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Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік 

(прямий метод) 
    (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 

  Грошові кошти від операційної діяльності 

1 Процентні доходи, що отримані       44 567     28 783 

2 Процентні витрати, що сплачені       (24 432)     (21 364) 

3 Комісійні доходи, що отримані         2 709         2 721  

4 Комісійні витрати, що сплачені           (679)         (535) 

5 Результат операцій з іноземною валютою          (30 841)          1 354 

6 Інші отримані операційні доходи         24 148         1 556  

7 Виплати на утримання персоналу, сплачені         (3 713)       (3 645) 

8 Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені         (8 671)       (8 184) 

9 Податок на прибуток, сплачений             (266)           (255)  

10 
Грошові кошти отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних  активах та 

зобов'язаннях  
2 822    431  

  Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 

11 
Чисте (збільшення)/зменшення обов’язкових резервів у 

Національному банку України   
1 997 (1 997) 

12 Чисте (збільшення)/зменшення  коштів в інших банках      134 820     (21 920) 

13 
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів   
60 934    (47 398) 

14 Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів          (3 138)         (517) 

15 Чисте (збільшення)/зменшення інших активів           (6 474)    (162) 

16 Чисте (збільшення)/зменшення  коштів банків   (237 068) 112 438 

17 Чисте (збільшення)/зменшення коштів клієнтів       5 163      (49 383)  

18 Чисте (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями  (22)  14 

19 
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

зобов'язань   
20 844  (121) 

20 
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)  від 

операційної діяльності  
(20 122) (8 615) 

  Грошові кошти від інвестиційної діяльності 

21 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 (6) 23 

22 
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 9 
 -   5 000  

23 Придбання основних засобів 11 (45) (46) 

24 Придбання нематеріальних активів 11 -           (65 ) 

25 
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)   
(51) 4 912 

  Грошові кошти від фінансової діяльності: 

26 Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 20 10 118 - 

27 Отримання субординованого боргу 19 -      -   

28 Дивіденди виплачені 29 (10 118)      -   

28 
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
- - 

29 
Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти   
(3 907) 71  

30 
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів   
(24 080)  (3 632)  

31 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду      41 648    45 280 

32 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду  6       17 568        41 648  

Затверджено до випуску та підписано 08 квітня 2015 року. 

 

Голова Правління      Кравченко П. І. 

Головний бухгалтер          Шапран Ю. В. 

 
«08» квітня 2015 р. 
Вик. Шапран Ю.В. 206-33-56 

 

Примітка 1. Інформація про банк  
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Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» (надалі 

по тексту – Банк) 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» є 

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: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк 

«Траст-капітал». 

Скорочене офіційне найменування: «ПАТ «АКБ «Траст-капітал». 

Місцезнаходження: вул. Підвисоцького, 7, м. Київ, 01103, Україна. 

Країна реєстрації: Україна. 

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство. 

  

Станом на 31.12.2014 (на кінець дня) організаційна структура Банку включає головну 

контору в м.Києві та 2 відділення у м.Києві (бул. Лесі Українки, 34 та вул. Академіка 

Туполєва, 19, літ. Ф).. 

  

Протягом звітного періоду ПАТ «АКБ «Траст-капітал» здійснював банківську діяльність на 

підставі отриманих банківських ліцензій Національного банку України: 

- від 03.11.2011 № 211 на право надання банківських послуг, визначених частиною 

третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; 

- Генеральної ліцензії Національного банку України від 03.11.2011 № 211 на здійснення 

валютних операцій згідно з додатком. 

 

ПАТ «АКБ «Траст-капітал» з 28.02.2004 року – учасник Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. В 2012 році Банку було видано свідоцтво учасника Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 19.12.2012 № 163, яке замінило свідоцтво від 25.01.2010 № 163. 

 

Банк протягом 2013 року проводив професійну діяльність на фондовому з торгівлі цінними 

паперами на підставі ліцензій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 

- серія АД № 075833 від 07.09.2013. Строк дії необмежений – Брокерська діяльність; 

- серія АД № 075834 від 07.09.2013. Строк дії необмежений – Дилерська діяльність; 

- серія АД № 075835 від 07.09.2013. Строк дії необмежений – Андеррайтинг; 

- серія АВ № 534201 від 01.07.2010. Строк дії до 01.07.2015– Здійснення депозитарної 

діяльності зберігача цінних паперів 

 

Станом на 31.12.2014 (кінець дня) Банк є членом «Незалежної асоціації банків України», 

Асоціації «Українські фондові торговці», Асоціації «Фондове Партнерство», Професійної 

асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД), ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних 

паперів» (ВДЦП), ПАТ «Національний депозитарій Украйни» (НДУ), ПАТ «Фондова біржа 

ПФТС», ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа». 

 

ПАТ «АКБ «Траст-капітал» здійснює свою діяльність як універсальний банк. Станом на 

кінець року Банк є фінансовою установою, здатною запропонувати широкий спектр 

банківських послуг різним сегментам ринку. 

 

Стратегічною метою діяльності Банку є отримання прибутку від надання повного спектру 

банківських послуг, зміцнення позиції Банку на банківському ринку України шляхом 
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нарощування клієнтської бази, збільшення обсягів та прибутковості активних операцій, 

розвитку інвестиційної діяльності, запровадження нових банківських продуктів. 

 

Частка керівництва (пряма та опосередкована) в акціях Банку станом на кінець року складає 

24,9642%. 

 

Істотною участю в Банку володіють: 

- ДП «Дапекс Трейдінг Лімітед» «Дапекс Трейдінг Україна» - 24,9070% 

- ДП «СЛВ Ентерпрайзис Лімітед» «СЛВ Ентерпрайзис Україна»  - 39,5407%. 

- Кравченко Ірина Юріївна  - 20,4620%. 

