10. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення на 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Кредити, надані
юридичним особам

Назва статті
Незабезпечені кредити

Кредити, надані
фізичним особам

Усього

-

97

97

113 136

1 604

114 740

нерухомим майном

60 416

1 604

62 020

у т. ч. житлового призначення

36 048

1 604

37 652

іншими активами

52 720

-

52 720

113 136

1 701

114 837

Кредити, забезпечені

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів

Таблиця 7.11 Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення на 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)
Кредити, надані
юридичним особам

Назва статті
Незабезпечені кредити

Кредити, надані
фізичним особам

Усього

-

450

450

Кредити, забезпечені

89 492

2 628

92 120

нерухомим майном

83 941

2 628

86 569

у т. ч. житлового призначення

32 252

2 573

34 825

гарантіями і поручительством

4 225

-

4 225

іншими активами

1 326

-

1 326

89 492

3 078

92 570

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів

Таблиця 7.12 Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Назва статті
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Усього кредитів

Вплив

Балансова вартість
кредитів

Очікувані грошові потоки від
реалізації заставленого забезпечення

113 136

105 112

8 024

1 701

1 604

97

114 837

106 716

8 121

застави

Таблиця 7.13. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)
Назва статті
Кредити, надані юридичним особам
Кредити, надані фізичним особам
Усього кредитів

Вплив

Балансова вартість
кредитів

Очікувані грошові потоки від
реалізації заставленого забезпечення

89 492

78 188

11 304

3 078

2 483

595

92 570

80 671

11 899

застави

Оцінка застави здійснюється суб'єктами оціночної діяльності, що мають кваліфікаційні свідоцтва оцінювача.
89

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Оцінка вартості майна та майнових прав проводиться відповідно до наступних принципів, що лежать в основі
професійної оцінки, визначають суть концепції ринкової вартості: корисність, заміщення, очікування, розумна
обережність, принцип найбільш ефективного використання.
Банк визначає вартість застави в момент прийняття її на баланс та проводить оцінку ринкової (справедливої)
вартості предметів застави з урахуванням кон’юнктури ринку та стану їх збереження не рідше одного разу на
дванадцять місяців для нерухомості, устаткування та транспортних засобів, одного разу на шість місяців – для
іншого майна.
В 2020 році за фактом реєстрації за Банком права власності на об’єкт іпотеки на балансі визнано заставне майно
в статті «Інші активи» /«Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» на суму 1 321 тис. грн.
В 2019 році за фактом реєстрації за Банком права власності на об’єкт іпотеки на балансі визнано заставне майно
в статті «Інші активи» /«Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя» на суму 8 728 тис. грн. та
в статті «Необоротні активи, утримувані для продажу» на суму 4 862 тис. грн.
Реалізація заставного майна здійснюється з мінімальними витратами на продаж.
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8.

ІНВЕСТИЦІЇ В ЦІННІ ПАПЕРИ

Таблиця 8.1. Інвестиції в цінні папери
(тис. грн.)
Назва статті

на 31.12.2020 на 31.12.2019

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

120 024

56 097

Усього цінних паперів

120 024

56 097

Таблиця 8.2. Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю
(тис. грн.)
Назва статті

на 31.12.2020

на 31.12.2019

Боргові цінні папери

120 024

56 097

депозитні сертифікати НБУ

120 024

56 097

-

-

120 024

56 097

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою
собівартістю
Усього боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою
собівартістю

Таблиця 8.3. Аналіз кредитної якості інвестицій в цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю, станом
на 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою
собівартістю
Мінімальний кредитний ризик

120 024

-

-

120 024

Усього валова балансова вартість боргових цінних паперів,
які обліковуються за амортизованою собівартістю

120 024

-

-

120 024

-

-

-

-

120 024

-

-

120 024

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, які
обліковуються за амортизованою собівартістю
Усього боргових цінних паперів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю
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Таблиця 8.4. Аналіз кредитної якості інвестицій в цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю, станом
на 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Мінімальний кредитний ризик

56 097

-

-

56 097

Усього валова балансова вартість боргових цінних паперів,
які обліковуються за амортизованою собівартістю

56 097

-

-

56 097

-

-

-

-

56 097

-

-

56 097

Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою
собівартістю

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, які
обліковуються за амортизованою собівартістю
Усього боргових цінних паперів, які обліковуються за
амортизованою собівартістю

Таблиця 8.5. Аналіз зміни резервів під знецінення боргових цінних паперів, що обліковуються за амортизованою
собівартістю, за 2019 рік
(тис. грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Резерв під знецінення станом на 01 січня

-

(3 074)

-

(3 074)

Фінансові активи визнання яких було припинено або
погашені (крім списаних)

-

3 074

-

3 074

Резерв під знецінення станом на 31 грудня

-

-

-

-

Таблиця 8.6. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення цінних паперів за 2020 рік
(тис.грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Валова балансова вартість на 01 січня

56 097

-

-

56 097

Придбані /створені фінансові активи

120 000

-

-

120 024

Фінансові активи визнання яких було припинено або
погашені (крім списаних)

(56 097)

-

-

(56 097)

24

-

-

24

120 024

-

-

120 024

Інші зміни. Нараховані проценти, амортизовані
дисконти/премії
Валова балансова вартість на 31 грудня
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Таблиця 8.7. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення цінних паперів за 2019 рік
(тис.грн.)
Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Валова балансова вартість на 01 січня

36 506

6 431

-

42 937

Придбані /створені фінансові активи

52 543

-

-

52 543

(36 506)

(6 842)

-

(43 348)

3 554

411

-

3 965

56 097

-

-

56 097

Фінансові активи визнання яких було припинено або
погашені (крім списаних)
Інші зміни. Нараховані проценти, амортизовані
дисконти/премії
Валова балансова вартість на 31 грудня
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ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

9.

Таблиця 9.1. Інвестиційна нерухомість, оцінена за методом справедливої вартості
(тис.грн.)
Назва статті

На 31.12.2020

На 31.12.2019

48 614

74 343

-

5 628

(11 593)

(24 759)

Прибутки (збитки) від переоцінки до справедливої вартості

11 169

(6 598)

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 31 грудня

48 190

48 614

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості 01 січня
Переведення з інших активів
Вибуття

Частки нерухомості, утримувані Банком за договором про операційну оренду не класифікуються й не
обліковуються як інвестиційна нерухомість
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості Банку базується на оцінці незалежного оцінювача, який має
відповідну професійну кваліфікацію і досвід оцінки аналогічних об'єктів на території України.
Метод оцінки об’єкта інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю послідовно застосовуватиметься
Банком до часу вибуття або декласифікації об’єкту нерухомості.
При проведенні оцінки були використані загальноприйняті в міжнародній та українській практиці підходи:
порівняльний та дохідний.
Таблиця 9.2. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(тис.грн.)
Суми доходів і витрат

2020 рік

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

2019 рік

3 168

3 499

(79)

(386)

Таблиця 9.3. Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за невідмовною операційною орендою,
якщо банк є орендодавцем
(тис.грн.)
Рядок

Період дії операційної оренди

1

До 1 року

2
3

2020 рік

2019 рік
2

161

Від 1 до 5 років

4 319

5 842

Усього платежів, що підлягають отриманню за операційною
орендою

4 321

6 003
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10.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Таблиця 10.1. Основні засоби та нематеріальні активи
(тис.грн.)
Будівлі
,
споруд
и та
переда
вальні
пристр
ої

Машин
и та
обладн
ання

Балансова вартість на
кінець 2018 року

39 831

Первісна (переоцінена)
вартість
Знос

Трансп
ортні
засоби

Інстру
менти,
прилад
и,
інвента
р
(меблі)

Інші
основні
засоби

Інші
необорот
ні
матеріа
льні
активи

2 767

483

153

36

-

43 671

1 729
879

3 285

17 665

479

(3 840)

(1 727
112)

(2 802)

(17
512)

-

-

-

Балансова вартість на
01.01.2019 р.
скоригована

39 831

2 767

Первісна (переоцінена)
вартість скоригована

43 671

Знос скоригований

Актив з
правом
корист
ування

Немате
ріальні
активи

Усього

-

105

43 375

590

-

901

1 796
470

(443)

(590)

-

(796)

(1 753
095)

-

-

-

395

-

395

483

153

36

-

395

105

43 770

1 729
879

3 285

17 665

479

590

395

901

1 796
865

(3 840)

(1 727
112)

(2 802)

(17
512)

(443)

(590)

-

(796)

(1 753
095)

-

244

-

119

-

212

-

478

1 053

(2 196)

(1 015)

(483)

(101)

(15)

(87)

(305)

(70)

(4 272)

Вибуття первісна вартість

-

(617)

-

-

-

(129)

-

-

(746)

Вибуття знос

-

617

-

-

-

4

-

-

621

Балансова вартість
переоцінка

-

(1)

430

2

-

-

(7)

-

424

Первісна переоцінка

-

(552)

430

(9)

(15)

-

5

-

(141)

Знос переоцінка

-

551

-

11

15

-

(12)

-

565

Балансова вартість на
31.12.2019

37 635

1 995

430

173

21

-

83

513

40 850

Первісна (переоцінена)
вартість

43 671

1 728
954

3 715

17 775

464

673

400

1 379

1 797
031

Знос

(6 036)

(1 726
959)

(3 285)

(17
602)

(443)

(673)

(317)

(866)

(1 756
181)

Надходження

-

336

-

6

-

241

396

79

1 058

Амортизаційні
відрахування

(2 162)

(750)

(420)

(49)

(9)

(227)

(320)

(127)

(4 064)

Вибуття

-

(850)

(950)

-

-

(32)

(211)

-

(2 043)

В т.ч. знос на дату
вибуття

-

850

940

-

-

21

211

-

2 022

1 086

(26)

371

(5)

-

-

191

-

1 617

(7 112)

(1 726
885)

(2 394)

(17
656)

(452)

-

197

-

(1 754
302)

Назва статті

Зміна облікових політик
МСФЗ 16

Надходження
Амортизаційні
відрахування

Балансова переоцінка
Первісна переоцінка

95

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

8 198

1 726
859

2 765

17 651

452

-

(6)

-

1 755
919

Балансова вартість на
кінець 2020 року

36 559

1 555

371

125

12

3

350

465

39 440

Первісна (переоцінена)
вартість

36 559

1 555

371

125

12

882

782

1 458

41 744

-

-

-

-

-

(879)

(432)

(993)

(2 304)

Знос переоцінки

Знос

Відсутні основні засоби: стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування
та розпорядження; передані в заставу; такі, що тимчасово не використовуються; вилучені з експлуатації на
продаж. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів на 31.12.2020 - 861 тис. грн.
(на 31.12.2019 - 672 тис. грн.)
Протягом звітного та попереднього періодів Банк не створював нематеріальні активи. Первісна вартість
нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності складає на 31.12.2020 - 1 453 тис. грн. (на
31.12.2019 - 1 375 тис. грн.)
Оцінку справедливої вартості основних засобів здійснював суб’єкт оціночної діяльності ПП «ТВІ», при
проведенні оцінки були використані загальноприйняті в міжнародній та українській практиці підходи:
порівняльний та дохідний. В результаті переоцінки за 2020 рік балансова вартість основних засобів зросла (з
врахуванням дооцінки та уцінки) на 1 426 тис. грн., з них в капіталі збільшено резерв переоцінки на 1 445 тис. грн.
та у витратах визнано зменшення вартості на 23 тис. грн. та у доходах - збільшення вартості основних засобів, за
якими раніше визнавалася уцінка, на 4 тис. грн. На суму дооцінок/уцінок основних засобів відредаговані
відстрочені податкові зобов’язання. В результаті переоцінки за 2019 рік балансова вартість основних засобів
зросла (з врахуванням дооцінки та уцінки) на 431 тис. грн., з них в капіталі збільшено резерв переоцінки на 449
тис. грн. та у витратах визнано зменшення вартості на 18 тис. грн. На суму дооцінок/уцінок основних засобів
відредаговані відстрочені податкові зобов’язання.
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11.

ІНШІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Таблиця 11.1. Інші фінансові активи
(тис.грн.)
Назва статті

На 31.12.2020

На 31.12.2019

773

2 122

4 239

4 147

121

34

Резерв під знецінення інших фінансових активів

(204)

(307)

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів

4 929

5 996

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними картками
Грошові кошти з обмеженим правом користування (гарантійні депозити)
Інші фінансові активи

Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2020 рік
(тис.грн.)
Грошові кошти з
обмеженим правом використання

Рух резервів
Залишок станом на 1 січня

Інші фінансові
активи

Усього

(290)

(17)

(307)

Дебіторська заборгованість, первісно визнана протягом
звітного періоду

-

(21)

(21)

Дебіторська заборгованість, визнання якої було
припинено або погашено

-

4

4

(4)

-

(4)

124

-

124

(170)

(34)

(204)

Зміна параметрів/моделей, які використовуються для
оцінки очікуваних кредитних збитків
Курсові різниці
Залишок станом на 31 грудня

Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2019 рік
(тис.грн.)

Рух резервів

Грошові
кошти з
обмеженим
правом
використання

Залишок станом на 1 січня

Дебіторська
заборгованість
за
оперативною
орендою

Інші
фінансові
активи

Усього

(592)

(77)

(23)

(692)

Дебіторська заборгованість, первісно визнана
протягом звітного періоду

-

-

(148)

(148)

Дебіторська заборгованість, визнання якої було
припинено або погашено

-

77

154

231

295

-

-

295

7

-

-

7

(290)

-

(17)

(307)

Зміна параметрів/моделей, які використовуються
для оцінки очікуваних кредитних збитків
Курсові різниці
Залишок станом на 31 грудня
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Таблиця 11.4. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення інших фінансових активів за 2020 рік
(тис.грн.)
Дебіторська заборго
ваність за операція Грошові кошти з
ми з платіжними
обмеженим правом
картками
використання

Назва статті
Залишок станом на 1 січня

Інші фінансові
активи

Усього

2 122

4 147

34

6 303

Дебіторська заборгованість, первісно
визнана протягом звітного періоду

-

-

108

108

Дебіторська заборгованість, визнання
якої було припинено або погашено

(1 349)

-

(21)

(1 370)

-

92

-

92

773

4 239

121

5 133

Курсові різниці
Залишок станом на 31 грудня

Таблиця 11.5. Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення інших фінансових активів за 2019 рік
(тис.грн.)

Назва статті

Дебіторська забо- Грошові кошти з
ргованість за опе- обмеженим
раціями з платіж- правом
ними картками використання

Дебіторська
заборгованість
за оперативною
орендною

Інші
фінансові
активи

Усього

Залишок станом на 1 січня

1 068

4 228

95

67

5 458

Дебіторська заборгованість,
первісно визнана протягом
звітного періоду

2 122

-

-

86 869

88 991

(1 025)

-

(95)

(86 899)

(88 019)

(43)

(81)

-

(3)

(127)

2 122

4 147

-

34

6 303

Дебіторська заборгованість,
визнання якої було припинено
або погашено
Курсові різниці
Залишок станом на 31 грудня

Таблиця 11.6. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31 грудня 2020 р.
(тис. грн.)
Назва статті

Мінімальни
й кредитний
ризик

Дебіторська заборгованість за операціями з
платіжними картками

Низький
кредитний
ризик

Дефолтні
активи

Усього

773

-

-

773

Грошові кошти з обмеженим правом
використання

-

4 239

-

4 239

Інші фінансові активи

1

107

13

121

Резерв під знецінення інших фінансових активів

-

(191)

(13)

(204)

774

4 155

-

4 929

Усього інших фінансових активів за мінусом
резервів
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Таблиця 11.7. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів на 31 грудня 2019 р.
(тис. грн.)
Назва статті

Мінімальни
й кредитний
ризик

Дебіторська заборгованість за операціями з
платіжними картками

Низький
кредитний
ризик

Дефолтні
активи

Усього

2 122

-

-

2 122

Грошові кошти з обмеженим правом
використання

-

4 147

-

4 147

Інші фінансові активи

1

20

13

34

Резерв під знецінення інших фінансових активів

-

(294)

(13)

(307)

2 123

3 873

-

5 996

Усього інших фінансових активів за мінусом
резервів

12.

ІНШІ АКТИВИ

Таблиця 12.1. Інші активи
(тис. грн.)
Назва статті

На 31.12.2020

Дебіторська заборгованість з придбання активів

135

-

45

45

11 940

41 231

539

295

(112)

(45)

12 547

41 526

Передоплата за послуги
Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя
Інші активи
Резерв під інші активи
Усього інших активів за мінусом резервів

На 31.12.2019

У складі майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя обліковуються:
станом на 31.12.2020 : житловий будинок із земельною ділянкою – 5 158 тис. грн.; земельні ділянки – 5
484 тис. грн.; книжкова продукція - 1 298 тис. грн.
станом на 31.12.2019 : квартири – 18 757 тис. грн.; житлові будинки та земельні ділянки –
18 966 тис. грн.; книжкова продукція - 1 313 тис. грн.; фотоелектричні модулі та центральні інвертори2 195 тис. грн.
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13.