 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2014, була затверджена до випуску 

Правлінням Банку 08.04.2015. 

 

 

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

 

В 2014 році економіка України функціонувала в умовах військового протистояння на сході 

країни, зниження внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, скорочення 

державного фінансування, обмеження виходу вітчизняних товарів на російський ринок та 

уповільнення зростання виробництва в сільському господарстві. Тривало зростання 

інфляційного тиску на економіку. В 2014 році індекс споживчих цін збільшився на 21,8% у 

річному обчисленні. Пожвавлення цінової динаміки було насамперед зумовлено 

підвищенням адміністративно – регулювальних цін та впливом валютно-курсового чинника. 

Платіжний баланс було зведено з дефіцитом. 

 

Суттєвий рівень невизначеності та негативних очікувань серед економічних агентів за таких 

макроекономічних умов призвели до подальшого відпливу депозитів та стриманого 

характеру кредитування. Водночас курсова переоцінка активів та зобов’язань банків через 

зниження курсу гривні до основних іноземних валют зумовила збільшення основних 

показників грошово-кредитного ринку. 

 

В 2014 динаміка вкладів в банківській системі, з одного боку, формувалася на фоні 

триваючої внутрішньої міграції та зменшення схильності населення до владання 

заощаджень в банківську систему, з іншого – на фоні зміни курсу гривні до основних 

іноземних валют. 

 

Загальна маса вкладів в банках (в гривневому еквіваленті) за рік практично не змінилась. 

Якщо їх обсяг на початок року складав 668 млрд.грн., то на кінець року він склав 669 

млрд.грн.. Однак, обсяг вкладів в національній валюті за рік зменшився з 422 млрд.грн. до 

364 млрд.грн., або на 13,7%. Обсяг вкладів в іноземній валюті в доларовому еквіваленті 

зменшився за 30,8 млрд. доларів до 19,4 млрд. доларів, або на 37,2%. Отже, в умовах 

стрімкого відтоку вкладів з рахунків банківської системи збереження їх маси в гривневому 

еквіваленті викликано виключно зниженням курсу гривні до основних іноземних валют. 

Відтік коштів відбувався переважно за рахунок вкладів фізичних осіб. Про обсяги цього 

відтоку свідчать наступні цифри. Загальний обсяг вкладів фізичних осіб в гривневому 

еквіваленті  за 2014 рік скоротився з 437 млрд.грн. до 411,6 млрд.грн., або на 6%. При цьому 

вклади в національній валюті зменшилися з 253,6 млрд.грн. до 195 млрд.грн., або на 23%. 

Обсяг вкладів в іноземних валютах в доларовому еквіваленті скоротився з 23 млрд. доларів 

до 13,7 млрд. доларів, або на 40,3%. 

 

Стрімке скорочення ресурсної бази банківської системи України автоматично потягнуло за 

собою скорочення обсягів кредитування. В цій галузі має місце та сама оманлива ситуація, 

коли за рахунок стрімкого зниження курсу гривні до іноземних валют викликало переоцінку 

валютних активів, зростання їх еквіваленту в гривневому виразі і навіть номінальне 

збільшення обсягів наданих кредитів з 905 млрд. грн. до 1 019 млрд. грн. Проте обсяг 
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кредитів в національній валюті за рік зменшився з 597 млрд. грн. до 545 млрд. грн., або на 

8,6%. Обсяг кредитів в іноземних валютах в доларовому еквіваленті зменшився з 38,5 до 30 

млрд. доларів, або на 22,1%. Крім того, значно погіршилась якість кредитного портфеля 

банків. За рік частка простроченої заборгованості в кредитному портфелі банківської 

системи України зросла з 7,7% до 13,5%. Зростання обсягів і питомої ваги простроченої 

заборгованості і погіршення якості обслуговування за строковими кредитами викликало 

необхідність формування додаткових резервів в загальній сумі 73,6 млрд. грн., що і стало 

головною причиною отримання банками України консолідованого збитку за 2014 в розмірі 

53 млрд. грн. 

 

Стрімке падіння ресурсної бази банківської системи України та погіршення якості активів 

потягло за собою різке скорочення обсягів ринку міжбанківських запозичень. Крім того, 

величезний негативний вплив на цей ринок справило те, що багато банків в 2014 році не 

впоралися з надскладною ринковою ситуацією і до них були призначені тимчасові 

адміністрації, або навіть розпочаті процедури їх ліквідації.  

 

Стан економічного середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність, спонукав 

менеджмент Банку до подальшого впровадження консервативної політики щодо управління 

активами та пасивами з огляду на ряд об’єктивних факторів, а саме: 

а) погіршення економічної і зовнішньополітичної ситуації в країні, яке спричинило 

зниження ділової активності і звуження як кредитних, так і депозитних ринків. 

б) відсутність достатнього попиту на кредити з боку позичальників з достатнім 

кредитним рейтингом вимагала зважених підходів щодо нарощування обсягів кредитування 

клієнтів. 

 

З метою дотримання достатнього рівня поточної та довгострокової ліквідності, Правлінням 

Банку за узгодженням з Наглядовою радою Банку були розроблені відповідні заходи як 

фінансового, так і організаційного характеру. Найбільш значними з них є такі: 

 - надання нових кредитів з підвищеними вимогами щодо забезпечення; 

 - мобілізація коштів, що вивільняються, в високоліквідні активи, такі як залишки 

коштів в касі та на коррахунках, надання міжбанківських позик на короткий строк; 

 - суворе дотримання економічних нормативів ліквідності та нормативів 

обов’язкового резервування коштів на коррахунку в Національному банку України. 