КОШТИ КЛІЄНТІВ

Таблиця 13.1. Кошти клієнтів
(тис. грн.)
Назва статті

На 31.12.2020

На 31.12.2019

Державні та громадські організації:

264

322

Поточні рахунки

264

322

108 049

20 349

Поточні рахунки

99 072

11 174

Строкові кошти

8 977

9 175

Фізичні особи:

25 515

15 323

Поточні рахунки

24 284

10 859

Строкові кошти

1 231

4 464

133 828

35 994

Інші юридичні особи:

Усього коштів клієнтів
Таблиця 13.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
Вид економічної діяльності
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні
випробування та дослідження

На 31.12.2020

На 31.12.2019

сума

сума

%

%

77 250

58

1 503

4

9 551

7

9 654

27

25 516

19

15 323

43

731

1

588

2

Операції з нерухомим майном, оренда

9 152

7

1 137

3

Роздрібна та оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами

6 729

5

3 178

9

Будівництво: будівництво будівель

371

-

1 440

4

Соціальна допомога, охорона здоров’я

486

-

217

1

Торгівля і ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку

351

-

366

1

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

1 513

1

-

-

Інші

2 178

2

2 588

6

133 828

100

35 994

100

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення,
крім обов’язкового соціального страхування; допоміжна діяльність у
сферах фінансових послуг і страхування
Фізичні особи
Нерезиденти

Усього коштів клієнтів

До рядку «Інші» віднесено кошти клієнтів за видами економічної діяльності, які складають менше 1%.
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14.

РЕЗЕРВИ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

Таблиця 14.1. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2020 рік
(тис. грн.)
Рух резервів

Кредитні зобов’язання

Усього

Залишок на 1 січня

24

24

Формування та/або збільшення резерву

(1)

(1)

Залишок на 31 грудня

23

23

Таблиця 14.2. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2019 рік
(тис. грн.)
Рух резервів

Кредитні зобов’язання

Усього

Залишок на 1 січня

11

11

Формування та/або збільшення резерву

13

13

Залишок на 31 грудня

24

24

15.

ІНШІ ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Таблиця 15.1. Інші фінансові зобов’язання
(тис. грн.)
Назва статті

На 31.12.2020

Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними картками

На 31.12.2019

35

10

Кредиторська заборгованість за лізингом (орендою)

357

89

Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами та переказами

784

1 182

Інші фінансові зобов’язання

137

74

1 313

1 355

Усього інших фінансових зобов’язань

В статті «Інші фінансові зобов’язання» станом на 31.12.2020 зазначені зобов’язання за: послуги процесингового
центру – 48 тис. грн.; послуги ПС VISA – 42 тис. грн.; послуги системи S.W.I.F.T. – 28 тис. грн.; депозитарні
послуги – 8 тис. грн.; телекомунікаційні послуги - 4 тис. грн.; інші – 7 тис. грн. (станом на 31.12.2019: послуги
процесингового центру – 6 тис. грн.; послуги ПС VISA – 36 тис. грн.; послуги системи S.W.I.F.T. – 15 тис. грн.;
депозитарні послуги – 7 тис. грн.; телекомунікаційні послуги - 4 тис. грн.; інші – 6 тис. грн. )
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16.

ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Таблиця 16.1. Інші зобов’язання
(тис. грн.)
Назва статті

На 31.12.2020 На 31.12.2019

Кредиторська заборгованість за податками та зборами, крім податку на прибуток
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

171

182

2 457

2 291

340

191

2 968

2 664

Доходи майбутніх періодів
Усього

17.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЕМІСІЙНІ РІЗНИЦІ (ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД)

Таблиця 17.1. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
(тис. грн.)
Кількість акцій
в обігу(тис.шт.)

Назва статті

Прості акції

Усього

Залишок на 01 січня 2019 року

168 068

200 001

200 001

Залишок на 31 грудня 2019 року (на 01 січня 2020 року)

168 068

200 001

200 001

Залишок на 31 грудня 2020 року

168 068

200 001

200 001

Станом на 31.12.2020 та на 31.12.2019 : випущені, але не сплачені акції відсутні.; номінальна вартість однієї акції
– 1 грн.19 коп. В 2020 та 2019 роках до випуску акції не об’являлися

18.

РУХ РЕЗЕРВІВ ПЕРЕОЦІНКИ (КОМПОНЕНТІВ ІНШОГО СУКУПНОГО
ДОХОДУ)

Таблиця 18.1. Рух резервів переоцінки (компонентів іншого сукупного доходу)
(тис.грн.)
Назва статті

2020 рік

Залишок на початок року

2019 рік

10 926

8 858

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

1 445

449

зміни переоцінки до справедливої вартості

1 457

449

(12)

-

Реалізований результат переоцінки, віднесений на нерозподілений прибуток

(422)

(10)

Податок на прибуток, пов'язаний із

(184)

1 629

зміною резерву переоцінки основних засобів та нематеріальних активів

(260)

(81)

коригування визнаних в попередніх періодах відстрочених податкових
зобов’язань до поточної ставки податку

76

1 710

839

2 068

11 765

10 926

зменшення корисності

Усього зміни щодо резервів переоцінки (інший сукупний дохід) за вирахуванням
податку на прибуток
Залишок на кінець року
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19.

АНАЛІЗ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СТРОКАМИ ЇХ ПОГАШЕННЯ

Таблиця 19.1. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення
(тис. грн.)

Назва статті

На 31.12.2020
Прим
ітки менше ніж більше ніж усього
12 місяців 12 місяців

На 31.12.2019
менше ніж
12 місяців

більше ніж
12 місяців

усього

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

51 402

-

51 402

14 958

-

14 958

Кредити та заборгованість клієнтів

7

62 919

44 539

107 458

32 310

44 213

76 523

Інвестиції в цінні папери

8

120 024

-

120 024

56 097

-

56 097

Інвестиційна нерухомість

9

-

48 190

48 190

-

48 614

48 614

Основні засоби та нематеріальні активи

10

1

39 439

39 440

-

40 850

40 850

Інші фінансові активи

11

4 929

-

4 929

5 996

-

5 996

Інші активи

12

606

11 941

12 547

41 526

-

41 526

239 881

144 109

383 990

150 887

133 677

284 564

133 786

42

133 828

30 176

5 818

35 994

149

-

149

384

-

384

Усього активів

Кошти клієнтів

13

Зобов'язання щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання

24

-

816

815

-

653

653

Резерви за зобов’язаннями

14

22

-

23

24

-

24

Інші фінансові зобов’язання

15

1 133

180

1 313

1 131

224

1 355

Інші зобов’язання

16

2 968

-

2 968

2 664

-

2 664

138 058

1 038

139 096

34 379

6 695

41 074

Усього зобов’язань
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20.

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Таблиця 20.1. Процентні доходи та витрати
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

2019 рік

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ

Процентні доходи, розраховані за ефективною ставкою відсотка
Процентні доходи за фінансовими активами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Кредити та заборгованість клієнтів

14 785

16 403

4 807

3 964

6

7

Усього процентних доходів за фінансовими активами, що обліковуються за
амортизованою собівартістю

19 598

20 374

Усього процентних доходів розрахованих за ефективною ставкою відсотка

19 598

20 374

Усього процентних доходів

19 598

20 374

Строкові кошти юридичних осіб

(880)

(1 514)

Строкові кошти фізичних осіб

(198)

(307)

Поточні рахунки

(275)

(408)

(1 353)

(2 229)

(11)

(15)

Усього процентних витрат

(1 364)

(2 244)

Чистий процентний дохід/(витрати)

18 234

18 130

Боргові цінні папери
Кореспондентські рахунки в інших банках

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ

Усього процентних витрат розрахованих за ефективною ставкою відсотка
Зобов’язання з оренди
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21.

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Таблиця 21.1. Комісійні доходи та витрати
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

2019 рік

КОМІСІЙНІ ДОХОДИ

Розрахунково-касові операції

6 350

5 984

Операції на валютному ринку

536

332

Операції з цінними паперами

47

67

Інші

30

24

6 963

6 407

Розрахунково-касові операції

(2 130)

(2 125)

Операції на валютному ринку

(181)

(33)

Інші

(583)

(585)

(2 894)

(2 743)

4 069

3 664

Усього комісійних доходів
КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ

Усього комісійних витрат
Чистий комісійний дохід/витрати

Інші комісійні витрати на 31.12.2020 включають комісійні витрати за операціями: УкрКарт –486 тис. грн.;
LIBRA-PAY – 61 тис. грн.; інші – 36 тис. грн.(на 31.12.2020: комісійні витрати за операціями: УкрКарт –
487 тис. грн.; LIBRA-PAY – 68 тис. грн.; інші – 30 тис. грн.)

22.

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Таблиця 22.1. Інші операційні доходи
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості

2019 рік

3 168

3 499

Дохід від операційного лізингу (оренди)

490

441

Дохід від вибуття інвестиційної нерухомості

291

-

Дохід від продажу запасів

663

-

7

7

359

374

4 978

4 321

Дохід від модифікації фінансових активів
Інші
Усього операційних доходів
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23.

АДМІНІСТРАТИВНІ ТА ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Таблиця 23.1 Витрати та виплати працівникам
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

Заробітна плата та премії
Нарахування на фонд заробітної плати
Інші виплати працівникам
Усього витрати на утримання персоналу

2019 рік

(19 705)

(17 158)

(4 380)

(3 700)

(201)

(116)

(24 286)

(20 974)

Таблиця 23.2 Витрати на амортизацію
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

Амортизація основних засобів

2019 рік

(3 617)

(3 897)

Амортизація програмного забезпечення та нематеріальних активів

(127)

(70)

Амортизація активу з права користування

(320)

(305)

(4 064)

(4 272)

Усього витрат на амортизацію
Таблиця 23.3.Інші адміністративні та операційні витрати

(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

2019 рік

(2 133)

(2 147)

(75)

-

(2 127)

(2 106)

(97)

(62)

Сплата інших податків та зборів платежів, крім податку на прибуток

(586)

(765)

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

(142)

(170)

Професійні послуги

(167)

(281)

(3 174)

(4 503)

(8)

(5)

Телекомунікаційні витрати

(743)

(597)

Витрати на аудит

(340)

(360)

(54)

(52)

(1 398)

(1 320)

(11 044)

(12 368)

Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)
Інші витрати, пов’язані з основними засобами
Витрати, пов'язані з короткостроковою або малоцінною орендою

Зменшення корисності необоротних активів, утримуваних для продажу та
витрати від уцінки інших активів, що перейшли у власність заставодержателя
Витрати від модифікації фінансових активів

Витрати із страхування
Інші адміністративні та операційні витрати
Усього адміністративних та операційних витрат

На 31.12.2020 стаття «Інші адміністративні та операційні витрати» включає: господарські витрати – 486 тис. грн.;
поштово-телефонні витрати –127 тис. грн.; інші витрати -785 тис. грн.(На 31.12.2019: господарські витрати –
610 тис. грн.; штрафи, пені сплачені –29 тис. грн.; поштово-телефонні витрати–109 тис. грн; інші витрати 572 тис. грн.
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24.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Таблиця 24.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

Поточний податок на прибуток
Зміна відстроченого податку на прибуток
Усього витрати податку на прибуток

2019 рік

(149)

(626)

22

5 550

(127)

4 924

Таблиця 24.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)
(тис. грн.)
Назва статті
Прибуток до оподаткування
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування

2020 рік

2019 рік

270

(3 214)

18%

18%

(49)

579

(640)

(1 735)

540

530

(149)

(626)

КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового
прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку (амортизація; уцінка ОЗ,
включених до витрат; залишкової вартості об'єкта ОЗ у разі ліквідації; витрати,
визнані до 01.01.2015)
Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку,
але не визнаються в бухгалтерському обліку (амортизація, дооцінка, попередньо
віднесеної до витрат уцінки)
Сума податку на прибуток (збиток)

Таблиця 24.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених
податкових зобов’язань за 2020 рік
(тис. грн.)
Залишок
на 1 січня

Назва статті

Визнані в
прибутках/
збитках

Визнані в ін- Залишок
шому сукупна 31
ному доході
грудня

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені
податкові збитки на майбутні періоди:
Основні засоби

(653)

22

(184)

(815)

Чистий відстрочений податковий актив
(зобов’язання)

(653)

22

(184)

(815)

Визнане відстрочене податкове зобов’язання

(653)

22

(184)

(815)
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Таблиця 24.4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених
податкових зобов’язань за 2019 рік
(тис. грн.)
Залишок
на 1 січня

Назва статті

Визнані в
прибутках/
збитках

Визнані в
іншому
сукупному
доході

Залишок
на 31
грудня

Податковий вплив тимчасових різниць, які зменшують (збільшують) суму оподаткування та перенесені
податкові збитки на майбутні періоди:
Основні засоби

(855)

645

(443)

(653)

(6 969)

4 897

2 072

-

(8)

8

-

-

Чистий відстрочений податковий актив
(зобов’язання)

(7 832)

5 550

1 629

(653)

Визнане відстрочене податкове зобов’язання

(7 832)

5 550

1 629

(653)

Переоцінка активів
Інші

25.

ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) НА ОДНУ ПРОСТУ АКЦІЮ

Таблиця 25.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

Прибуток/(збиток) за рік
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (тис. шт.)
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію
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2019 рік
143

1 709

168 068

168 068

0,00

0,01
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26.

ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ

Таблиця 26.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2020 рік
(тис. грн.)
Найменування звітних сегментів

Інші
сегменти
інвестиційн
та
а банківська
діяльність операції

послуги кор- послуги
поративним фізичним
клієнтам
особам

Назва статті

Усього

Дохід від зовнішніх клієнтів
Процентні доходи

14 229

555

4 814

-

19 598

Комісійні доходи

4 844

1 778

341

-

6 963

Інші операційні доходи

4 964

14

-

-

4 978

24 037

2 347

5 155

-

31 539

(917)

(437)

-

(10)

(1 364)

(2 013)

(739)

(142)

-

(2 894)

378

472

(7)

-

843

(7 994)

(1 842)

8 445

2 741

1 350

-

-

-

11 169

11 169

(1 757)

1 378

(702)

(67)

(1 148)

-

1

-

-

1

168

-

-

-

168

Витрати на виплати працівникам

(7 288)

(723)

(7 806)

(8 469)

(24 286)

Витрати зносу та амортизація

(1 219)

(122)

(1 306)

(1 417)

(4 064)

Інші адміністративні та операційні витрати

(3 314)

(329)

(3 550)

(3 851)

(11 044)

81

6

87

96

270

(38)

(4)

(41)

(44)

(127)

43

2

46

52

143

Усього доходів сегментів
Процентні витрати
Комісійні витрати
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості
Чистий збиток/прибуток від зменшення корисності
фінансових активів
Чистий збиток/ (прибуток) від збільшення /зменшення
резервів за зобов’язаннями
Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання
фінансових активів, які обліковуються за амортизованою
собівартістю

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
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Таблиця 26.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2019 рік
(тис. грн.)
Найменування звітних сегментів

Інші сегінвестиційна менти та
банківська операції
діяльність

послуги ко- послуги
рпоративни фізичним
м клієнтам особам

Назва статті

Усього

Дохід від зовнішніх клієнтів
Процентні доходи

15 797

606

3 971

-

20 374

Комісійні доходи

1 528

4 435

444

-

6 407

9

503

-

3 809

4 321

Усього доходів сегментів

17 334

5 544

4 415

3 809

31 102

Процентні витрати

(1 684)

(545)

-

(15)

(2 244)

(654)

(1 899)

(190)

-

(2 743)

187

509

-

-

696

(1 707)

-

-

35

(1 672)

-

-

-

(6 598)

(6 598)

2 686

8 570

4 647

32

15 935

-

(13)

-

-

(13)

(64)

-

-

-

(64)

(11 689)

(3 739)

(2 977)

Витрати зносу та амортизація

(2 381)

(762)

(606)

Інші адміністративні та операційні витрати

(6 893)

(2 205)

(1 756)

Прибуток/(збиток) до оподаткування

(4 865)

5 460

3 533

(7 343)

(3 215)

7 451

(8 362)

(5 411)

11 246

4 924

2 586

(2 902)

(1 878)

3 903

1 709

Інші операційні доходи

Комісійні витрати
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості
Чистий збиток/прибуток від зменшення корисності
фінансових активів
Чистий збиток/ (прибуток) від збільшення /зменшення
резервів за зобов’язаннями
Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання
фінансових активів, які обліковуються за амортизованою
собівартістю
Витрати на виплати працівникам

Витрати на податок на прибуток

(2 569) (20 974)
(523)

(4 272)

(1 514) (12 368)

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА
Прибуток (збиток)
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Таблиця 26.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2020 рік
(тис. грн.)
Найменування звітних сегментів
Назва статті

послуги
корпоративним
клієнтам

послуги
фізичним
особам

інвестиційна
банківська
діяльність

Інші
сегменти
та операції

Усього

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ
Активи сегментів

106 352

2 230

149 929

48 190

306 701

Усього активів сегментів

106 352

2 230

149 929

48 190

306 701

-

-

-

77 289

77 289

106 352

2 230

149 929

125 479

383 990

Зобов’язання сегментів

108 829

26 638

-

-

135 467

Усього зобов’язань сегментів

108 829

26 638

-

-

135 467

-

-

-

3 629

3 629

108 829

26 638

-

3 629

139 096

Нерозподілені активи
Усього активів
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ

Нерозподілені зобов’язання
Усього зобов’язань
ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ
Амортизація

(4 064)

Таблиця 26.4. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2019 рік
(тис. грн.)
Найменування звітних сегментів
Назва статті

послуги
корпоративним
клієнтам

послуги
фізичним
особам

інвестиційна
банківська
діяльність

Інші
сегменти
та операції

Усього

АКТИВИ СЕГМЕНТІВ
Активи сегментів

74 218

4 512

63 296

-

142 026

Усього активів сегментів

74 218

4 512

63 296

-

142 026

-

-

-

142 538

142 538

74 218

4 512

63 296

142 538

284 564

Зобов’язання сегментів

20 867

16 696

-

-

37 563

Усього зобов’язань сегментів

20 867

16 696

-

-

37 563

-

-

-

3 511

3 511

20 867

16 696

-

3 511

41 074

Нерозподілені активи
Усього активів
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ

Нерозподілені зобов’язання
Усього зобов’язань
ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ
Амортизація

(4 272)
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27.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Кредитний ризик
Банк визначає кредитний ризик, як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає
через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із
Банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.
Ефективне управління кредитним ризиком є вирішальним компонентом всеохоплюючого підходу до управління
ризиками, оскільки є суттєвим для тривалого успіху Банку.
Метою управління кредитним ризиком є максимізація рівня регулювання ризиків повернення кредитів шляхом
підтримання рівня потенційних втрат внаслідок реалізації кредитних ризиків в прийнятних межах, визначених
чинним законодавством, Наглядовою Радою та Правлінням.
Банк управляє кредитним ризиком, керуючись нормативно-правовими актами України, а також внутрішніми
документами та процедурами, основні з яких:


Кредитна політика;



Положення про Кредитний комітет;



Політика управління кредитним ризиком.

В своїй діяльності Банк керується наступними принципами управління кредитним ризиком:


створення відповідного середовища кредитних ризиків;



суворе дотримання процедур надання кредитів;



підтримання відповідної процедури контролю, оцінки та перевірки;



забезпечення адекватного контролю за кредитними ризиками.

Процес управління кредитним ризиком складається з наступних етапів:


виявлення (ідентифікація) ризику;



оцінка ризику;



прийняття управлінських рішень з метою забезпечення оптимального співвідношення між кредитним
ризиком і доходністю кредитних операцій;



контроль за впровадженням обраних заходів;



оцінка результатів управління ризиками.

Основними елементами управління кредитним ризиком є:


спрямування коштів на формування резервів для покриття можливих збитків;



лімітування кредитних операцій;



страхування кредитних ризиків;



формування ефективної цінової політики;



диверсифікація кредитного портфеля;



передача ризиків.

Виявлення (ідентифікація) кредитних ризиків відбувається під час аналізу банківської операції в процесі
прийняття рішення щодо її проведення або при запровадженні нових банківських продуктів, а також в процесі
послідуючого моніторингу окремих операцій або кредитно-інвестиційного портфеля в цілому.
Наглядовою Радою Банку затверджено Декларацію схильності до ризиків, якою визначено максимальний рівень
допустимого кредитного ризику, кількісні та якісні показники ризик – апетиту, внутрішні та зовнішні чинники
та обмеження, що впливають на прийняття банком кредитного ризику.
Для оптимізації кредитного ризику Банк в використовує наступні засоби:
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визначення допустимого ризику - Банк визначає обмеження при кредитних операціях для контрагентів, у
внутрішніх положеннях вказані критерії для відсікання контрагентів перед тим, як здійснювати кредитну
операцію з ними;



регулярна оцінка платоспроможності позичальників - Банк оцінює платоспроможність контрагента як
перед здійсненням кредитної операції так і протягом дії даної операції (щоквартально або щорічно залежно
від контрагенту);



оцінка прийнятності забезпечення - Банк приймає забезпечення для зниження кредитного ризику та
регулярно робить перевірки стану об'єкта застави, має певні критерії щодо якості застав, які прописані у
внутрішніх положеннях та щодо співробітництва з суб'єктами оціночної діяльності для зниження ризику
щодо якісної оцінки об'єкту застави.



прийняття гарантій та порук 3-х осіб;



страхування - Банк проводить акредитацію страхових компаній, в залежності від виду застави Банк
вимагає від позичальника страхування об'єкту застави в акредитованій страхової компанії;



лімітування – в Банку існують декілька видів лімітів: ліміти повноважень Загальних зборів акціонерів
Банку, Наглядової Ради та Кредитного комітету, ліміти, визначені в Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р. (далі –
Інструкція 368);



здійснюється регулярна щомісячна оцінка якості кредитного портфелю, регулярний розрахунок та
формування резерву під знецінення активів;



диверсифікація - Банк розглядає диверсифікацію кредитного портфеля за сумами кредитів, наданими
одному контрагенту та за секторами економіки як невід'ємну частину управління кредитним ризиком;



робота з проблемною заборгованістю - згідно з внутрішніми положеннями по роботі з проблемними
кредитами Банк визначає саму проблемну заборгованість та розпочинає роботу з нею, починаючи з
першого дня виникнення прострочення за кредитом.

В рамках оцінки капіталу для покриття кредитного ризику використовуються сума складових впливу кредитного
ризику на капітал Банку:


в рамках оцінки капіталу для покриття підвиду кредитного ризику – трансфертного ризику у Банку
моделюється сума можливих втрат Банку при конвертації кредиту позичальника, що не має джерел
валютної виручки, в національну валюту:



в рамках оцінки капіталу для покриття підвиду кредитного ризику – ризику контрагента Банком
аналізується фінансовий стан контрагента, моделюється погіршення платоспроможності позичальників юридичних осіб (за позичальниками, які складають не менше 70% кредитного портфеля без
позабалансових зобов’язань), економічний капітал для покриття кредитного ризику обчислюється як
різниця отриманого значення можливих втрат та обсягу сформованих резервів покритого ризику.

Крім того, для оцінки управління кредитним ризиком використовуються якісні показники:


показник частки непрацюючих активів в активах банку;



показник концентрації ризиків активів;



показник частка кредитів пов’язаним особам.

Основні ліміти, встановлені Банком для кредитного ризику:


ліміт концентрації кредитних вкладень п'яти найбільших позичальників;



ліміт максимального обсягу заборгованості за одним боржником/групою пов'язаних контрагентів;



ліміт максимальної заборгованості пов’язаних з Банком осіб;



ліміт на одного принципала - надання контрагенту/ групі пов’язаних контрагентів банківських гарантій
без забезпечення;



ліміт загального обсягу діючих наданих банківських гарантій без забезпечення;



ліміт заборгованості за вкладеннями в ОВДП в національній валюті;
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ліміт на загальний обсяг нових негативно класифікованих кредитних операцій згідно з Положенням про
визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (далі –
Положення 351) (юридичним особам, класифікованим за Класом 10; фізичним особам, класифікованим за
Класом 5);



ліміт на максимальний обсяг галузевої концентрації портфеля кредитів у відсотках до загального обсягу
кредитного портфеля (за фактичним видом діяльності);



ліміт на максимальний обсяг географічної концентрації портфеля кредитів (% від загального обсягу
кредитного портфеля);



ліміт на кредити із забезпеченням у вигляді житлової та нежитлової нерухомості;



ліміт на максимальний обсяг кредитів із забезпеченням у вигляді земельних ділянок;



ліміт на максимальний обсяг кредитів із забезпеченням у вигляді рухомого майна;



ліміт на максимальний обсяг кредитів із забезпеченням у вигляді ненадійного майна;



ліміт на максимальний обсяг портфелю безвідкличних зобов’язань та гарантій;



частка NPL (непрацюючих активів) в загальних активах Банку;



частка NPL (непрацюючих активів) в загальному кредитному портфелі;



ліміт на максимальний обсяг проблемної заборгованості при іпотечному кредитуванні;



ліміт на максимальний проблемної заборгованості при кредитуванні фізичних осіб за платіжними
картками;



ліміт на суму інвестування у дочірні компанії.

Одним з основних лімітів є ліміт непокритого кредитного ризику, який передбачає, що величина кредитного
ризику за портфелем Банку, розрахована відповідно до вимог Положення 351, повинна бути меншою за суму
резервів, розрахованих згідно з МСФЗ.
Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за активами виключно на індивідуальній основі з
врахуванням вимог Положення 351.
Банк визнає оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за:


фінансовим активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю;



фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому
сукупному доході;



зобов'язаннями з кредитування та фінансовими гарантіями;



дебіторською заборгованістю.

Оціночний резерв за інструментами капіталу не визнається.
Оціночний резерв за фінансовим активом на першій стадії зменшення корисності (очікувані кредитні збитки
протягом 12 місяців) формується не пізніше, ніж на найближчу звітну дату після первісного визнання
фінансового активу. Найближчою звітною датою з метою формування оціночного резерву під очікувані кредитні
збитки за фінансовими інструментами є останній день місяця, у якому був визнаний фінансовий інструмент.
На наступну звітну дату після первісного визнання фінансового активу оцінюється рівень збільшення
очікуваного кредитного ризику за фінансовим інструментом із дати його первісного визнання. Аналіз зміни
очікуваного кредитного збитку для формування/розформування оціночного резерву здійснюється на звітну дату,
а також на дату припинення визнання (погашення, відступлення прав вимоги, продаж, списання за рахунок
резерву) та дату зміни умов (модифікації) фінансового інструменту.
Банк продовжує визнання оціночного резерву за фінансовим активом на першій стадії зменшення корисності,
якщо на звітну дату рівень ризику за фінансовим активом значно не збільшився з дати первісного визнання активу
або фінансовий актив має на звітну дату низький кредитний ризик. Якщо на звітну дату рівень ризику з дня
первісного визнання значно збільшився, Банк визнає оціночний резерв за фінансовим активом на другій стадії
зменшення корисності (очікувані кредитні збитки протягом всього строку дії фінансового активу). Якщо на
звітну дату є об'єктивні свідчення зменшення корисності фінансового активу, Банк визнає оціночний резерв за
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фінансовим активом на третій стадії зменшення корисності кредитного ризику (очікувані кредитні збитки за весь
строк дії фінансового активу).
Банк застосовує спрощений підхід та завжди оцінює резерв під очікувані кредитні збитки за договірними
активами, дебіторською заборгованістю за договорами операційної оренди та іншою фінансовою дебіторською
заборгованістю в сумі кредитних збитків, очікуваних від подій дефолту протягом усього строку дії інструмента.
Такі інструменти, відповідно, класифікуються лише на Стадіях 2 або 3 знецінення.
Розрахунок очікуваних кредитних збитків вимагає використання облікових оцінок та використання суджень при
застосуванні облікової політики Банку.
Відповідно до вимог МСФЗ 9 в Банку передбачено триступеневу модель зменшення корисності, яка базується на
змінах в кредитній якості інструменту з моменту первісного визнання. Згідно даної моделі, фінансовий
інструмент, який не є кредитно-знеціненим при первісному визнанні, класифікується на Стадії 1, а його
кредитний ризик підлягає подальшому постійному моніторингу. Якщо відбулось суттєве збільшення кредитного
ризику з моменту первісного визнання, фінансовий інструмент переводиться до Стадії 2, але він ще не вважається
кредитно-знеціненим. Якщо фінансовий інструмент є кредитно-знеціненим, він переміщується до Стадії 3.
Для фінансових інструментів, що знаходяться на Стадії 1, очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі частини
очікуваних протягом усього строку дії фінансового інструменту збитків, що можуть виникнути в результаті
настання подій дефолту протягом наступних 12 місяців.
Очікувані кредитні збитки для інструментів на Стадіях 2 або 3, оцінюються виходячи з кредитних збитків,
очікуваних від подій дефолту протягом усього строку дії інструмента. Згідно з МСФЗ 9 при розрахунку
очікуваних кредитних збитків необхідно враховувати прогнозну інформацію.
Банк визначає перелік об’єктивних свідчень зменшення корисності кредиту внаслідок однієї або кількох подій,
які відбулися після первісного визнання активу.
Ознаки що свідчать про зменшення корисності фінансового активу поділяються на:


ознаки, що свідчать про підвищений кредитний ризик (Стадія 2 зменшення корисності фінансового
активу);



ознаки, що свідчать про високу вірогідність дефолту (Стадія 3 зменшення корисності фінансового активу).

Ознаки, що свідчать про зменшення корисності фінансового активу, що вимагає зміни стадії зменшення
корисності фінансового активу мають три складові:
складова 1: суттєве погіршення фінансового стану - наявність об’єктивних свідчень/критеріїв про суттєве
погіршення фінансового стану, яке відбулося після первісної оцінки фінансового активу/кредиту що призвело до
фінансових труднощів у боржника/контрагента та може з більшою ймовірністю спричинити банкрутство
(дефолт) боржника/контрагента;
складова 2: наявність суттєвого порушення умов договору про проведення кредитної операції - наявність
об’єктивних свідчень/критеріїв про невиконання зобов’язань за кредитним договором (прострочення сплати
процентів, основної суми боргу, інших суттєвих умов) та висока ймовірність повного або часткового
невиконання зобов’язань за договором;
складова 3: здійснення реструктуризації фінансового активу/проведеної кредитної операції на пільгових умовах
- наявність об’єктивних свідчень/критеріїв про зміну умов кредитування на пільгових умовах за причиною
значних фінансових труднощів у позичальника або юридичних складнощів при роботі з позичальником.
Оцінка кредитного ризику щодо портфеля активів передбачає подальші оцінки, як щодо ймовірності виникнення
дефолту, відповідних коефіцієнтів збитків та кореляцій виникнення дефолту між контрагентами. Банк розраховує
кредитний ризик, використовуючи ймовірність дефолту (PD), заборгованість під ризиком дефолту (EAD) та
розмір збитку у випадку настання дефолту (LGD).
Очікуваний кредитний збиток це добуток ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту та
заборгованості під ризиком дефолту, помножений на ймовірність ненастання дефолту раніше врахованого
періоду часу. Такий розрахунок відображає майбутні значення очікуваних кредитних збитків, які потім
дисконтуються на звітну дату та підсумовуються. Розрахункові значення очікуваних кредитних збитків в
подальшому зважуються за прогнозним сценарієм. Банк поєднує статистичний аналіз та експертна оцінювання.
Банк здійснює аналіз та визначає основні економічні показники, що впливають на кредитний ризик та очікувані
кредитні збитки для кожного портфеля. Ці економічні показники та їх вплив на показники ймовірності дефолту,
розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту залежать від категорії якості
заборгованості.
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Також для цього процесу використовується експертна оцінка.
Найбільш важливими факторами, що впливають на очікувані кредитні збитки, є:


за корпоративним портфелем: валовий внутрішній продукт, рівень безробіття, ставка за довгостроковими
державними облігаціями, рівень інфляції;



за портфелем фізичних осіб: валовий внутрішній продукт, рівень заборгованості по виплаті заробітної
плати, ціни на нерухомість.