 

За результатами 2014 року ПАТ АКБ «Траст-капітал» дотримувався економічних 

нормативів, встановлених Національним банком України (постанова Правління від 

28.08.2001 № 368). Виключення становлять порушення нормативу Н7 (норматив 

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента) в періоди з 21.03.2014 по 

16.04.2014, з 24.04.2014 по 28.04.2014 і з 12.082014 по 18.08.2014. Ці тимчасові порушення 

були викликані значними коливаннями валютного курсу, зростанням гривневого 

еквіваленту кредитної заборгованості і неможливістю часткового погашення цієї 

заборгованості позичальниками у стислі строки. Регулятивний капітал банку відповідає 

нормативним вимогам. Протягом 2014 мали місце поодинокі випадки порушення 

нормативів обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку банку, 

викликані надскладною ринковою ситуацією і неможливістю вчасно залучити необхідні для 

цього обсяги коштів. 

 

Примітка 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. 
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Банк застосовував наступні МСФЗ та МСБО, на яких ґрунтуються основні принципи 

бухгалтерського обліку:  

МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність  

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації  

МСФЗ 8 Операційні сегменти  

МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості 

МСБО 1 Подання фінансової звітності  

МСБО 2 Запаси  

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів  

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 

МСБО 10 Події після звітного періоду 

МСБО 12 Податки на прибуток  

МСБО 16 Основні засоби  

МСБО 17 Оренда  

МСБО 18 Дохід  

МСБО 19 Виплати працівникам  

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів   

МСБО 24 Розкриття інформації про зв’язані сторони 

МСБО 32 Фінансові інструменти: подання  

МСБО 33 Прибуток на акцію 

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність  

МСБО 36 Зменшення корисності активів  

МСБО 38 Нематеріальні активи  

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка  

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 

 

Основний обсяг операцій Банку здійснюється у гривнях. Українська гривня є національною 

валютою України, в цій валюті ведуться записи та складається звітність за національними 

правилами обліку. Виходячи з цього, Банк визначив українську гривню в якості 

функціональної валюти. Операції в інших валютах, ніж гривня, розглядаються як операції в 

іноземних валютах. Валютою подання фінансової звітності також визначена українська 

гривня. 

 

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень («тис. грн.»), за винятком даних в 

розрахунку прибутку на 1 просту акцію та якщо не зазначено інше.  

 

 

Примітка 4. Принципи облікової політики 

 

Примітка 4.1. 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. 

 

При складанні фінансової звітності, дотримуючись положень МСБО 39, Банк оцінює 

фінансові інструменти та відображає їх в бухгалтерському обліку з достатньою мірою 

обережності, щоб не переносити існуючі фінансові ризики, що потенційно загрожують 

фінансовому становищу Банку на наступні звітні періоди. 

 

При формуванні фінансової звітності, згідно до положень МСБО 1 «Подання фінансової 

звітності», основи оцінки фінансових інструментів (в т.ч. фінансових активів/зобов’язань, 

http://www.minfin.gov.ua/file/link/364284/file/IFRS5.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364286/file/IFRS7.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364287/file/IFRS8.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364287/file/IFRS8.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364242/file/ias-01.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364245/file/ias-02.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364246/file/ias-07.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364247/file/ias-08.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364248/file/ias-10.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364250/file/ias-12.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364251/file/ias-16.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364252/file/ias-17.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364253/file/ias-18.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364254/file/ias-19.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364256/file/ias-21.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364258/file/ias-24.pdf%27
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364264/file/ias-32.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364265/file/ias-33.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364266/file/ias-34.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364267/file/ias-36.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364269/file/ias-38.pdf
http://www.minfin.gov.ua/file/link/364271/file/ias-39_1.pdf
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інструментів капіталу) Банку складають: справедлива вартість, первісна вартість або 

амортизаційна собівартість. Нижче описано ці методи оцінки. 

 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за 

передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.   

 

Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або 

справедлива вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка 

включає витрати на проведення операції. Оцінка за первісною вартістю застосовується лише 

до інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ринкових котирувань і справедлива 

вартість яких не може бути достовірно визначена, а також похідні фінансові інструменти, 

які пов’язані з такими інструментами капіталу та розрахунки за якими повинні 

здійснюватись шляхом поставки таких інструментів капіталу, які не мають котирувань. 

Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із 

придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це 

витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення 

операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які 

виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які 

сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що 

стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не 

включають до премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на фінансування, 

внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання. 

 

Амортизована собівартість – це вартість при початковому визнанні фінансового 

інструмента мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових 

активів – мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. 

Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при 

початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із 

використанням методу ефективної процентної ставки. 

Нараховані процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований 

амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні 

періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються 

до балансової вартості відповідних балансових статей. 

 

Метод ефективної ставки відсотка – це метод розрахунку амортизованої вартості 

фінансового активу або фінансового зобов'язання та розподілу доходу чи витрат від 

відсотків на відповідний період. Ефективна ставка відсотка – це ставка, яка точно 

дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів 

протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента та, якщо доцільно, протягом 

коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового 

зобов'язання. 

 

Для розрахунку ефективної ставки відсотка Банк визначає 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 банк використовує потоки 

грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії договору. 

 

 

Примітка 4.2. Первісне визнання фінансових інструментів 

 

Критерії визначення фінансового інструменту.  

Фінансовий інструмент – це контракт, який одночасно приводить до виникнення 

(збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і 

фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.  
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Банк класифікує свої активи в наступні чотири категорії: 

- 1.фінансові активи, що переоцінюються до справедливої вартості через прибуток чи 

збиток; 

- 2. кредити та дебіторська заборгованість; 

- 3. фінансові активи, наявні для продажу; 

- 4. фінансові активи, утримувані до погашення. 

 

Банк здійснює класифікацію фінансових активів у момент їхнього первісного визнання. 

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від мети, з якої були 

придбані ці фінансові активи та від їх характеристик. 