В Банку встановлені ліміти на максимальний обсяг кредитів в залежності від виду забезпечення. Основну частину
забезпечення станом на 01.01.2021 складає житлова та нежитлова нерухомість. Значну частину складають легкові
автомобілі та сільськогосподарська техніка.
Дефолт визнається за фінансовим інструментом, у разі дотримання одного або декількох з наступних критеріїв.
Кількісний критерій: позичальник більше ніж на 90 днів прострочив оплату за контрактом. Якісні критерії: значні
фінансові труднощі позичальника; смерть позичальника; неплатоспроможність позичальника; позичальник
порушує фінансові умови договору; зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових
труднощів; надання кредитором уступки за договором, у зв’язку з фінансовими труднощами позичальника;
висока ймовірність банкрутства позичальника; фінансовий актив придбаний або створений з великим дисконтом,
що відображає понесені кредитні збитки.
Вищезазначені критерії застосовуються до всіх фінансових інструментів Банку, та узгоджуються з визначенням
дефолту, що використовується для цілей управління кредитним ризиком в Банку. Визначення дефолту
послідовно застосовується до моделювання ймовірності настання дефолту (PD), заборгованості під ризиком
дефолту (EAD) та розміру збитку у випадку настання дефолту (LGD) при розрахунках очікуваних збитків Банку.
Заборгованість під ризиком дефолту базується на сумах, які Банк очікує утримувати під час виникнення дефолту,
протягом наступних 12 місяців або протягом всього періоду, що залишився. Заборгованість під ризиком настання
дефолту протягом наступних 12 місяців або протягом всього періоду дії інструменту визначається на основі
очікуваних платежів, які залежать від типу продукту. Для продуктів, що амортизуються та позик з одноразовим
погашенням в кінці терміну, показник заборгованості під ризиком дефолту базується на договірних платежах
позичальника за 12 місяців або протягом всього періоду, що залишився. Також в розрахунок враховуються
дострокове погашення/рефінансування.
Для поновлюваних («револьверних») продуктів заборгованість під ризиком дефолту прогнозується шляхом
використання поточного балансу та коефіцієнту кредитної конверсії, що дозволяє прогнозувати використання
кредитного ліміту на момент дефолту.
В окремих випадках, коли деякі вхідні параметри наявні не в повній мірі, для розрахунку використовують
порівняльний аналіз даних.
Банк використовує систему колегіальності при прийнятті рішень щодо проведення кредитних операцій. Рішення
щодо кредитних операцій приймається в межах встановлених повноважень: Кредитним комітетом, Правлінням,
Наглядовою Радою Банку.
Банком здійснюється щоденний контроль за проведенням операцій в межах лімітів, стосовно нормативів,
встановлених Національним банком України, - Н7, Н8, Н9, Н11та Н12. Протягом звітного року Банк
дотримувався нормативів кредитного та інвестиційного ризику.
Фактичні значення нормативів кредитного ризику станом на 31.12.2020 наступні:
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 13,76% (нормативне значення
- не більше 25%);
Норматив великих кредитних ризиків (Н8) – 26,62% (нормативне значення - не більше 800%);
Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9) –
13,77% (нормативне значення - не більше 25%);
Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) – 0,00% (нормативне значення - не
більше 15%);
Норматив загальної суми інвестування (Н12) – 0,00% (нормативне значення - не більше 60%).
Ринковий ризик.
Банком визначений ринковий ризик як наявний або потенційний ризик зниження вартості активів унаслідок
зміни ринкових чинників. Ринковий ризик має макроекономічну природу, тобто джерелами ринкових ризиків є
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макроекономічні показники фінансової системи – індекси ринків, криві процентних ставок, тощо. До основних
ринкових ризиків відносяться: процентний ризик, валютний ризик, фондовий ризик, товарний ризик.
Управління ринковими ризиками в Банку представляє собою комплексний процес, який включає:


виявлення (ідентифікацію) ринкових ризиків,



оцінку ринкових ризиків,



моніторинг рівня ринкових ризиків,



контроль прийнятності рівня ринкових ризиків;



розробку заходів щодо мінімізації ринкових ризиків.

Виявлення (ідентифікація) ринкових ризиків здійснюється на постійній основі шляхом проведення експертизи
нових банківських продуктів, дослідження зовнішньої середи тощо.
Оцінка і моніторинг рівня ринкових ризиків здійснюється з використанням різних статистичних підходів (за
умови впливу на ціноутворення ринкових чинників) і аналізом сценаріїв (за умови впливу на ціноутворення
неринкових чинників) з використанням наявної інформації щодо прогнозів провідних світових фінансових
організацій, динаміки макроекономічних показників, політики центральних банків, економічної політики урядів
і таке інше. Крім того, для оцінки потенційних втрат при настанні шокових (стресових) подій використовується
стрес-тестування.
Контроль прийнятності рівня ринкових ризиків реалізується шляхом встановлення певних обмежень:


обмежень невідповідності між термінами погашення або переоцінки чутливих до змін процентної ставки
активів і зобов'язань Банку, мінімального рівня процентної маржі (процентний ризик);



обмежень відкритих позицій по цінних паперах (фондовий ризик) і придбаної іноземної валюти (валютний
ризик);



обмежень співвідношення між обсягом кредиту і вартістю, ліквідністю забезпечення (товарний ризик).

Заходи щодо мінімізації ринкових ризиків включають диверсифікацію портфелів фінансових інструментів
(валют, цінних паперів, заставного майна), страхування ризиків зменшення вартості активу, інше.
Валютний ризик
Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі
коливання курсів іноземних валют та цін на банківські метали.
Банком визначається величина і природа відкритої валютної позиції, можливі збитки у разі несприятливої зміни
курсу, встановлюються відповідні ліміти і нормативи валютного ризику. Постійно проводиться розробка заходів
по мінімізації ризику, а також вибір методів управління ризиками і підрахунок витрат, пов'язаних з покриттям
ризику.
Таблиця 27.1. Аналіз валютного ризику
(тис. грн.)
31.12.2020
Назва валюти

монетарні
активи

31.12.2019

монетарні
зобов’язання

чиста
позиція

монетарні
активи

монетарні
зобов’язання

чиста
позиція

Долари США

24 965

17 880

7 085

624

655

(31)

Євро

14 176

1 773

12 403

50

110

(60)

200

-

200

5

-

5

83

-

83

116

7

109

39 424

19 653

19 771

795

772

23

Фунти стерлінгів
Інші
Усього
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Таблиця 27.2. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу
гривні до іноземних валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики
залишаються фіксованими
(тис. грн.)
31.12.2020
вплив на
прибуток
(збиток)

Назва статті

Зміцнення долара США на 5%
Послаблення долара США на 5%
Зміцнення євро на 7%
Послаблення євро на 7%

вплив на
власний
капітал

вплив на
прибуток
(збиток)

вплив на
власний
капітал

354

354

(2)

(2)

(354)

(354)

2

2

868

868

(4)

(4)

(868)

(868)

4

4

14

14

-

-

(14)

(14)

-

-

6

6

8

8

(6)

(6)

(8)

(8)

Зміцнення фунта стерлінгів на 7%
Послаблення фунта стерлінгів на 7%

31.12.2019

Зміцнення інших валют та банківських металів на 7%
Послаблення інших валют та банківських металів на
7%

Банком здійснено аналіз змін фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних
курсів, що встановлені на звітну дату, визначено величину зміцнення/послаблення курсу у доларах США в
розмірі 5%, євро та фунта стерлінга 7%. Вплив на капітал не відрізняється від впливу на прибуток/збиток. В ході
аналізу Банком було зроблено припущення, що всі інші змінні характеристики, у тому числі процентні ставки,
залишаються фіксованими.
Таблиця 27.3. Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу
гривні до іноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всі інші змінні
характеристики залишаються фіксованими
(тис. грн.)

Назва статті

Зміцнення долара США на 5%
Послаблення долара США на 5%
Зміцнення євро на 7%
Послаблення євро на 7%
Зміцнення фунта стерлінгів на 7%
Послаблення фунта стерлінгів на 7%
Зміцнення інших валют та банківських металів на 7%
Послаблення інших валют та банківських металів на 7%

Середньозважений валютний курс 2020 року

Середньозважений валютний курс 2019 року

вплив на
прибуток
(збиток)

вплив на
прибуток
(збиток)

вплив на
власний
капітал

вплив на
власний
капітал

421

421

(2)

(2)

(421)

(421)

2

2

316

316

(4)

(4)

(316)

(316)

4

4

12

12

-

-

(12)

(12)

-

-

5

5

8

8

(5)

(5)

(8)

(8)

У таблиці 27.3 Банк відобразив типовий валютний ризик протягом року, здійснив аналіз змін фінансового
результату та власного капіталу в результаті можливих змін середньозважених валютних курсів, визначив
величину зміцнення/послаблення курсу у розмірі 5% долара США та 7% інші валюти. Вплив на капітал не
відрізняється від впливу на прибуток/збиток. В ході аналізу Банком було зроблено припущення, що всі інші
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змінні характеристики, у тому числі процентні ставки, залишаються фіксованими.
Процентний ризик
Залучення під проценти ресурсів і розміщення їх в підпроцентні активи є основною діяльністю Банку. В разі
можливих несприятливих змін відсоткових ставок на ринку ці зміни можуть призвести до негативного впливу на
надходження та капітал Банку. В цьому полягає ризик зміни відсоткових ставок, або відсотковий ризик.
Процентний ризик визначається на основі аналізу вартості активів і пасивів, GAP – аналізу, аналізу процентних
активів та пасивів за період. Контроль за процентним ризиком здійснюється шляхом визначення базових
кредитних та депозитних ставок в цілому та в розрізі окремих банківських продуктів.
Таблиця 27.4. Загальний аналіз процентного ризику
(тис. грн.)
Назва статті

На вимогу і
менше 1 міс.

Від 1 до 12
міс.

Більше року

Усього

2020 рік
Усього фінансових активів

182 890

56 384

44 539

283 813

Усього фінансових зобов’язань

127 873

7 046

222

135 141

55 017

49 338

44 317

148 672

Усього фінансових активів

78 750

30 611

44 213

153 574

Усього фінансових зобов’язань

23 261

8 046

6 042

37 349

Чистий розрив за процентними ставками на
кінець звітного періоду

55 489

22 565

38 171

116 225

Чистий розрив за процентними ставками на
кінець звітного періоду
2019 рік

При обсягах активів і зобов'язань, представлених у таблиці, чутливість процентних ставок буде такою:
Зростання ставок на 1% приведе до наступного збільшення процентного доходу:
зростання процентних доходів: Д%=283 813*1%=2 838 тис. грн.
зростання процентних витрат: В%=135 141*1%=1 351 тис. грн.
Зростання чистого процентного доходу буде:
Д%чист.= 2 838 - 1 351 =1 162 тис. грн.
Зменшення ставок на 1% призведе до зменшення чистого процентного доходу на -1 162 тис. грн.
При існуючому співвідношенні фінансових активів і пасивів, зростання процентних ставок призведе до зростання
чистого процентного доходу , зменшення процентних ставок призведе до зменшення чистого процентного
доходу.
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Таблиця 27.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами
(%)

2020 рік
Назва статті

2019 рік

долари
США

гривня

євро

долари
США

гривня

євро

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

-

-

-

-

Кредити та заборгованість в банках

0,10

-

-

0,12

0,02

-

Кредити та заборгованість клієнтів

17,10

-

-

19,05

-

-

5,30

-

-

13,11

-

-

Кошти клієнтів

0,60

0,20

-

4,78

1,55

0,93

поточні рахунки

0,10

0,10

-

0,07

0,39

-

строкові кошти

5,50

2,70

0,30

12,48

3,65

2,50

Інвестиції в цінні папери
Зобов’язання

У таблиці наводяться дані за середньозваженою процентною ставкою.
Процентна ставка розраховується у відсотках у річному обчисленні.
Проценти за відповідними статтями активів та пасивів нараховуються за фіксованою відсотковою ставкою.
Інший ціновий ризик
Інший ціновий ризик – це ризик того, що вартість фінансового інструменту буде змінюватись внаслідок
несприятливого коливання цін на інструменти власного капіталу, цін похідних або інших інструментів та товарів,
окрім випадків, коли таке коливання спричинене змінами курсів обміну валют або процентних ставок.
В зв’язку з тим, що Банк не здійснює операцій із згаданими вище інструментами, він не доступний впливу іншого
цінового ризику.
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Географічний ризик
Географічний ризик - це ризик понесення Банком збитку в результаті невиконання договірних зобов’язань
клієнтами або контрагентами, які належать до певної країни і, відповідно, підпадають під ризики притаманні цій
країні. Оскільки Банк проводить свою діяльність на території України, географічний ризик є незначним, не
істотним, та таким, що не має суттєвого впливу на діяльність Банку.
Таблиця 27.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2020 рік
(тис. грн.)

Назва статті

Україна

ОЕСР

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

51 402

-

51 402

Кредити та заборгованість клієнтів

107 458

-

107 458

Інвестиції в цінні папери

120 024

-

120 024

4 929

-

4 929

283 813

-

283 813

132 898

930

133 828

1 313

-

1 313

Усього фінансових зобов’язань

134 211

930

135 141

Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами

149 602

(930)

148 672

39 248

-

39 248

Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Зобов’язання
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання

Зобов’язання кредитного характеру

Таблиця 27.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов’язань за 2019 рік
(тис. грн.)

Назва статті

Україна

ОЕСР

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

14 958

-

14 958

Кредити та заборгованість клієнтів

76 523

-

76 523

Інвестиції в цінні папери

56 097

-

56 097

5 996

-

5 996

153 574

-

153 574

35 460

534

35 994

1 355

-

1 355

36 815

534

37 349

116 761

(534)

116 227

32 355

-

32 355

Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Зобов’язання
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання
Усього фінансових зобов’язань
Чиста балансова позиція за фінансовими інструментами
Зобов’язання кредитного характеру
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Ризик ліквідності
Для контролю за ризиком ліквідності проводиться аналіз лімітів та нормативів ризику ліквідності, тимчасових
понаднормових розривів за строками, що склалися при проведенні активно-пасивних операцій Банку.
Ризик ліквідності виникає внаслідок невідповідності строків і сум надходження/списання грошових коштів з
рахунків банку та полягає у загрозі виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартості
капіталу банку внаслідок неспроможності банку вчасно, в повному обсязі та з мінімальними втратами покрити
потреби у грошових коштах для виконання своїх грошових зобов’язань.
Основні методи управління ліквідністю, які використовуються Банком, є :
-

аналіз фактичного стану ліквідності та платоспроможності;

-

прогнозування ліквідності та платоспроможності з врахуванням запланованих операцій та заходів;

-

встановлення лімітів на операції Банку та показники ліквідності та платоспроможності;

планування операцій Банку, коригування їх умов та таке інше з метою управління ліквідністю та
платоспроможністю.
Таблиця 27.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2020 рік
(тис. грн.)
Назва статті
Кошти клієнтів:
державні та громадські організації
кошти юридичних осіб
кошти фізичних осіб
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов’язання кредитного характеру
Усього потенційних майбутніх виплат
за фінансовими зобов’язаннями

На вимогу та Від 1 до 3
менше 1 міс.
міс.

Від 3 до 12
міс.

Від 12 міс.
до 5 років

Усього

126 905

6 190

691

42

133 828

264

-

-

-

264

102 134

5 915

-

-

108 049

24 507

275

691

42

25 515

968

64

101

180

1 313

1 554

3 047

18 347

16 300

39 248

129 427

9 301

19 139

16 522

174 389

Таблиця 27.9. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2019 рік
(тис. грн.)
На вимогу та менше 1 міс.

Від 1 до
3 міс.

Від 3 до
12 міс.

Від 12
міс. до 5
років

Понад 5
років

Кошти клієнтів:

22 265

326

7 585

5 668

150

35 994

кошти фізичних осіб

10 709

175

631

3 658

150

15 323

кошти юридичних осіб

11 556

151

6 954

2 010

-

20 671

996

11

124

223

1

1 355

-

-

32 379

-

-

32 379

23 261

337

40 088

5 891

151

69 728

Назва статті

Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов’язання кредитного характеру
Усього потенційних майбутніх виплат
за фінансовими зобов’язаннями
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Таблиця 27.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків
погашення за 2020 рік
(тис. грн.)
Назва статті

На вимогу
та менше 1
міс.

Від 1 до
3 міс.

Від 12
міс. до 5
років

Від 3 до
12 міс.

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

51 402

-

-

-

51 402

6 534

16 992

39 393

44 539

107 458

120 024

-

-

-

120 024

4 929

-

-

-

4 929

182 889

16 992

39 393

44 539

283 813

126 906

6 189

691

42

133 828

968

64

101

180

1 313

127 874

6 253

792

222

135 141

Чистий розрив ліквідності на 31 грудня

55 015

10 739

38 601

44 317

148 672

Сукупний розрив ліквідності на 31 грудня

55 015

65 754

104 355

148 672

148 672

Кредити та заборгованість клієнтів
Інвестиції в цінні папери
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Зобов’язання
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання
Усього фінансових зобов’язань

Таблиця 27.11. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків
погашення за 2019 рік
(тис. грн.)
Назва статті

На вимогу
Від 1 до
та менше 1
3 міс.
міс.

Від 3 до
12 міс.

Від 12
міс. до 5
років

Понад 5
років

Усього

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

14 958

-

-

-

-

14 958

1 699

5 229

25 382

44 213

-

76 523

56 097

-

-

-

-

56 097

5 996

-

-

-

-

5 996

78 750

5 229

25 382

44 213

-

153 574

22 265

326

7 585

5 668

150

35 994

996

11

124

223

1

1 355

Усього фінансових зобов’язань

23 261

337

7 709

5 891

151

37 349

Чистий розрив ліквідності на 31 грудня

55 489

4 892

17 673

38 322

(151)

116 225

Сукупний розрив ліквідності на 31
грудня

55 489

60 381

78 054

116 376

116 225

116 225

Кредити та заборгованість клієнтів
Інвестиції в цінні папери
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів
Зобов’язання
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання

Концентрацій інших ризиків, які можуть мати суттєвий вплив на діяльність Банку не має.
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28.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Управління капіталом Банку має на меті забезпечувати можливість Банку функціонувати в якості безперервно
діючого підприємства, дотримуватись вимог до величини капіталу, які встановлені Національним банком
України, підтримувати величину капіталу на рівні, необхідному для забезпечення нормативу адекватності
капіталу у розмірі 10% відповідно до вимог НБУ.
Мета Банку в управлінні капіталом полягає у забезпеченні:


дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України;



спроможності Банку стабільно функціонувати та розвиватись відповідно до затверджених стратегічних
планів;



покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які бере на себе Банк в процесі діяльності;



утримання достатньої капітальної бази на рівні, необхідному для забезпечення нормативу достатності
капіталу у розмірі не менше ніж 10% згідно вимог Національного банку.