 

У процесі застосування облікової політики Банку при визначенні фінансових активів, визнаних 

у фінансовій звітності, керівництво Банку використало судження й оцінки, найбільш суттєві з 

яких представлено нижче. 

 

Момент визнання фінансових активів. Фінансові активи й фінансові зобов'язання 

відображаються в балансі, коли Банк стає стороною за договором у відношенні відповідного 

фінансового інструмента. Банк відображає придбання й реалізацію фінансових активів і 

фінансових зобов'язань на стандартних умовах за датою складання угоди. 

 

Первісне визнання. Всі фінансові активи й зобов'язання оцінюються спочатку за вартістю 

придбання, що представляє собою справедливу вартість витрачених коштів. До вартості 

придбання додаються витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням або випуском, за 

винятком фінансових активів та зобов'язань, що оцінюються до справедливої вартості через 

прибуток або збиток. 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що знаходяться в активному обігу на 

організованих фінансових ринках на звітну дату, визначається за ринковими котируваннями 

або ціною дилерів (ціна покупця за довгою позицією та ціна продавця за короткою позицією) 

без будь-якого вирахування витрат на здійснення операції. 

 

Справедлива вартість усіх інших фінансових інструментів, що не мають активного обігу на 

ринку, визначається за допомогою відповідних методів оцінки з максимальним використанням 

ринкових даних. Методи оцінки включають використання чистої дисконтованої вартості, 

порівняння з аналогічними інструментами, щодо яких існує інформація про ринкові ціни та 

інші методи оцінки. 

 

Кредити та дебіторська заборгованість. Первісно надані кредити клієнтам відображаються 

за вартістю придбання, що представляє собою справедливу вартість наданих коштів. Надалі 

надані кредити клієнтам враховуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на 

зменшення корисності кредитів клієнтам. Амортизована вартість основана на справедливій 

вартості суми виданого кредиту, розрахованої з врахуванням ринкових процентних ставок за 

аналогічними кредитами, що діють на дату надання кредиту. Прибутки та збитки 

відображаються у складі прибутку або збитку при припиненні визнання або зменшенні 

корисності кредитів та дебіторської заборгованості, а також у процесі амортизації. 

Кредити клієнтам відображаються в обліку, починаючи з моменту видачі коштів 

позичальникам. 

Дебіторська заборгованість первісно відображається за справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості її придбання. 

 

До портфеля цінних паперів на продаж належать боргові цінні папери. Мета утримання 

Банком цього портфеля цінних паперів визначається як отримання доходу від продажу 

боргових цінних паперів.  

 

Придбані цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за 

справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних 
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паперів. Витрати на операції, пов’язані з придбанням боргових цінних паперів, відображаються 

в обліку як дисконт (премія). Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю із 

застосуванням методу ефективної ставки відсотка. 

 

Фінансові зобов`язання класифікуються або як фінансові зобов`язання, що 

переоцінюються до справедливої  вартості  через  прибуток  або збиток,  або  як інші 

фінансові зобов`язання. 

 

При первісному визнанні фінансового зобов`язання Банк зобов`язаний оцінити його по  

справедливій вартості, плюс, у випадку фінансового зобов`язання, що не переоцінюються до 

справедливої вартості  через прибуток або збиток,  витрати по угоді, прямо пов`язані із або 

придбанням випуском фінансового зобов`язання. 

 

Припинення визнання фінансового зобов`язання відбувається у випадку виконання, 

скасування або закінчення  терміну дії відповідного зобов`язання. 

 

Фінансові зобов`язання, що відображаються за амортизованою вартістю з 

використанням методу ефективної ставки відсотка, включають заборгованість перед іншими 

банками, кошти клієнтів та субординований борг. Відповідні витрати відображаються як 

процентні витрати у звіті про фінансові результати з використанням  методу ефективної 

процентної ставки. 

 

Кошти інших банків. Кошти інших банків відображаються, починаючи з моменту надання 

Банку коштів або інших активів банками-контрагентами. 

 

Кошти клієнтів.  Кошти клієнтів являють собою непохідні фінансові зобов`язання перед 

фізичними особами, державними й корпоративними клієнтами. 

 

Примітка 4.3. Знецінення фінансових активів 

 

На кожну звітну дату Банк оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення корисності 

фінансового активу або групи фінансових активів. Збитки від зменшення корисності 

визнаються у звіті про фінансові результати по мірі їх понесення в результаті однієї або більше 

подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу і впливають на величину 

або строки розрахункових майбутніх грошових потоків, які пов'язані з фінансовим активом або 

із групою фінансових активів, які можна оцінити з достатнім ступенем надійності. У випадку, 

якщо в банку відсутні об'єктивні докази зменшення корисності для індивідуально оціненого 

фінансового активу (незалежно від його істотності), цей актив включається в групу фінансових 

активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику й оцінюється в сукупності з 

ними на предмет зменшення корисності. 

 

Банк здійснює аналіз доказів, що свідчать про зменшення корисності на кожну дату балансу за 

будь-яким фінансовим активом, який є:наданим кредитом,  

 розміщеним депозитом,  

 коштами банків у розрахунках,  

 коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках,  

 цінним папером,  

 кредитами та дебіторською заборгованістю, погашення якої здійснюватиметься з 

використанням грошей або іншого фінансового інструменту. 

 

Нижче перераховані основні критерії, на основі яких визначається наявність об’єктивних ознак 

збитку від зменшення корисності заборгованості інших банків і кредитів клієнтам по окремо 

значимих фінансових активах: 

- прострочення будь-якого чергового платежу; 

- значні фінансові труднощі позичальника, підтверджені фінансовою інформацією, що 

є в розпорядженні банку; 
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- загроза банкрутства або інша фінансова реорганізація позичальника; 

- негативна зміна національних або місцевих економічних умов, що впливають на 

позичальника; 

- порушення договору, наприклад, відмова або ухиляння від сплати відсотків або 

основної суми боргу; 

- надання кредитором пільгових умов по економічних або юридичних причинах, 

пов'язаних з фінансовими труднощами позичальника, на що кредитор не зважився б ні 

при яких інших обставинах. 

  

Якщо Банк вирішує, що по фінансовому активу, оціненому на індивідуальній основі, не існує 

об'єктивних ознак знецінення, цей актив включається в групу фінансових активів з 

аналогічними характеристиками кредитного ризику й оцінюється на предмет зменшення 

корисності на сукупній основі. 

 

Активи, погашення яких неможливо, і у відношенні яких завершені всі необхідні процедури 

повного або часткового відшкодування й визначена остаточна сума збитку, списуються за 

рахунок сформованого резерву під можливі втрати.  

 

Рішення про її списання приймається Правлінням Банку за поданням Кредитного комітету 

Банку. 

 

В 2014 році Банком було проведено списання безнадійної заборгованості, яка 

обліковувалась за позичальником - фізичною особою Кравченко С.М. в сумі 480 652,58 

доларів США (еквівалент 7 761 095,29 грн., в тому числі: сума кредиту – 427 000,00 доларів 

США, сума відсотків - 53 652,58 доларів США, дата списання – 31.10.2014р.) та 

позичальником - фізичною особою – Савраном О.І. - 369 350,84 доларів США (еквівалент 

4 782 792,36 грн., в тому числі: сума кредиту – 275 904,15 доларів США , сума відсотків – 

93 446,69 доларів США, дата списання 30.09.2014р.). Списання проводилось за рахунок 

раніше сформованого резерву під знецінення кредитів та в обов’язковому порядку 

погоджувалось протоколами Наглядової ради банку. 

 

В подальшому Банк продовжує роботу з клієнтами щодо повернення ними боргу до прийняття 

рішення Кредитним комітетом про визнання її повністю безнадійною та списання з 

позабалансового обліку. Таке рішення приймається Кредитним комітетом після закінчення 

строку позовної давності або закінчення проведення позовної роботи відповідно до чинного 

законодавства. 

 

Примітка 4.4. Припинення визнання фінансових інструментів 

 

Припинення визнання фінансового активу відбувається у випадку: 

- закінчення дії прав на одержання грошових надходжень від такого активу; 

- передачі Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень від такого 

активу, або збереження Банком права на одержання грошових надходжень від такого активу з 

одночасним прийняттям на себе зобов'язань виплатити їх у повному обсязі третій особі без 

істотних затримок; і якщо Банк практично передав всі ризики й вигоди, пов'язані з активом, 

або не передав, але й не зберіг практично всіх ризиків і вигід, пов'язаних з ним, але при цьому 

передав контроль над активом.  

  

Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної можливості продати весь актив 

повністю незв'язаній стороні без додаткових обмежень. 

 

У випадку, якщо Банк передав свої права на одержання грошових надходжень від активу, або 

не передав, але й не зберіг практично всіх ризиків і вигід, пов'язаних з ним. а також не передав 

контроль над активом, такий актив і далі визнається в розмірі триваючої участі Банку в цьому 

активі. Продовження участі в активі, що приймає форму гарантії по переданому активі, 
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оцінюється по найменшому з наступних величин: первісної балансової вартості активу й 

максимального розміру відшкодування, що може бути пред'явлене до оплати Банку. 
 
Припинення визнання фінансових зобов'язань. Банк виключає фінансове зобов'язання 

(або частину фінансового зобов'язання) з балансу, згідно положень МСБО 39, тільки тоді, 

коли, його погашають, тобто, коли заборгованість, визначену в угоді, погашено, анульовано 

або строк її дії закінчується. 

 

Обмін борговими інструментами між позичальником та Банком на суттєво відмінних умовах 

обліковується як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового 

фінансового зобов'язання. Подібно до цього, значна зміна умов існуючого фінансового 

зобов'язання або його частини (незалежно від того, чи відбувається вона внаслідок фінансових  

труднощів боржника) обліковується як погашення первісного фінансового зобов'язання та 

визнання нового фінансового зобов'язання. 

 

Різницю між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини фінансового 

зобов'язання), погашеного або переданого іншій стороні, та сплаченою компенсацією 

(включаючи будь-які передані негрошові активи та прийняті зобов'язання) визнається у 

прибутку чи збитку.  

 

Примітка 4.5. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Грошові кошти та залишки на рахунках в Національному банку України представляють собою 

кошти в касі та залишки на кореспондентських рахунках у Національному банку України та 

інших банках. Грошові кошти та їх еквіваленти, являють собою активи, які можна 

конвертувати в готівку за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни 

вартості.  

 

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. 

 

Примітка 4.6. Кредити та заборгованість клієнтів 

 

Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або 

обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не 

укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу та не класифікуються 

як торгові цінні папери або інвестиційні цінні папери, наявні для продажу. Такі активи 

відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки 

відсотка. Прибутки та збитки відображаються у Звіті про прибутки і збитки при припиненні 

визнання або зменшенні корисності кредитів та дебіторської заборгованості, а також у 

процесі амортизації. 

 

Свою кредитну політику Банк будує на принципах: забезпеченості, зворотності, строковості 

та платності. У відповідності до затвердженої Кредитної політики Банк надає кредити 

іншим банкам, юридичним та фізичним особам.  

Первісно надані кредити клієнтам відображаються за вартістю придбання, що представляє 

собою справедливу вартість наданих коштів.   

Надані кредити після первісного визнання Банк оцінює за амортизованою собівартістю з 

використанням ефективної ставки відсотка під час нарахування процентів та амортизації 

дисконту (премії). Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату 

погашення/повернення кредиту або до наступної дати перегляду процентної ставки 

фінансового інструменту, якщо вона змінюється залежно від коливань ринкових ставок. 