Політика Банку з управління капіталом полягає у визначенні ефективного рівня капіталу, максимально
збільшуючи довгострокову цінність для акціонерів, а саме, встановлення цілей та директив з управління
капіталом Банку так, щоб оптимізувати вимогу акціонерів щодо прибутку від його інвестицій з урахування
наступних обмежень:


дотримання вимог до капіталу, які встановлені наглядовими органами;



відповідності рівня капіталу вимогам інвесторів та рейтингових агентств з метою забезпечення доступу

Банку до фінансування на міжнародних та внутрішніх ринках капіталу.
Банк з метою визначення реального розміру капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності постійно оцінює
якість своїх активів і позабалансових зобов’язань, здійснює відповідні коригування їх вартості шляхом
формування резервів для покриття очікуваних (можливих) збитків за зобов’язаннями контрагентів.
Протягом звітного року Банк дотримувався необхідного рівня нормативу адекватності капіталу, встановленого
Інструкцією 368. Станом на 31 грудня 2020 року значення нормативу адекватності капіталу (Н2) становить
98,40%.
Регулятивний капітал Банку відповідає діючим нормативним вимогам та забезпечує можливість виконання всіх
операцій в межах отриманої Банківської ліцензії та письмового Дозволу на здійснення операцій, наданих
Національним банком України.
Таблиця 28.1. Структура регулятивного капіталу
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

2019 рік

Основний капітал

232 099

230 342

Сплачений статутний капітал

200 001

200 001

Емісійні різниці

12 700

12 700

Загальні резерви

23 311

23 226

(465)

(513)

(3 448)

(5 072)

Додатковий капітал

8 853

9 997

Переоцінка основних засобів

8 288

8 288

565

1 709

240 952

240 339

Вкладення в нематеріальні активи
Непокриті збитки минулих років

Розрахунковий прибуток
Усього регулятивний капітал

124

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Таблиця 28.2. Структура капіталу банку, що розраховується на основі Базельської угоди про капітал
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

2019 рік

Капітал 1 рівня

232 099

230 342

Капітал 2 рівня

8 853

9 997

240 952

240 339

Усього капіталу
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29.

ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БАНКУ

а) Розгляд справ у суді.
Станом на 31.12.2020 наявні судові позови до Банку носять немайновий характер, не містять грошових вимог до
Банку та, відповідно, не несуть потенційних зобов’язань Банку щодо їх відшкодування.
б) Потенційні податкові зобов’язання
Керівництво Банку вважає, що діяльність Банку здійснюється у повній відповідності законодавству, що регулює
його діяльність, та що станом на 31.12.2020. Банком нараховані та сплачені всі необхідні податки. Можливість
виникнення потенційних податкових зобов’язань не розглядається.
в) Зобов’язання за капітальними інвестиціями на 31.12.2020 відсутні.
г) Зобов’язань з кредитування
Таблиця 29.1. Структура зобов’язань з кредитування
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

Невикористані кредитні лінії

39 248

32 379

(23)

(24)

39 225

32 355

Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кредитуванням
Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за мінусом
резерву

2019 рік

Таблиця 29.2. Аналіз кредитної якості зобов’язань з кредитування на 31.12.2020 року
(тис. грн.)

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Зобов’язання з кредитування
Мінімальний кредитний ризик

19 793

-

-

19 793

Низький кредитний ризик

16 356

2 721

-

19 077

Середній кредитний ризик

-

319

-

319

Високий кредитний ризик

-

59

-

59

36 149

3 099

-

39 248

-

(23)

-

(23)

36 149

3 076

-

39 225

Усього зобов’язань з кредитування
Резерви під знецінення зобов’язань з кредитування
Усього зобов’язань з кредитування за мінусом резервів

Таблиця 29.3. Аналіз кредитної якості зобов’язань з кредитування на 31.12.2019 року
(тис. грн.)

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

24 907

7 315

-

32 222

-

157

-

157

24 907

7 472

-

32 379

-

(24)

-

(24)

24 907

7 448

-

32 355

Зобов’язання з кредитування
Мінімальний кредитний ризик
Низький кредитний ризик
Усього зобов’язань з кредитування
Резерви під знецінення зобов’язань з кредитування
Усього зобов’язань з кредитування за мінусом резервів
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Таблиця 29.4. Аналіз зміни резервів під знецінення зобов’язань з кредитування за 2020 рік
(тис. грн.)

Назва статті

Стадія 1

Стадія 2

Стадія 3

Усього

Резерв під знецінення станом на початок періоду

-

(24)

-

(24)

Надані зобов’язання з кредитування

-

(23)

-

(23)

Зобов’язання з кредитування визнання яких було припинено
або термін яких закінчився (крім списаних)

-

24

-

24

Резерв під знецінення станом на кінець періоду

-

(23)

-

(23)

Таблиця 29.5. Структура зобов’язань з кредитування у розрізі валют
(тис. грн.)
Назва статті

2020 рік

2019 рік

Гривня

18 353

8 193

Долар США

20 895

24 186

Усього

39 248

32 379

Непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за всіма або
частиною зобов'язань асоційованої компанії – відсутні.
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30.

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Банк розраховує справедливу вартість активу чи зобов’язання виходячи з наявної ринкової інформації (якщо така
існує) та з використанням відповідних методик оцінки. При визначенні справедливої вартості активів та
зобов’язань керівництво Банку використало всю наявну ринкову інформацію.
Фінансові інструменти (крім тих, що надалі обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток) під
час первісного визнання оцінюється за справедливою вартістю з урахуванням витрат на операцію. Справедлива
вартість фінансового інструменту під час первісного визнання, як правило дорівнює фактичній ціні операції.
Фінансові інструменти, які визнаються за справедливою вартістю, для цілей розкриття розподілені на три рівні
ієрархії справедливої вартості на основі можливості її спостереження наступним чином.
Визначені ціни на активному ринку (Рівень 1) – Оцінки базуються на визначених цінах на активних ринках для
аналогічних активів або зобов’язань, до яких Банк має можливість отримати доступ. Коригування оцінки та
дисконти не застосовуються до цих фінансових інструментів. Оскільки оцінки базуються на визначених цінах,
які вже існують і регулярно доступні на активному ринку, оцінка цих продуктів не передбачає використання
істотних професійних суджень.
Методика оцінки із використанням інформації, яка піддається спостереженню (Рівень 2) – Оцінки базуються на
інформації, для якої усі суттєві дані можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, і
оцінки використовують одну або декілька визначених цін, які піддаються спостереженню, для звичайних
операцій на ринках, які не вважаються активними.
Методика оцінки із використанням інформації, яка відмінна від ринкових даних, які піддаються спостереженню
(Рівень 3) – Оцінки базуються на інформації, яка піддається спостереженню, і є важливими для загальної оцінки
справедливої вартості.
Протягом 2020 та 2019 років змін рівнів ієрархії для активів і зобов’язань, що оцінюються за справедливою
вартістю на періодичній основі, не відбувалося.
Кошти в інших банках та кошти банків. Терміном до одного місяця справедлива вартість таких інструментів
приблизно дорівнює балансовій вартості у зв'язку із їх короткостроковим характером. Для більш
довготермінових контрактів відсоткові ставки, що застосовуються, відображають ринкові ставки, і, відповідно,
справедлива вартість наближається до балансової.
Боргові цінні папери, що обліковуються за амортизованою собівартістю. Балансова вартість цінних паперів
є адекватною оцінкою їх справедливої вартості. Процентні цінні папери, передбачають процентні ставки, що
відображають справедливі ринкові ставки, і, відповідно, справедлива вартість наближається до балансової
вартості цих інструментів. Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів відображаються за
рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання.
Кредити та заборгованість клієнтів обліковуються за амортизованою собівартістю. Справедлива вартість
кредитного портфелю базується на характеристиках обслуговування кредиту та відсоткової ставки окремих
кредитів у кожному секторі портфелю. Оцінка резервування на знецінення кредитів проводиться з урахуванням
премії за ризик, що застосовується до різних видів кредитів, виходячи з таких факторів як поточна ситуація у
секторі економіки, в якому функціонує позичальник, фінансовий стан кожного позичальника та отримані
гарантії. Відповідно, резерв на знецінення кредитів розглядається як зважена оцінка можливих втрат, яка
потрібна для відображення впливу кредитного ризику.
В основному, кредити надаються за ринковими ставками, і тому поточні балансові залишки представляють собою
зважену оцінку справедливої вартості. Відповідно, балансова вартість, обчислена як амортизована вартість таких
інструментів, є поміркованим наближенням до їх справедливої вартості.
Кошти клієнтів обліковуються за амортизованою собівартістю. Для депозитів з терміном до одного місяця
справедлива вартість приблизно дорівнює балансовій вартості у зв'язку з порівняною короткостроковістю цих
фінансових інструментів. Для більш довготермінових депозитів, відсоткові ставки, що застосовуються,
відображають ринкові ставки, і, відповідно, справедлива вартість наближається до балансової.
Виходячи з оціночних розрахунків, керівництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2019
року справедлива вартість фінансових інструментів, поданих у цій фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх
балансовій вартості.
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Таблиця 30.1. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для методів оцінки
активів та зобов’язань за 2020 рік
(тис. грн.)
Справедлива вартість за різними моделями
оцінки

Назва статті

ринкові
модель оцінки,
модель
котирування( що використовує оцінки, що
1-й рівень) спостережні дані вико-ристовує
(2-й рівень)
показники, не
підтверджені
ринковими
даними (3-й
рівень)

Усього
справедлива
вартість

Усього
балансова
вартість

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

51 402

-

-

51 402

51 402

Кредити та заборгованість клієнтів

-

-

107 458

107 458

107 458

Інвестиції в цінні папери

-

-

120 024

120 024

120 024

Інвестиційна нерухомість

-

48 190

-

48 190

48 190

Інші фінансові активи

-

-

4 929

4 929

4 929

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

-

133 828

-

-

133 828

133 828

-

-

1 313

1 313

1 313

Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання

Таблиця 30.2. Справедлива вартість та рівні ієрархії вхідних даних, що використовувалися для методів оцінки
активів та зобов’язань за 2019 рік
(тис. грн.)
Справедлива вартість за різними моделями
оцінки

Назва статті

ринкові
модель
модель оцінки,
котирування( оцінки, що що вико-ристовує
1-й рівень) використовує показники, не
спостережні
підтверджені
дані (2-й
ринковими
рівень)
даними (3-й
рівень)

Усього
справедлива
вартість

Усього
балансова
вартість

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

14 958

-

-

14 958

14 958

Кредити та заборгованість клієнтів

-

-

76 523

76 523

76 523

Інвестиції в цінні папери

-

-

56 097

56 097

56 097

Інвестиційна нерухомість

-

48 614

-

40 850

40 850

Інші фінансові активи

-

-

5 996

5 996

5 996

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

-

35 994

-

-

35 994

35 994

-

-

1 355

1 355

1 355

Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання
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31.

ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ОЦІНКИ

Таблиця 31.1. Фінансові активи за категоріями оцінки на 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Назва статті

AC

FVOCI

FVPL

Усього

Грошові кошти та їх еквіваленти

51 402

-

-

51 402

готівкові кошти

23 767

-

-

23 767

кошти в Національному банку України (крім обов’язкових
резервів)

1 885

-

-

1 885

кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у
банках

25 750

-

-

25 750

Кредити та заборгованість клієнтів:

107 458

-

-

107 458

кредити, надані юридичним особам

106 001

-

-

106 001

1 457

-

-

1 457

Інвестиції в цінні папери:

120 024

-

-

120 024

депозитні сертифікати НБУ

120 024

-

-

120 024

4 929

-

-

4 929

773

-

-

773

4 069

-

-

4 069

87

-

-

87

283 813

-

-

283 813

АКТИВИ

кредити, надані фізичним особам на поточні потреби

Інші фінансові активи:
дебіторська заборгованість за операціями з платіжними
картками
грошові кошти з обмеженим правом використання
інші фінансові активи
Усього фінансових активів
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Таблиця 31.2. Фінансові активи за категоріями оцінки на 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)
Назва статті

AC

FVOCI

FVPL

Усього

Грошові кошти та їх еквіваленти

14 958

-

-

14 958

готівкові кошти

11 340

-

-

11 340

-

-

-

-

АКТИВИ

кошти в Національному банку України (крім обов’язкових
резервів)

292

кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у
банках

3 326

292
3 326

Кредити та заборгованість клієнтів:

76 523

-

-

76 523

кредити, надані юридичним особам

74 133

-

-

74 133

2 390

-

-

2 390

Інвестиції в цінні папери:

56 097

-

-

56 097

депозитні сертифікати НБУ

56 097

-

-

56 097

Інші фінансові активи:

5 996

-

-

5 996

дебіторська заборгованість за операціями з платіжними
картками

2 122

-

-

грошові кошти з обмеженим правом використання

3 857

-

-

3 857

17

-

-

17

153 574

-

-

153 574

кредити, надані фізичним особам на поточні потреби

інші фінансові активи
Усього фінансових активів
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Таблиця 31.3 Фінансові зобов’язання за категоріями оцінки на 31 грудня 2020 року
(тис. грн)
Назва статті

AC

FVOCI

FVPL

Усього

133 828

-

-

133 828

264

-

-

264

108 049

-

-

108 049

25 515

-

-

25 515

1 313

-

-

1 313

35

-

-

35

кредиторська заборгованість за лізингом (орендою)

357

-

-

357

кредиторська заборгованість за прийнятими платежами
та переказами

784

-

-

784

інші фінансові зобов’язання

137

-

-

137

135 141

-

-

135 141

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кошти клієнтів
державні та громадські організації
інші юридичні особи
фізичні особи
Інші фінансові зобов’язання:
кредиторська заборгованість за операціями з платіжними
картками

Усього фінансових зобов’язань

Таблиця 31.4 Фінансові зобов’язання за категоріями оцінки на 31 грудня 2019 року
(тис. грн)
Назва статті

AC

FVOCI

FVPL

Усього

35 994

-

-

35 994

322

-

-

322

інші юридичні особи

20 349

-

-

20 349

фізичні особи

15 323

-

-

15 323

1 355

-

-

1 355

-

-

-

-

-

-

74

-

-

74

37 349

-

-

37 349

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти клієнтів
державні та громадські організації

Інші фінансові зобов’язання:
кредиторська заборгованість за операціями з платіжними
картками

10

кредиторська заборгованість за лізингом (орендою)

89

кредиторська заборгованість за прийнятими платежами та
переказами
інші фінансові зобов’язання
Усього фінансових зобов’язань
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32.

ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Таблиця 32.1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)

Назва статті

Провідний
управлінськи
й персонал

Споріднені та
афілі-йовані
особи банку,
у тому числі
учасники
банківської
групи

24

9 467

26 581

(20%)

(19%)

(18,69%)

502

418

14 888

(1,7%)

(6,61%)

(3,11%)

3 298
(0,98%)

-

-

147

167

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

Кредити та заборгованість клієнтів
(контрактна процентна ставка 9-24%)
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка
0,1-16%)

-

Інші зобов’язання

Інші
пов’язані
сторони

Таблиця 32.2. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)

Назва статті

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

Кредити та заборгованість клієнтів
(контрактна процентна ставка 1-25%)
Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка
0,1-24%)

370 (1,06%)

Інші зобов’язання

-

133

Провідний
управлінськи
й персонал

Споріднені та
афілі-йовані
особи банку,
у тому числі
учасники
банківської
групи

23 (20%)

-

228

9 180

(7,1%)

(11,4%)

1 665
(1,46%)

-

-

53

Інші
пов’язані
сторони

41 941
(19,53%)
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Таблиця 32.3. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2020 рік
(тис. грн.)

Провідний
управлінськи
й персонал

Споріднені та
афілі-йовані
особи банку,
у тому числі
учасники
банківської
групи

Інші пов’язані
сторони

-

6

2 871

4 942

Процентні витрати

(6)

(11)

(902)

(45)

Комісійні доходи

43

5

12

19

-

-

-

(97)

(6)

-

-

(48)

-

-

14

2 300

(57)

-

-

-

Назва статті

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

Процентні доходи

Комісійні витрати
Результат переоцінки іноземної валюти
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати

Таблиця 32.4. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2019 рік
(тис. грн.)