Якщо сума дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою ставкою пов’язана зі 
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зміною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом очікуваного строку дії 

фінансового інструменту. 

 

Процентні доходи за кредитами визнаються пропорційно часу із застосуванням методу 

ефективної ставки відсотка і відображаються у Звіті про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід в складі статті Процентні доходи. Нарахування процентів за кредитами 

здійснюється за номінальною процентною ставкою, яка передбачена умовами кредитного 

договору, і відображається за рахунками з обліку нарахованих доходів 

Амортизація дисконту (премії) здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.  

 

Банк відображає в бухгалтерському обліку прибуток або збиток на суму різниці між 

справедливою вартістю фінансового активу або фінансового зобов'язання та вартістю 

договору в кореспонденції з рахунками дисконту (премії), якщо ефективна ставка відсотка 

за цим інструментом є вищою або нижчою, ніж ринкова. 

  

Реструктуризація заборгованості – зміна істотних умов за первісним договором, до якого 

унесено зміни шляхом укладання додаткового договору з позичальником у зв'язку з 

фінансовими труднощами позичальника та необхідністю створення сприятливих умов для 

виконання ним зобов'язань за кредитом, або шляхом укладання мирової угоди. 

 

Для прийняття рішення про проведення реструктуризації за ініціативою позичальників, 

Банк здійснює оцінку його фінансового стану з врахуванням відомостей, що підтверджують 

неможливість виконання позичальником умов первинного договору. Під час прийняття 

рішення про доцільність проведення реструктуризації, Банк дотримується принципу 

мінімізації збитків: порівнюються можливі збитки Банку від припинення дії кредитного 

договору та потенційної платоспроможності позичальника, досягнутої внаслідок 

реструктуризації. 

 

Реструктуризація не передбачає прощення боргу за кредитом, звільнення боржника від 

сплати нарахованих до моменту здійснення реструктуризації відсотків. Банк має право за 

реструктуризованими договорами звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних 

санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої 

реструктуризації. 

 

Примітка 4.7. Цінні папери у портфелі банку на продаж 

 

Фінансові активи, наявні для продажу, це непохідні фінансові активи у вигляді цінних 

паперів, які керівництво має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу, які 

можуть бути продані залежно від вимог ліквідності або зміни процентних ставок, обмінних 

курсів або цін на цінні папери. Банк класифікує цінні папери у відповідну категорію в 

момент їхнього придбання. 

 

Спочатку фінансові активи, наявні для продажу, враховуються за вартістю придбання, що 

дорівнює справедливій вартості витрачених коштів.  

Після первісної оцінки фінансові активи, наявні для продажу, враховуються по справедливій 

вартості на основі котирувань на покупку.  

Нереалізовані доходи й витрати, що виникають у результаті зміни справедливої вартості 

фінансових активів, наявних для продажу, відображаються у звіті про зміни у власному 

капіталі. При вибутті фінансових активів, наявних для продажу, відповідні накопичені 

нереалізовані доходи й витрати включаються у звіт про фінансові результати. Знецінення 

раніше переоцінених активів відображається на рахунках капіталу в межах раніше 

створеного резерву переоцінки фінансових активів, наявних для продажу. 
 
Процентні доходи по фінансових активах, наявних для продажу, розраховуються на основі 

методу ефективної процентної ставки й відображаються у Звіті про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід в складі статті Процентні доходи.  
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Примітка 4.8. 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: (а) використання при наданні послуг чи для адміністративних цілей, 

або (б) продажу в звичайному ході діяльності.  

 

Для визначення активу як об’єкту інвестиційної нерухомості Банк застосовував наступний 

критерій  оцінки: 

 - об’єкт основних засобів перебуває у власності Банку та не використовується для 

надання послуг або для адміністративних цілей. 

 

Під час первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості Банк відобразив її в 

бухгалтерському обліку 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 подальшу його оцінку Банк 

здійснює 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 дату балансу на підставі висновку про ринкову вартість незалежного 

експерта.  

Оцінку справедливої вартості інвестиційної нерухомості Банку у звітному році провів 

суб’єкт оціночної діяльності ТОВ «ЄСП Оцінка – Капітал», при проведенні оцінки були 

використані загальноприйняті в міжнародній та українській практиці підходи: порівняльний 

та дохідний. 

 

Метод оцінки об’єкта інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю послідовно 

застосовуватиметься Банком до часу вибуття або декласифікації об’єкту нерухомості. 

 

Прибуток або збиток від змін в справедливій вартості інвестиційної нерухомості Банк 

визнає в прибутку або збитку в тому періоді, в якому він виникає. 

 

 

Примітка 4.9. Основні засоби 

 

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 як активу його подальший облік в 

Банку здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Балансова (залишкова) 

вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою зносу 

(амортизації). 

 

У зв’язку із застосуванням методу первісної вартості (собівартості) переоцінка необоротних 

активів не здійснюється. 

 

Необоротні активи амортизуються протягом строку їх корисного використання за рахунок 

витрат Банку. 
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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     – 50 років (норма амортизації – 2%), 

 - 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. Результати 

перегляду не привели до зміни встановлених раніше строків корисного використання 

(експлуатації) основних засобів і нематеріальних активів, і, таким чином, норми амортизації 

було залишено без змін. 

 

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. 

 

Після первісного визнання основні засоби відображаються за фактичною вартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. 

 

Банк визнає зменшення корисності основних засобів якщо і тільки якщо .сума очікуваного 

відшкодування менша від балансової вартості об’єкта ОЗ. 

 

 

Примітка 4.10. 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; 

- 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.  
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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.  

Витрати, що понесені на створення торгових марок і торговельних знаків, не визнаються 

Банком як нематеріальні активу та не можуть капіталізуватися.  

 

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 5 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.  

 

Примітка 4.11. Оперативний лізинг (оренда), за яким банк виступає лізингодавцем 

та/або лізингоодержувачем 

 

Облік об’єктів, отриманих в операційну оренду. Оренда, за умовами якої всі ризики та 

вигоди, що притаманні праву власності на орендоване майно, залишаються в орендодавця, 

класифікується як оперативна оренда. Вартість об’єктів, отриманих в операційну оренду, 

відображається як потенційні зобов’язання. Орендні платежі за угодами оперативної оренди 
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відносяться на адміністративні та інші операційні витрати за методом рівномірного 

нарахування протягом періоду оренди.  

 

Облік об’єктів, наданих в операційну оренду. Банк визнає активи, надані в оперативну 

оренду, у своєму балансі відповідно до класифікації, що застосовується для власних активів. 

Початкові прямі витрати, понесені для отримання доходу від операційної оренди, додаються 

до балансової вартості орендованого активу. Після первісного визнання об’єкта 

інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Банк здійснює за справедливою вартістю, з 

визнанням змін справедливої вартості в прибутку або збитку, амортизація та зменшення 

корисності не визнаються. 

 

Коли Банк виступає в ролі орендаря, сума платежів по договорах операційної оренди 

відображається орендарем у звіті про фінансові результати з використанням методу 

рівномірного списання протягом терміну оренди. 

 

Якщо операційна оренда припиняється до закінчення терміну оренди, будь-який платіж, 

належний орендодавцеві як штрафні санкції, відображається як витрата в тому періоді, у 

якому операційна оренда була припинена. 

 

Враховуючи розташування основних клієнтів Банку та зручність транспортної 

інфраструктури (в т.ч. наявність паркомісць на орендованій території), керівництвом Банку 

було прийнято рішення не змінювати його місцезнаходження з придбанням власного 

приміщення. Рішення керівництвом Банку приймалось з урахуванням інтересів клієнтів та 

метою мінімізації ризиків втрати процентних та комісійних доходів, отримання яких є 

стратегічною метою Банку. Наявне власне приміщення класифіковано Банком як 

інвестиційна нерухомість, та надається в оренду за звичайними цінами для його 

місцезнаходження.  

 

Примітка 4.12. Залучені кошти 

 
Склад залучених коштів. До залучених коштів Банку відносяться кошти банків та кошти 
клієнтів.  
Кошти інших банків відображаються, починаючи з моменту надання Банку коштів або 
інших активів банками-контрагентами. 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. 

Визнання витрат і доходів від залучених коштів. Умови визнання витрат і доходів, 

наведені в примітці 4.17 «Визнання доходів і витрат». 

 

Примітка 4.13. Резерви за зобов’язаннями 

 

Банк приймає на себе зобов’язання кредитного характеру, включаючи зобов’язання, що 

виникають при розрахунках по акредитивах, і зобов'язання по виконанню договору 

фінансових гарантій. При цьому договір фінансових гарантій вимагає від Банку робити 

визначені платежі для відшкодування утримувачеві збитку, якого він зазнає тому, що 

певний боржник не робить платежі, коли вони підлягають сплаті відповідно до первісних 

або модифікованих умов боргового інструмента. 

 

Зобов’язання по видачі кредитів та фінансові гарантії під час первісного визнання 

оцінюються по справедливій вартості, підтвердженої, як правило, сумою отриманих комісій. 

Ця сума амортизується лінійним методом протягом терміну дії зобов’язання, за винятком 

зобов’язання по наданню кредиту, у випадку, якщо існує ймовірність того, що Банк укладе 

конкретну кредитну угоду та не буде планувати реалізацію кредиту протягом короткого 

періоду після його надання; такі комісійні доходи, пов'язані із зобов’язанням по наданню 
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кредитів, обліковуються як доходи майбутніх періодів і включаються в балансову вартість 

кредиту при первісному визнанні. На кінець кожного звітного періоду зобов’язання 

оцінюються по найбільшій із двох величин: суми первісного визнання за винятком 

накопиченої амортизації отриманих доходів і найкращої оцінки витрат, необхідних для 

врегулювання зобов’язання за станом на кінець звітного періоду. 

 

На дату здійснення кредитної операції (у день виникнення в Банку зобов’язання з 

кредитування за договором з врахуванням суми грошового потоку) сума зобов’язання 

відображається на відповідних позабалансових рахунках. 

Надані гарантії та авалі (далі – гарантії) Банк відображає в бухгалтерському обліку під час 

первісного визнання як зобов'язання за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі отриманих 

комісій (винагороди за надану гарантію) на рахунку по обліку кредиторської заборгованості за 

операціями з іншими фінансовими інструментами . 

Одночасно Банк обліковує суму наданої гарантії за позабалансовими рахунками залежно від 

контрагентів та виду гарантії до дати її виконання або закінчення строку дії. 

 

Під зобов’язання кредитного характеру створюються резерви, якщо існує ймовірність 

виникнення збитків по таких зобов’язаннях. Резерви за наданими фінансовими 

зобов’язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому, що визнається в балансі 

Банку як зобов’язання та свідчить про можливі втрати внаслідок вибуття ресурсів, 

пов'язаного з виконанням Банком таких фінансових зобов’язань. 

 

Примітка 4.14. Субординований борг 

 

Звичайні не забезпечені Банком боргові капітальні інструменти (складові елементи капіталу 

(субординований борг), які відповідно до договору не можуть бути взяті з Банку раніше 

п'яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення 

претензій усіх інших кредиторів визнаються як субординований борг. 

Залучені кошти на умовах субординованого боргу під час первісного визнання оцінюються 

за їхньою справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат по угоді.  

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. 