Провідний
управлінськи
й персонал

Споріднені та
афілі-йовані
особи банку,
у тому числі
учасники
банківської
групи

Інші пов’язані
сторони

-

4

-

4 164

Процентні витрати

(6)

(11)

(1 097)

(52)

Комісійні доходи

28

4

10

277

115

-

-

27

Інші операційні доходи

4

10

-

4 191

Адміністративні та інші операційні витрати

-

-

-

(293)

Назва статті

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

Процентні доходи

Результат переоцінки іноземної валюти

Таблиця 32.5 Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами
протягом 2020 року
(тис. грн.)
Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

Провідний
управлінський
персонал

Споріднені та афілійовані особи банку, у
тому числі учасники
банківської групи

Інші
пов’язані
сторони

Сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам
протягом періоду

11

759

-

5 172

Сума кредитів, погашених пов’язаними
сторонами протягом періоду

11

751

2 300

9 696

Назва статті
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AT «oAHK TPACT-KA nlTAJI»
Cl>IHAHCOBA 3B ITHICTb 3A PIK, LUO 3AKIH 4VI BOI 3 1 rPY,[{HJI 2020 POKY

Ta6m1uH 32.6 3aranbHa cyMa Kpei:ntTiB, HanaHHX noB 1HJaHHM cTopoHaM Ta noraweHHX noB1HJaHHMH cTopoHaMH
npOTHrOM 20 19 poKy

(me. rpH.)
l 11111i 11ou'sna11i
CTOpOllH

n po11i11mtH ynpaB;1i11c1>K HH 11cpco11a11

HaJBa cTaTTi
CyMa KpeMni B, HanaHHX noB 'HJaHHM cTopoHaM npornroM nep iony

23

38 090

CyMa Kpen~ni B, noraweH11x noB' HJaHHMH cTopottaMH npornroM
nepiony

33

3 1 046

Ta6JtHUH 32.7. IHwi npa11a Ta Jo60111HJaHHH Ja onepauiHMH J no111 HJaH11M11 cTopo1·mMH cTaHoM Ha KiHeUb 2020 poKy.

(me. rpH.)
I lai16i.1bt1li ylfaCJIHKH
(aKuio11cp11) 6a11Ky

HaJBa CTaTTi
IHwi Jo6011'HJaHHH

l11wi 11011'si3a11i
CTOpOllH

npoBillllHH ynpall.lil·ICbKHH 11epco11a..1

15

46

256

1

Ta6JtHUH 32.8. IH wi npa0a Ta Jo60B HJaHHH Ja onepauiHMH J nos'HJaHHMH cTOpoHaMH CTaHOM Ha KiHeUb 2019 poKy.

(me. rpH.)
l 11111i llOB S13a11i
CTOpOllH
0

I lpOBillllHH ynpa11Hil·ICbKHH ncpc011a11

Ha:rna CTaTTi

77

I Hwi J06os' HJa HHH

5 063

Ta6JtHUH 32 .9. B11nJtarn nposinHoMy ynpasJtiHCbKOMY nepcoHany
(THC. rpH.)
2019piK

2020 piK
HaJsa CTaTTi

1iapaxo0a11e
3060B'Sl3aHHSI

DHTpan1
noTO•IHi

B~tnJtaTH

npauiBHHKaM

B11nJtaTH nin 'lac JBiJtbHeHHH

33.

11apaxo11a11e
306011'sna1111si

BHTpaTH

10 588

I 578

9 150

I 347

-

-

4

-

nO,LJ,ll nICJUI ,ll,A TM liAJIAHCY

noni't' niCJtH naTH 6ana Hcy, HKi BHMaraJ-OTb Kop11rysa trnH qiiHat·ICOB0°l 3B iTHOCTi niCJtH JBiTHO'i narn , Bincyrn i .

roJtOBa npaBJtiH
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3BIT HE3AflE>KHOro AY.QlllTOPA
AKLliOHepaM Ta

Ha rnHAOBi ~

PaAi AT «6AHK TPACT-KAnlTAJl»

3BiT l140AO ayA1t1Ty cl:>iHaHCOBo'i JBiTHOCTi
,QyMK3
MLl1 nposenL11 ayAL11T cpiHaHcosor 3BirnocTi A T «6AHK TPACT-KAnlTAJl » (HaAan i - 6aHK), ll.IO cKJ1aAaE:TbCH 3
3BiTy npo cpiHaHCOBL/1~ CTaH CTaHOM Ha 31 rpyAHH 2020, 3BiTy npo npL116YTKLi1 i 36Li1TKLl1 Ta iH W L/1~ cyKynHL/1~
AOXiA, 3BiTy npo 3MiHLl1 y BJlaCHOMY Kanirani Ta 3BiTy npo pyx rpoWOBLi1X KOWTiB 3a piK, ll.10 3aKiHYLi1BCH
3a3HaYeHot0 AaTotO, i npL11MiToK AO cpiHaHcoso·13BiTHOCTi, BKJ1t0Yat0YL11 crncnL11~ BL11KJ1aA 3HaYYll.IL11X o6niKOBLl1X
nonirnK.
Ha Hawy AYMKy, cpiHaHCOBa 3BiTHiCTb, ll.10 AOAaE:TbCH , BiA06pa>Ka€ AOCTOBipHO, B ycix CYTT€BL11X acneKTaX
CTaH 6aHKY Ha 31 rpyAHH 2020, ~Oro cpiHa HCOBi pe3yJlbTaTLi1 i rpowoBi noTOKL/1 3a piK, ll.10
3aKiHYLl1BCH 3a3HaYeHOtO AaTOtO, BiAnOBiAHO AO 3aKoHy YKpafHLl1 «npo 6yxramepcbKLl1~ o6niK Ta cpiHaHcosy
3BiTHiCTb B YKpafHi » Ta Mi>KHapOAHL11X CTaHAapTiB cpiHa Hcosor 3BirnocTi (MC¢3).
cpiHaHCOBL/1~

OcHoea Allff AYMKM
MLl1 npoBeJlL/1 ayAL11T BiAnOBiAHO AO Mi>KHapOAHL11X CTaHAapTiB ayAL11TY (MCA).
Ha w y BiAnOBiAallbHiCTb 3riAHO 3 Llli1MLl1 CTaHAapTaMLi1 BL11KJ1aAeHo B po3Ailli «B iAnOBiAaJlbH iCTb ayALi1TOpa 3a
ayAL11T cpiHa Hcoso"I 3BiTHOCTi» Haworo 3BiTy. MLl1 e He3ane>KHLl1MLl1 no BiAHOweHHIO AO 6aHKY 3riAHO 3
Mi>KHapOAHL11M KOAeKCOM ernKLi1 npocpeci~HLl1X 6yxramepis (BKiltOY HO 3 Mi>KHapOAHLl1MLi1 cTaHAapTaML11 3
He3ane>KHOCTi) PaALl1 3 Mi>KHapOAHL11X cTaHAapTiB eTL11KL11 AilH 6yxramepis (KoAeKc PMCE6) ra ernYHLi1MLi1
BL11MoraML11 , 3acTocoBHL11ML11 B YKpa"IHi AO Haworo ayAL11TY cpiHaHcosor 3BiTHOCTi, a TaKo>K BL11KOHanL11 iHwi
o6os'H3KLl1 3 ernKLi1 BiAnoBiAHO AO LlLl1 X BL11Mor Ta KoAeKcy PMCE6. MLl1 BBa>KaeMo, ll.IO 0TpL11MaHi HaMLl1
ayALi1TOpCbKi AOKa3Li1 € AOCTaTHiMLl1 i npL11~ HHT HLl1MLi1 AJlH BLi1KOpLi1CTaHHH rx HK OCHOBL/1 AJlH Hawor AYMKL/1.

IHwi n1r1TaHHff
AyA L11T cpiHaHcosor 3BiTHOCTi 6aHKY 3a piK, ll.IO 3aKiHYLl1BCH 31 rpyAHH 2019, 6ys n poBeAeHL11~ iHWLl1M
ayAL11TOpOM , HKLl1~ 10 YepBHH 2020 BLl1CJlOBLi1B HeMOAL11¢iKOBaHy AYMKY ll.IOAO Ljie"I cpiHaHCOBO"I 3BiTHOCTi.
Kmo~oei

n1r1TaHHff ayAMTY

Knt040Bi nL11TaHHH ayAL11TY - Lje nL11TaHHH , ll.IO, Ha Hawe npocpeci~He CYA>KeHHH, 6ynL11 3Ha4Yll.ILl1MLl1 niA 4ac
Haworo ayAL11TY cpiHaHco00·13BiTHOCTi 3a noT04HLl1~ nepiOA. t_ti nL11TaHHH po3rnHAallLi1Cb y KOHTeKCTi Haworo
ayAL11TY cpiHaHCOBOf 3BiTHOCTi B LjiJlOMY Ta spaxosysaJlLl1Cb npLi1 cpopMyBaHHi AYM KL/1 ll.IOAO He·1, npli1 l..jbOMY ML/1
He BL11CJlOBJlt0€MO OKpeMof AYMKLl1 ll.IOAO Llli1 X nL11TaHb.

Pe3epa nio 3Hel(iHeHHR Kpeoumia KnieHmaM
OLliHKa po3Mipy pe3epsy niA 3HeLliHeHHH KPeAL11TiB KI1i€HTaM e KiltOYOBOIO 06nacTt0 npocpeci~HLl1X CYA>KeHb
KepiBHLl1LlTBa 6aHKy. BLl1HBJleH HH 3HeLliHeHHH i BLl13HaYeHHH cyM L11 oYiKysaHoro BiAWKOAyBaHHH BKJ1t04at0Tb
neBHi npL11nyL11eHHH Ta aHani3 pi3HLl1X cpaKTopiB, B TOMY YLl1Clli cpiH aHCOBLi1~ cTaH no3L11 YaflbHL11Ka, 04iKysaHi
Ma~6yrni rpowosi noTOKLi1 Ta c npaseAflL11BY sapTiCTb 3a6e3neYeHHH .
BLl1KOpL11CTaHHH pi3HLl1X npL11nyL11eHb MO>Ke cram pe3yJlbTaTOM pi3HLl1 X OLliHOK pe3epsy niA 3MeHweHHH
KOpL11CHOCTi KpeAL11TiB KJ1 i€HTaM . 6epyYLl1 AO yearn cyneBiCTb 3afl Ll1WKiB KpeALl1TiB KJli€HTaM, Ta neBHL/1~ piBeHb
cy6'€KTLl1BHOCTi CYA>KeHb , MLl1 BLl1 3Ha4L11JlL11 OLliH KY pe3epsy niA 3HeLliHeHHH Kill040BLl1M nL11TaHHHM ayAL11Ty.
Hawi ayAL11TOPCbKi npol..jeAYPLi1 BKJ1t04anL11 Ol..liHKY MeTOAon orir, HKY BL11KopL11crnsysa0 6aH KAflH BLl13HaYeHHH
03HaK 3Hel..jiHeHHH Ta po3paxosyt0YL11 pe3epB niA 3Hel..jiHeHHH , TecTyBaHHH BXiAHL11X AaHLl1X Ta aHafli3
npL11nyL11eHb. ,QJlH pe3epBiB niA 3HeLjiHeHHH KpeAlllTiB 3 BlllHBJle HlllM lll iHAlllBiAyanbHlllMlll 03HaKaMLl1 3HeLjiHeHHH
Miil nepesipllllllll npL11nyL11eHHH, ll.10 ne>KaTb B OCHOBi BLi1HBJleHHH 3Hel..jiHeHHH i ~Oro KiflbKiCHOf OLjiHKL/1,
BKJltOYal04Li1 aHaJl i3 cpiHaHCOBlllX noKa3HLl1KiB n0311l4aJlbHlllKiB, nporH0311l ll.IOAO Ma~6yTHiX rpOWOBLi1X nOTOKiB i
Ol..jiHKL/1 3aCTaBlll. ,QJlH po3paxoBaHlllX Ha KOJleKTlllBHi~ OCHOBi pe3epBiB niA 3Hel..jiHeHHH KPeAL11TiB, 3a HKLl1MLl1 He
6ynli1 BlllHBJleHi iHAlllBiAyanbHi 03HaKlll 3Hel..jiHeHHH , Miil npoaHaJli3yBaJllll MOAefl i 6aHKY Ta nepesipLl1IlLi1
AOpe4HiCTb Ta TOYHiCTb BXiAHlllX AaHlllX, ll.10 BlllKOplllCTOBYIOTbCH B l..jlllX MOAeJlHX.
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YnpasniHCbKll1~ nepcoHan Hece BiAnoBiAallbHiCTb 3a iHwy iHcpopMaWilO. IHwa iHcpopMaWi51, OTp111MaHa Ha
AaTy WbOro 3BiTy ayA1t1TOpa , e 3BiTOM npo ynpasniHH51. IHwa iHcpOpMaWi51, 51KY Mli1 OYiKyeMO OTp111MaTll1 niCJl51
AaT111 WbOro 3BiTy ayA111rnpa , e PiYHOIO iHcpopMawielO eMiTeHTa WiHH111x nanepis.

Hawa AYMKa l.l.lOAO cpiHaHcoso'f 3BiTHOCTi He now111p10eTbC5! Ha iHwy iHcpopMaL1i10 i Mli1 He po6111MO 0111cHOBOK 3
6yAb-51Kli1M piBHeM sneBHeHOCTi l.l.lOAO wie"I iHWo"I iHcpOpMawiL

y 3B 513KY 3 HaWll1M ayA111TOM cpiHaHCOBO"I 3BiTHOCTi HaWOIO BiAnOBiAallbHiCTIO e 03Ha~OMll1Tli1C51 3 iHWOIO
0

iHcpopMawielO Ta np111 WbOMY p03rfl51HYTll1, Yli1 icHye cynesa HeBiAnOBiAHiCTb Mi>K iHWOIO iHcpopMawielO i
cpiHaHCOBOIO 3BiTHiCTIO a6o HaWl!1Mli1 3HaHH51Mli1 , OTp111MaHll1Mli1 niA Yac ayA1t1Ty, a6o Yli1 W51 iHwa iHcpOpMaWi51
Mae Bli1rfl51A TaKO'f, l.l.lO MiCTll1Tb cynese Bli1Kpli1BJleHH51 a6o HeBiAnOBiAHiCTb 3aKOHOAaBCTBy.
TIKl.l.lO Ha OCHOBi nposeAeHO'f HaMl/1 po60T111 CTOCOBHO iHWO'f iHcpopMawi'f, OTp111MaHO'f AO AaTl/1 3BiTy ayA1t1TOpa,
Mli1 AOXOA111MO Bli1CHOBKy, l.l.lO icHye cynese B111Kp111BfleHH51 a6o HeBiAnOBiAHiCTb 3aKOHOAaBCTBY wie'f iHWO'I
iHcpOpMawi'f, Mli1 3060B 513aHi noBiAOMll1Tli1 npo we~ cpaKT. M111 He Bli151Bli1Jlli1 TaKll1X cpaKTiB, 51Ki 6 He06XiAHO 6yno
BKJllOYll1Tli1 AO 3BiTy.
0

Kon111 Mli1 03Ha~oM111Moc51 3 PiYHOIO iHcpopMawielO eMiTeHTa wiHHll1X nanepis, 51Kl.l.lO Mli1 Ai~AeMo 0111cHOBKy, l.l.lO
BOHa MiCT111Tb cynese B111Kp111BJleHH51, HaM noTpi6HO 6yAe noBiAOMll1Tli1 iHcpOpMaWilO npo we n111TaHH5! Tli1M , KOrO
HaAineHo Ha~Bli11.l.l1t1M111 nosH0Ba>KeHH5!M111 , Ta HKL\n<PP.
Bi.Qnoei,QallbHiCTb ynpae11iHCbKOro nepc0Ha11y Ta TMX, Koro Ha.Qi11eHo HaHBMll.IMMM
noBHOBa>KeHHSIMM, 33 <f>iHaHcoey 3BiTHiCTb
YnpasniHCbKll1~ nepcoHa!l Hece BiAnOBiAallbHiCTb 3a cK!laAaHH51 i AOCTOBipHe noAaHH51 cpiHaHcoso'f 3BiTHOCTi
BiAnOBiAHO AO 3aKoHy YKpa'fH111 «npo 6yxramepcbKll1~ o6niK Ta cpiHaHcosy 3BiTHiCTb s YKpa·IHi » Ta MC<P3 rn
3a TaKY Cli1CTeMy BHyTpiWHbOfO KOHTPO!llO, 51KY ynpaBJliHCbKl/1~ nepcoHa!l Bli13HaYae noTpi6HOIO All51 Toro,
l.l.l06 3a6e3neYl!1Tli1 CK!laAaHH51 cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi, l.l.lO He MiCTll1Tb cynes111x Bli1Kpli1BJleHb BHaCfliAOK
waxpa~cTBa a6o noM111nK111.

np111 CKflaAaHHi cpiHaHCOBO'I 3BiTHOCTi ynpasniHCbKl/1~ nepcoHaJl Hece BiAnOBiAallbHiCTb 3a OWiHKY 3AaTHOCTi
6aHKY npOAOB>KyBaTll1 CBOIO Ai51JlbHiCTb Ha 6e3nepepBHi~ OCHOBi , p03Kp1!1Bal0Yli1, Ae we 3aCTOCOBHO, n111TaHH5!,
l.l.lO CTOCYIOTbC51 6e3nepepBHOCTi Ai51JlbHOCTi, Ta Bli1KOPll1CTOBYIOY111 np111nyl.l.leHH5! npo 6e3nepepBHiCTb
Ai51JlbHOCTi 51K OCHOBl/1 All51 6yxramepCbKOro o6niKy, KpiM 0111naAKiB, 51Kl.l.l0 ynpasn iH CbKl/1~ nepcoHafl a6o
nnaHye JliKBiAyBaTl/1 6aHK Yli1 np111n1t1Hli1Tli1 Ai51JlbHiCTb, a6o He Mae iHWll1X peaflbHll1X af1bTepHaTll1B WbOMy .
Ham51AOBa paAa Hece BiAnoBiAallbHicTb 3a Ham51A 3a npowecoM cpiHaHcosoro 3BiTysaHH51 6aHKy.
8i,Qnoei,Q3I1bHiCTb ay,QMTOpa 33 ay,QMT <f>iHaHcoeo'i 3BiTHOCTi

Haw111M111 win51Mli1 e 0Tp111MaHH5! o6~pyHTOBaHo"I snesHeHOCTi , l.l.lO cpiHaHcosa 3BiTHiCTb y winoMy He MiCTll1Tb
cynesoro B111Kp111BJleHH51 BHaCJliAOK waxpa~ CTBa a6o nOMll1JlK111 , Ta 0111nycK 3BiTy ayA111TOpa, l.l.lO MiCTll1Tb Hawy
AYMKy. 06~pyHTOBaHa snesHeHiCTb e 0111coK111M pisHeM snesHeHocTi, nporn He rapaHTye, l.l.lO ayA1t1T,
nposeAeH111~ BiAnOBiAHO AO MCA, 3aB>K.Qli1 Bli151Bli1Tb cynese 0111Kp111sneHH5! , 51Kl.l.lO BOHO icHye. 8111Kp111sneHH5!
MO>KYTb 6yrn pe3y!lbTaTOM waxpa~CTBa a6o nOMll1JlK111; BOHl/1 BBa>KalOTbC51 cyneBll1Mli1 , 51Kl.l.l0 OKpeMO a6o B
cyKynHOCTi, 51K o6~pyHTOBaHO OYiKyeTbC51, BOHl/1 MO>KYTb snn111saT111 Ha eKOHOMiYHi piweHH51 KOp1!1cTyBaYiB, l.l.lO
np111~MalOTbC51 Ha OCHOBi Wie'f cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi.
8111K0Hy10Y111 ayA1t1T BiAnoBiAHO AO 0111Mor MCA, Mli1 0111Kop111cTosyeMo npocpeci~He CYA>KeHH51 rn npocpeci~H111~
CKem111w1113M npoT51roM ycboro 3aBAaHH51 3 ayA111Ty. KpiM Toro, M111:
•

iAeHrncpiKyeMO Ta OWiHIOeMO p1113111Kli1 cynesoro Bli1KPll1BfleHH51 cpiHaHCOBO"I 3BiTHOCTi BHaCJliAOK
waxpa~ CTBa Yli1 nOMll1JlKll1 , po3p06J151eMO ~ Bli1KOHyeMo ayA111TOpCbKi npoweAyp111 y BiAnOBiAb Ha wi
p1113111K111, a TaKO>K 0Tp111MyeMo ayA1HopcbKi AOKa3111 , l.l.lO e AOCTaTH iM111 rn n p111~H5!TH111M111 Af151
0111Kop111crnHH5! ix 51K ocH00111 Afl51 Hawo'f AYMKll1. P1113111K HeBl!151B!leHH51 cynesoro 0111Kp111sneHH5!
BHaCfliAOK waxpa~CTBa e Bli11.l.lli1M , Hi>K All51 B111Kp111BJleHH51 BHaCJliAOK nOMll1JlKll1 , OCKiflbKl/1 waxpa~CTBO
MO>Ke BKJllOYaTl/1 3MOBy, niAp06Ky, HaBMll1CHi nponyCKl/1 , HenpaBll1JlbHi TBepA>KeHH51 a6o HeXTyBaHH51
3aXOAaMl!1 BH)'TpiWHbOro KOHTpO!llO;

•

OTp1t1MyeMO po3yMiHH51 3aXOAiB BHyTpiWHbOro KOHTpOlllO, l.l.lO CTOCYIOTbC51 ayA1t1Ty, Afl51 po3p06Kl!1
ayA1t1TopcbK111x npoweAyp, 51Ki 6 BiAnosiAan111 06crns111HaM , a He Af151 0111cnosne HH5! AYMK111 l.l.lOAO
ecpeKT111BHOCTi c111crnM111 sHyTpiwHboro KOHTpon10;

•

OWiHIOeMo np111~H51THiCTb 3aCTOCOBaHll1X o6niKOBll1X noniTll1K Ta o6~pyHTOBaHiCTb o6niKOBll1X OWiHOK i
BiAnOBiAH111X p03Kp111nis iHcpOpMawir, 3po6neHll1X ynpasniHCbK111M nepcoHaflOM ;
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•

AOXOALllMO BLllCHOBKY ll.IOAO npL111'.1HS'ITHOCTi BLllKOpLllCTaHH51 ynpasniHCbKLllM nepcoHaJlOM npL11nyU1eHH5!
npo 6e3nepepsHiCTb Ai51JlbHOCTi 51K OCHOBLll AI151 6yxramepCbKOro 06JliKy ra, Ha OCHOBi orp111MaH111X
ayA111ropcbK111x AOKaJis, po6111Mo s111cHOBOK, 4111 icHye: cyne:sa HeBl!13Ha4eHicrb ll.IOAO noAii'.1 a6o yMos,
51Ki nocraBll1Jll-1 6 niA 3Ha4Hi111'.1 cyMHiB MO>KJ1111BiCTb 6aHKY npOAOB>Kl-1rn 6e3nepepBHY Ai51JlbHiCTb. rlKll.10
ML/I AOXOA111MO Bl-1CHOBKY ll.IOAO icHyBaHH51 raKo'I cyrn:sor HeBl!13Ha4eHOCTi , Ml-1 nOBll1HHi np111sepHyrn
ysary B CBOE:My 3Biri ayA111TOpa AO BiAnOBiAH111X P03KPll1TTiB iHcjJOpMaL1iI y cjJiHaHCOBii'.1 3BiTHOCTi a6o,
51Kll.IO raKi po3Kp111n51 iHcjJopMaL1iI e: HeHane>KH111Ml-1 , MOA111cjJiKysarn cso10 AYMKy. Hawi s111cHoBKL11
rpyHTYIOTbC51 Ha ayAL11TOpCbKll1X AOKa3aX, orp111MaHL11X AO Aarn Haworo 3Biry ayALllTOpa. BriM Mai'.16yTHi
nOAi'I a6o YMOBLll MO>KYTb np111MycL11rn 6aHK np111n111H111rn CBOIO Ai51JlbHiCTb Ha 6e3nepepsHii'.1 OCHOBi.

•

Ol..liHIOE:MO 3araJlbHe nOAaHH51, crpyKTypy Ta 3MiCT cjJiHaHCOBOI 3BiTHOCTi BKJll04HO 3 p03Kp111TT51Ml-1
iHcjJOpMaL1i·1, a TaKO>K re, 4Lil noKa3ye: cjJiHaHCOBa 3BiTHiCTb onepal..li°I ra nOAiI, ll.10 noKilaAeHi B OCHOBY
CKJlaAaHH51, raK, ll.106 AOC5lrTll1 AOCTOBipHoro BiA06pa>KeHH51.

n

MLll nosiAOMI15iE:Mo rnM , Koro HaAifleHo Hai'.1s111U1L11M111 nosHoBa>KeHH5iMLll , iHcpopMaL1i10 npo 3annaHosaH1111'.1
o6c5ir i 4ac nposeAeHH5i ayALllTY ra cyne:si ayALllTopcbKi pe3ynbrarn , BKill04al04Lil 6yAb-51Ki cyne:si HeAOiliKLll
3aXOAiB BHyrpiWHbOfO KOHTPOillO, BLll51BJleHi HaMl-1 niA 4ac ayALllTy.
MLll raKO>K HaAaE:MO TLllM, KOro HaAifleHO Hai'.1Bi11ll.ILllMll1 noBHOBa>KeHH51MLll, TBepA>KeHH51 , ll.10 ML/I Bl-1KOHaJ1L!I
BiAnOBiAHi ern4Hi BLilMOrl-1 ll.IOAO He3afle>KHOCTi, ra noBiAOMJ151E:MO .,M npo sci CTOCYHKl-1 L'.1 iHWi nL!ITaHH51, 51Ki
MOfJlLll 6 o6rpyHTOBaHO BBa>KarnCb raKll1MLll , ll.10 BnflLllBalOTb Ha Hawy He3afle>KHiCTb, a raKO>K, Ae Lie
3aCTOCOBHO, ll.IOAO BiAnOBiAHLllX 3acrepe>KHll1X 3aXOAiB.

3 nepeniKy scix n111raHb, iHcjJOpMaL1i5! ll.IOAO 51KLllX HaAaBaflaCb rnM, KOro HaAifleHO Hai'.1Bi11ll.ILllMLll
nOBHOBa>KeHH51MLll , Ml-1 Bl-13Ha41!1Jll-1 Ti, ll.10 Mafll-1 Hai'.16iJlbWe 3Ha4eHH51 niA 4ac ayALllTY KOHCOiliAOBaH0·1
cjJiHaHcosor 3BirHocri noro4Horo nepiOAY. ro6ro ri, 51Ki e: Kfll040Bll1Ml-1 n111raHH5iML11 ayALllTy . MLll onL11cye:Mo l..li
nLllTaHH51 B CBOE:MY 3BiTi ayA111TOpa, KpiM BLllnaAKiB, 51Kll.10 3aKOHOAaB4111M 4111 peryf15iTOpH111M aKTOM 3a6opoHeHO
ny6ni4He p03KPLllTT51 raKoro n111raHH5!, a6o 51Kll.10 3a BKpai'.1 Bl-1H51TKOBll1X o6craBl!1H Ml-1 Bl-13Ha4aE:MO, ll.10 Ta Ke
n111raHH5! He CfliA BLilCBiTJllOBarn B HaWOMY 3BiTi, OCKiflbKl-1 HeraTLilBH i HaCJliAKl-1 raKoro BLllCBirneHH51 MO>KYTb
04iKyBaHo nepesa>KL!lrn L'.1oro Kop111cHiCTb AI15i iHrepecis rpoMaACbKocri.
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3BiT Ll40AO BHMOr iHWHX 3aKOHOAaB'tHX i HOpMaTHBHHX aKTiB

3aKoH YKpa'IHH «npo ayAHT <t>iHaHcoeo'I JBiTHOCTi Ta ayAHTopcbKY AistnbHiCTb»
BignosigHo go 3aKoHy YKpa'IH111 «npo ayg111T cpiHaHcosor 3BiTHOCTi rn ayg111TopcbKY gismbHiCTb» ayg111Top111
MafOTb Hagarn gogaTKosy iHcpopMallifO Ta 3anesHeHHS'I.

0CH08Hi BiOOMOCmi npo ayaumopCbKY cjJipMy
nosHe Hail1MeHyBaHHS'I

TOB Ayg111TopcbKa KOMnaHiS'I «Kpoy YKpa·IHa»
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IH<f:>opMal..jiS'I npo BKilfOYeHHS'I AO PeecTpy
ayg111TOpCbKlllX cpipM Ta ayg111rnpiB

HoMep peecTpawir s PeecTpi ayg111rnpis rn
cy6'eKTiB ay.QlllTOpCbKO'f .QiS'lnbHOCTi 368 1
Cy6'eKT ayg111TopcbKor giS'lnbHOCTi, S'IK111il1 Mae npaso
npOBO.QlllTlll o6oB'S'l3KOBlllil1 ayg111T cpiHaHcoso·1
3BiTHOCTi
Cy6'eKT ayg111TopCbKor giS'lnbHOCTi, S'!Klllil1 Mae npaso
npOBO.QlllTlll o6os'S'l3KOBlllil1 ayg111T cpiHaHCOBO'f
3BiTHOCTi nignp111eMCTB, ll.10 CTaHOBnS'ITb
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Hail1MeHysaHHS'I opraHy, S'IK111il1 np1113HaY111B cy6'eKTa
ayg111TOpCbKO'f .QiS'lnbHOCTi Ha nposegeHHS'I
o6oB'S'l3KOBOrO ayg111Ty
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.QiS'lnbHOCTi
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Tp111san icTb BlllKOHaHHS'I ayg111rnpcbKOro JasgaHHS'I

1-i/1 piK

Ayg111TopcbK111il1 3BiT y3rog>KeH111il1 3 gogaTKOBlllM 3BiTOM gnS'I Harmigoso'I Pag111.
M111 He Hagasan111 nocnyrn , 3a6opoHeHi 3aKoHogascTBOM.
Knf0Yos111i11 napTHep 3 ayg111Ty Ta cy6'eKT ayg111TopcbKO'f gi~rnbHOCTi He3ane>KHi BiA 5aHKY np111 nposegeHHi
ayg111Ty.
M111 He Hagasan111 iHwi nocnyrn , KpiM nocnyr 3 o6os'S'l3KOsoro ayg111Ty, Ta nocnyr, ll.IO po3Kp111Ti y 3BiTi npo
ynpasniHHS'I a6o y cpiHaHCOBiil1 3BiTHOCTi.
MCA s111Maraf0Tb, ll.106 ayg111rnp nnaHysas rn nposog111s ayg111T TaKlllM YlllHOM, ll.106 0Tp111MaT111 gocTaTHfO
snesHeHiCTb y sigcyTHOCTi y cpiHaHcosii/1 3BiTHOCTi cynes111x s111Kp111sneHb. TepMiH «.QOCTaTHS'I snesHeH iCTb»
gonycKae ges:1K111il1 plll3111K HaS'IBHOCTi cynes111x HesignosigHOCTeil1 rpowosoro xapaKTepy, s:iKi MO:>KYTb
3an111w111rncs:1 Hes111s:1sneH111M111; TaKO:>K gonycKaE:TbCs:i , ll.IO ayg111Top He Mo>Ke Hagarn a6confOTHor rapaHTir
TOYHOCTi Ta nOBHOTlll cpiHaHCOBO'I 3BiTHOCTi. Ay.QlllT BKilfOYae s1116ipKOBY nepesipKy nigrnepg>KeHHS'I YlllCen Ta
nos:icHeHb, ll.IO HaBO.QS'ITbCS'I y cpiHaHcosii/1 3BiTHOCTi. YMOBlll MCA BlllMarafOTb nnaHysaHHS'I ayg111Ty TaKlllM
YlllHOM , ll.106 3a6e3neYlllTlll .QOCTaTHfO il1MOBipHiCTb TOro, ll.10 nOMlllnKlll Ta HesignoBi.QHOCTi, 3.QaTHi cyneso
BnnlllHYTlll Ha cpiHaHCOBy 3BiTHiCTb, 6yn111 BlllS'IBneHi. OgHaK, OCKinbKlll ayg111Top He 6yge npOBO.QlllTlll nepesipKy
scix onepawii/1, 3giil1cHeH111x cy6'e:KTOM rocnogapfOsaHHs:i npoTS'lroM poKy, nposegeH111il1 ayg111T He MO>Ke
3a6e3neYlllTlll nOBHY BneBHeHiCTb y TOMy, ll.10 nOMlllnKlll Ta HeBignoBi.QHOCTi, y TOMY YlllCni s111na.QKlll
waxpail1crna, 6ygyTb s111s:1sneHi.

3aKoH YKpa'IHH «npo ._.iHHi nanepH i <t>oHAOBHill pHHOK»
BignosigHo go 3aKoHy YKparH111 «npo LliHHi nanep111 i <f:>0Hgos111il1 p111HOK» eMiTeHT 306os's:1JaH111il1 3anyY111T111
ayg111Topa, s:1K111il1 nos111HeH 0111cnos111rn csofO AYMKY ll.IOAO iHcpopMawi·1, a TaKo>K nepesip111rn iHcpopMallifO
CTOCOBHO CKnagOBlllX YaCTlllH 3BiTy npo ynpasniHHS'I .
Ha Hawy AYMKY 3BiT ageKsaTHO sigo6pa>1<ae iHcpopMal..jifO ll.IO.Qo:
•

on111cy OCHOBHlllX xapaKTeplllCTlllK ClllCTeM BHyTpiWHbOro KOHTpOnfO i ynpasniHHS'I plll3111KaMlll eMiTeHTa;

•

nepeniKy oci6, s:iKi nps:iMo a6o onocepegKoBaHo e snacH111KaM111 3HaYHOro naKeTa aKL.jii/1 eMiTeHrn;

•

o6Me>KeHHS'I npas yYacTi Ta ronocysaHHS'I aKwi oHepiB Ha 3aranbH111x 36opax eMiTeHrn;
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•

nopflAKY npi.-i3Ha4eHHfl Ta 3sinbHeHHfl nocaAosi.-ix oci6 eMiTeHTa;

•

nosHosa>KeHb nocaAOBi.-ix oci6 eMiTeHTa.

IHWi P03Aini.-i 3BiTy nepesipeHi HaMi.-1 i He cynepe4aTb nepesipeHi~ HaMi.-1 cpiHaHCOBi~ 3BiTHOCTi Ta HaWlt1M
3HaHHflM npo 6aHK, OTpi.-1MaHlt1M niA 4ac ayA1>-1Ty.

3aKoH YKpa·iHM «npo 6aHKM Ta 6aHKiBCbKY AiffllbHiCTb»
BiAnoBiAHO AO 3aKoHy YKpa·IHi.-i «npo 6aHK1>-1 Ta 6aHKiBCbKY AiflnbHiCTb » Ta s1i1Mor HaL1iOHanbHoro 6aHKY
YKpa'IHi.-i, si.-iKnaAeHi.-ix s n ono>KeHHi npo nopflAOK noAaHHfl 6aHKOM AO HaL1iOHanbHOro 6aHKY YKparHi.-i
ayAltlTOpCbKOro 3BiTy 3a pe3ynbTaTaMlt1 l.LIOpi4HO'I nepesipKi.-1 cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi , ayA1>-1TOP nOBlt1HeH nOAaTi.-1
iHcpOpMal..lifO (Ol..liHKY) CTOCOBHO:
0

•

BiAnOBiAHOCTi (AOCTOBipHOCTi BiA06pa>KeHHfl) AaHlt1X l.LIOAO po3nOAiny aKT1>-1BiB i 3060B fl3aHb 6aHKY 3a
cTpoKaMi.-i AO noraweHHfl y cpa~ni 3 noKa3H1>-1KaM1i1 crnrncrn4HO'I 3BirnocTi A7X «AaHi npo CTPYKTYPY
aKTi.-isis Ta 3o6os'fl3aHb 3a cTpoKaMi.-1», I.LIO cKnaAaE:TbCfl 6aHKOM Anfl noAaHHfl AO HaL1iOHanbHOro
6aHKy, CTaHOM Ha 1 Ci4Hfl poKy, HaCTynHoro 3a 3BiTHlt1M;

•

AOTpi.-1MaHHfl 6aHKOM BltlMOr, I.LIO BCTaHOBneHi HOpMaTlt1BHO-npaBOBlt1Mlt1 aKTaMi.-1 H6Y 3 ni.-iTaHb
BHYTPiWHboro KOHTponfO;

•

AOTpi.-iMaHHfl 6aHKOM Blt1MOr, I.LIO BCTaHOBneHi HOpMarnBHO-npaBOBlt1Mlt1 aKTaMi.-i H6Y 3 ni.-iTaHb
BHyTpiWHbOro ayA1t1Ty;

•

AOTp1t1MaHHfl 6aHKOM si.-iMor, I.LIO scTaHosneHi HOpMaTi.-isHo-npasosi.-iMi.-i aKTaMi.-i H6Y 3 ni.-iTaHb
Blt13Ha4eHHfl p03Mipy KpeAlt1THOro pi.-131>-1KY 3a aKTlt1BHlt1Mlt1 6aHKiBCbKlt1Mlt1 onepaL1iflM1t1;

•

AOTp1>-1MaHHfl 6aHKOM Blt1MOr, I.LIO BCTaHosneH i HOpMarnBHO-npaBOBlt1Mlt1 aKTaMi.-1 H6Y 3 n1t1TaHb
Blt13HaHHfl nos'fl3aHlt1X j3 6a HKOM oci6 Ta 3A i~CHeHHfl onepal..\i~ 3 Hlt1Mlt1 ;

•

AOTpi.-iMaHHfl 6aHKOM Blt1MOr, I.LIO BCTaHOBneHi HOpMaT1>-1BHO-npaBOBlt1Mlt1 aKTaMi.-1 H6Y 3 ni.-iTaHb
AOCTaTHOCTi Kanirnny 6aHKy, flKa Mae Blt13Ha4aTlt1Cfl 3 ypaxysaHHflM flKOCTi aKTlllBiB 6aHKy,

•

AOTpl!lMaHHfl 6aHKOM BlllMOr, I.LIO BCTaHOBneHi HOpMaTll1BHO-npaBOBll1Mll1 aKTaMl!l H6Y 3 nlllTaHb
onepal..\i~ i3 nos'fl3aH1>-1M111 3 6aHKOM oco6aM111;

•

AOTPlllMaHHfl 6aHKOM BlllMOr, I.LIO BCTaHOBneHi HOpMarnBHO-npaBOBlt1Mlt1 aKTaMi.-1 H6Y 3 n1t1TaHb
BeAeHHfl 6yxranTepcbKOro o6niKy.

BionoeioanbHicmb ynpaeniHCbKoao nepcoHany
Ynpasn iHCbKltl~

nepcoHan Hece BiAnOBiAanbHiCTb 3a:

•

niArOTOBKY cTarncT1>-14HO'I 3BiTHOCTi npo CTPYKTYPY aKT1t1BiB Ta 3o6os'fl3aHb 3a cTpoKaMi.-i, I.LIO
cKnaAaE:TbCfl 6aHKOM Anfl noAaHHfl AO H6Y;

•

po3p06Ky, snpoBaA>KeHHfl Ta niATPlllMKY Clt1CTeMll1 6yxramepCbKOro o6niKy y BiAnOBiAHOCTi AO BltlMOr
3aKoHy YKparH111 «npo 6aHK111 rn 6aHKiBCbKY AiflnbHiCTb» Ta nono>KeHb H6Y;

•

po3po6Ky, snposaA>KeHHfl Ta niATPltlMKY ci.-icTeMltl BHYTPiWHboro KOHTponfO y BiAnOBiAHOCTi AO B1t1Mor
3aKoHy YKpa'IHltl «npo 6aHKll1 Ta 6aHKiBCbKY AiflnbHiCTb» Ta nono>KeHb H6Y;

•

cpyHKL\iOHyBaHHfl cny>K6111 sHyTpiwHboro ayA1t1Ty y BiAnOBiAHOCTi AO si.-iMor 3aKoHy YKpa'IHltl «npo
6aHKll1 Ta 6aHKiBCbKY AiflnbHiCTb» Ta nono>KeHb H6Y;

•

064111cneH Hfl Ta cpopMyBaHHfl pe3epBiB 3a aKTll1BHlt1Mlt1 6aHKiBCbKlt1Mlt1 onepaL1iflM1>-1;

•

po3p06Ky, snpoBaA>KeHHfl Ta niATPlllMKY npOL\eAYP Blt13HaHHfl nos'fl3aHlt1X j3 6aHKOM oci6 Ta
3 Hll1Mlt1;

3Ai~CHeHHfl onepal..li~

•

3a6e3neYeHHfl AOTp111MaHHfl s111Mor H6Y l.LIOAO po3Mipy KaniTany.

npou,eoypu ma ompuMaHi pe3ynbmamu
Po3nooin aKmuaia i 3o6oa 'R38Hb 6aHKY 38 cmpoKaMu oo no2aweHHR

Ol..liHKa BiAnOBiAHOCTi (AOCTOBipHOCTi BiA06pa>KeHHfl) po3nOAiny aKTlt1BiB i 3060B'fl3aHb 6aHKY 3a CTpOKaMltl
AO noraweHHfl y cpopMi cTaT111Crn 4Ho·13BiTHOCTi npo CTPYKTYPY aKT111sis Ta 3o6os'fl3aHb 3a CTpoKaM111, I.LIO

"" Crowe
eKlla.QaE:Tbes:i 6aHKOM .Qml no,QaHHs:i AO H6Y, npose.QeHa wns:ixoM s1116ipKosoro TeeTysaHHs:i 3an111wKiB Ha
paxyHKax l..LlOAO rx po3no.Qiny 3a eTpoKaM111 .QO noraweHHs:i .
HaM111 He s111s:isneHo cpaKTiB, s:iKi 6 esi.QY111n111 npo HeBi.Qnosi.QHieTb po3no.Qiny aKT111BiB i 3o6os's:i3aHb 6aHKY 3a
eTpOKaM111 AO noraweHHs:i y cpopMi eTamem4Ho"I 3BiTHOeTi A7X «,0.aHi npo eTpyKTypy aKT1t1BiB Ta 3o6os's:i3aHb
3a eTpOKaM1t1» eTaHOM Ha 01.01.2021 .

BHympiwHiiJ KOHmpOJTb
0L..(iHKa ,QOTp1t1MaHHS'l 6aHKOM BlilMOr l..LlO.QO BHyTpiWHbOfO KOHTpomo npoBe,QeHa wns:iXOM aHani3y
BHyTpiWHbO"I HOpMaTlt1BHO"I 6a31!1 6aHKy, pe3ynbTaTiB TeeTiB KOHTpomo Ta iHWlilX npowe.Qyp, 3,QiVleHeHlilX ni,Q
4ae ay,Qli1TY cpiHaHeoso"I 3BiTHOeTi, s:!Ki erneylOTbes:i BHyTpiWHbOfO KOHTpOnlO.
HaMlil He Blils:!BneHO cpaKTiB, s:!Ki 6 eBi,Q4111nli1 npo HeBi,QnOBi,QHieTb e111eTeM1t1 BHyTpiWHbOfO KOHTpOnlO 6aH KY
B1t1MoraM H6Y.

BHympiwHiiJ ayoum
0L..(iHKa ,QOTp111MaHHS'l 6aHKOM BlilMOr l..LlO.QO BHyTpiWHbOfO ay,Q1t1Ty npoBe,QeHa wns:ixoM aHani3y BHyTpiWHbO"I
HOpMamBHO"I 6a3111 6aHKY Ta orns:i,Qy po6om eny>1<6111 BHyTpiWHbOfO ay,Q1t1Ty B 3BiTHOMY nepio,Qi.
HaM1t1 He s111s:isneHo cpaKTiB, s:iKi 6 esi.QY111n111 npo HeBi.Qnosi.QHieTb cpyHKL..(ioHysaHHs:i BHYTPiWHbOro ay.Q111Ty
6aHKY BlilMOraM H6Y.

Bu3Hal/eHHR po3Mipy KpeoumHoco pu3uKy
0L..(iHKa Bli13Ha4eHHS'l p03Mipy Kpe,Qli1THOfO pli13111KY 3a aKT1t1BHli1Mli1 6aHKiBebKli1Mli1 onepal..(is:!Mlil npoBe,QeHa
wns:ixoM B1t16ipKOBOfO TeeTyBaHHS'l cpiHaHeOBlilX aKT1t1BiB 6aHKy, 3,QiVleHeHOfO ni,Q 4ae ay,Qli1TY cpiHaHeOBO"I
3BiTHOeTi.
HaM111 He s111s:isneHo eyne:s111x Bi.Qx111neHb ni.Q Yae Bli13Ha4eHHs:i 6aHKOM po3Mipy Kpe.Q1t1THoro p1113111Ky 3a
aKT1t1BHli1Mli1 6aHKiBebKli1Mli1 onepal..(is:!Mlil eTaHOM Ha 31 .12.2020.

noe'R3aHi i3 6aHKOM oco6u ma 3oiiJcHeHHR onepa4iiJ 3 HUMU
0L..(iHKa Blt13HaHHS'l noB's:!38Hli1X i3 6aHKOM oei6 Ta 3,QiVleHeHHS'l onepaL1iVI 3 Hli1Mli1 npoBe,QeHa wns:ixoM aHani3y
BHYTPiWHbO"I HOpMamsHo"I 6a3111 6aHKy, s1116ipKosoro OL1iH10BaHHs:i KOHTpareHTiB 6aHKY Ha nos's:i3aHieTb,
3,QiVleHeHlt1X ni,Q 4ae ay,Q111Ty cpiHaHeOBO"I 3BiTHOeTi, B1t16ipKOBOfO OL\iH IOBaHHS'l p03Mipy onepa L1iVI j3
nos's:i3aHli1Mli1 oeo6aMli1, aHani3y ,QOTp1t1MaHHS'l BeTaHOBneHlt1X HOpMamBiB.
HaM111 He Blils:!BneHo cpaKTiB, s:!Ki 6 eBi,Q4111nlt1 npo HeHane>KHe Bli13HaHHS'l nos's:i3aHli1X i3 6aHKOM oci6 Ta
3.QiVleHeH Hs:i onepaL1iVI 3 H1t1M1t1 , a6o nopyweHHs:i HOpMamsis l..LlOAO onepaL1iVI 3 nos's:i3aH1t1M1t1 oeo6aM111.

iJocmamHicmb Kanimany 6aHKY
0L..(iHKa ,QOeTaTHOeTi Kanirnny 6aHKY npose,QeHa wns:iXOM nepesipKlil ,QOTp1t1MaHHS'l 6aHKOM HOpMamBHlilX
s111Mor, sernHosneH111x 3aKOHO.QaBCTBOM Ta s111MoraM111 H6Y.
CTaHOM Ha 31. 12.2020 eTaTYTHli1Vl Kanirnn 6aHKY eKlla,QaB 200 001 me. rpH . (np111MiTKa 17) , l..LlO Bi,QnOBi,QaE:
po3Mipy, sernHosneHoro IHCTPYKLliE:IO npo nops:i.QOK peryn10saHHs:i .Qis:inbHOeTi 6aHKiB s YKpa·IHi,
JaTBep.Q>KeHolO n oernHoso10 H6Y N2368.
CTaHOM Ha 31.12.2020 peryns:iTlt1BHli1Vl Kanirnn 6aHKY CKJla,QaB 240 952 me. rpH . (np111MiTKa 28), l..LlO
Bi.QnoBi.QaE: po3Mipy, sernHosneHOMy IHeTpyKL1iE:10 npo nops:i.QOK peryn 10saHHs:i .Qis:inbHOCTi 6aHKiB B YKpa"IHi,
JaTsep.Q>KeHOIO noernHoso10 H6Y N2368.
npoTs:iroM 2020 poKy 6aHK .QOTp1t1Mysases:i seix HOpMamsis, sernHosneH111x IHeTpyKL1iE:10 npo nops:i.QOK
perynlOBaHHS'l ,Qis:inbHOeTi 6aHKiB B YKpa"IHi.

EyxaanmepcbKuiJ 0611iK
OL1iHKa se.QeHHs:i 6yxramepebKoro o6niKy npose.QeHa wn s:ixoM aHani3y sHyTpiwHbO"I HOpMamsHo"I 6a3111
6aHKy, pe3ynbTaTiB npOL\e.Qyp, 3.QiVleHeHlt1X ni,Q 4ae ay,Q1t1Ty cpiHaHeosor 3BiTHOeTi, s:!Ki erneylOTbeS'l
6yxramepebKOro o6niKy.
HaMlt1 He Blils:!BneHO cpaKTiB, s:!Ki 6 esi,Q4111nli1 npo HeBi,QnOBi,QHieTb e1t1eTeM1t1 6yxramepebKOfO o6niKy 6aH KY
BlilMOraM H6Y Ta MC<t>3.

06Me>1<eHHR Ha auKopucmaHHR ma nowupeHHR

~ Crowe
l...leill 3BiT np1113Ha4eHo ,o,n~ iHcpopMyaaHH~ Ta a111Kop111cTaHH~ KepiBHll1LITBOM 6aHKY Ta HaL1iOHanbHll1M 6aHKOM
YKpa'IHll1 Ta He MO}f{e 6yrn Bll1KOp1!1CTaH111iil 6y,D,b-~KOIO iHUJOIO CTOpOHOIO. np111 03HaiiloMneHHi 3 l.1111M 3BiTOM
Heo6xi,o,Ho apaxoayaarn 06Me}f{eH111iil, ~K 3a3Ha4eHo B111ll.le, xapaKTep npoL1e,o,yp 3 OL1iHK111 n111TaHb, noa'~3aH111x
3 ,o,i~nbHiCTto 6aHKy, opraHi3a4ie:to c111cTeM111 6yxramepcbKOro o6niKy Ta BHYTPiUJHbOro KOHTponto. KpiM Toro,
noTpi6Ho apaxoayaarn, ll.IO Kp111rnpi'f OL1iHK111 HaM111 n111TaHb, noa' ~3aH111 x 3 ,o, i~n bHiCTto 6aHKy, opraHi3al.liE: to
c111cTeM111 6yxramepcbKOro o6niKy Ta BHYTPiUJHboro KOHTponto, MO}f{YTb ai,o,pi3H~Tll1Cb ai,o, Kp111rnpi·1a, ll.IO
3acrncoaytoTbC~ Ha4ioHanbHll1M 6aHKOM YKpa'fH111 .

n apTHepoM

3aa,o,aHH~

3 ay,o,111Ty, pe3ynbTaTOM

~Koro

E: L1eiil 3BiT He3ane}f{H0f0 ay,o,111rnpa, E: BiTaniill raa p111UJ.

napTHep I
,0.111peKTop 3 ay,o,111Ty cpiHaHCOBll1X ycTaHOB

Birnn iill raap111UJ
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