Визнання витрат і доходів від залучених коштів. Умови визнання витрат і доходів, 

наведені в примітці 4.17 «Визнання доходів і витрат». 

 

 

Примітка 4.15. 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. 
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Коригування сум відстрочених податкових зобов’язань і активів відбувається на основі 

даних податкового обліку один раз в кінці року. 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. 

 

Різниця між обліковим та податковим прибутком пояснюється наявністю постійних 

неоподаткованих різниць по доходах та по витратах та наявністю тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню по доходах та витратах, а саме: різниця в нарахуванні 

амортизації основних засобів по податковому та бухгалтерському обліку, різниця в обліку 

операцій з цінними паперами, різниця в податковому та бухгалтерському обліку доходів та 

витрат майбутніх періодів, доходи від вибуття основних засобів, доходи (витрати) від 

оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю. 

 

Відповідно до п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-

VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) основна ставка податку на прибуток протягом 

звітного року становила 18 відсотків. 

 

Відповідно до п.2.10 Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку 

банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань, 

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.03.2009 № 140, 

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 
«Адміністративні та інші операційні витрати». 
 

Примітка 4.16. 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). 

 

 

Примітка 4.17. 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; 
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- 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. 

  

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. 

 

В Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банком визнавались: 

- процентні доходи та витрати; 

- комісійні доходи та витрати; 

- результат (дохід чи витрати) від торгівлі іноземною валютою; 

- результат від переоцінки іноземної валюти; 

- адміністративні та інші операційні витрати; 

- витрати на формування резервів під знецінення кредитів та заборгованість  клієнтів; 

- інші операційні доходи. 

Для всіх фінансових інструментів, визначених за амортизованою вартістю, а також для 

процентних фінансових інструментів, що класифікуються як торгові чи наявні для продажу, 

процентні доходи чи витрати відображаються за ефективною процентною ставкою, що є 

ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні виплати та надходження протягом 

очікуваного строку служби фінансового інструмента чи більш короткого періоду, де це є 

застосовним, до чистої балансової вартості фінансового активу чи фінансового 

зобов’язання. При обчисленні враховуються всі договірні умови за фінансовим 

інструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та всі винагороди чи додаткові 

витрати, що безпосередньо пов’язані з фінансовим інструментом та є невід’ємною частиною 

ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутні збитки за кредитами. 

Балансова вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання коригується в разі 

перегляду Банком своєї оцінки платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість 

обчислюється виходячи з первісної ефективної процентної ставки, а зміни балансової 

вартості відображаються як процентні доходи чи витрати. 

 

Примітка 4.18. 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, 

деноміновані в іноземній валюті, відповідно до вимог МСБО 21 «Вплив змін валютних 

курсів» перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну 

дату.  

 

Датою операції є дата, на яку операція вперше кваліфікується для визнання згідно з МСФЗ.  

Прибутки та збитки в результаті перерахунку операцій в іноземній валюті відображаються у 

звіті про сукупні прибутки та збитки як чистий результат від операцій в іноземній валюті. 

Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які оцінюються за 

справедливою вартістю, перераховуються у гривні за обмінним курсом, що діє на дату 



 19 

визначення справедливої вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною 

вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату операції. 

 

Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та 

офіційним курсом Національного банку України на дату такої операції також включаються 

до статті «Результат від переоцінки іноземної валюти» у Звіті про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід результату торгових операцій в іноземній валюті. 

 

Банк використовував такі обмінні курси для підготовки фінансової звітності, які діяли на 

кінець відповідних років:  
грн. 

Валюта 31 грудня 2014  31 грудня 2013  
100 доларів США 1576,8556 799,3000 
100 євро 1923,2908 1104,1530 
10 російських рублів 3,0304 2,4497 

 

Примітка 4.19. Інформація  за операційними сегментами 

 

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 .  

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. 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 банківської діяльності здійснюються на звичайних комерційних 

умовах. Засадами ціноутворення в Банку за міжсегментними 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 підрозділами Банку 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 обґрунтованій основі. Основою 

для розподілу доходів і витрат за сегментами є безпосереднє відношення доходів чи витрат 

до звітного сегменту.  
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Змін в обліковій політиці сегментів банківської діяльності Банку в звітному році не 

відбувалось. 

 

Примітка 4.20. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок 

 

Упродовж 2014 року Банк не виправляв суттєвих помилок (за їх відсутності), що мали вплив 

на фінансову звітність попередніх звітних періодів (2013 року). 

 

Фактів повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах та фактів 

повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів не було. 

 

Примітка 4.21. 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 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. 

 

Збитки від знецінення по кредитах та дебіторської заборгованості (фінансові активи, 

які є простроченими або корисність яких зменшилась). Банк, керуючись вимогами 

МСФЗ 7, аналізує стан кредитного портфеля на знецінення на постійній основі. При 

визначенні необхідності визнання збитку від знецінення, Банк використовує судження про 

існування даних, що свідчать про зменшення передбачуваних потоків майбутніх коштів по 

кредитному портфелю, перше ніж зменшення може бути визначене по окремому кредиту в 

цьому портфелі. Таке свідчення може включати дані про те, що відбулася зміна в 

кредитоспроможності позичальника Банку, національних або місцевих економічних 

умовах активів, що впливають на зниження вартості Банку. Банк використовує оцінки, 

засновані на історичному досвіді збитків по активах з характеристиками кредитного 

ризику та об'єктивним свідченням знецінення, для аналогічних активів, що утримуються в 

портфелі при плануванні майбутніх потоків коштів. Методологія та допущення, 

використовувані для оцінки сум і строків руху грошових коштів, аналізуються на 

регулярній основі для скорочення відмінностей між оцінками збитку та фактичним 

збитком по знеціненню.  

 

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 
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від інтерпретацій керівництва Банка, Банку можуть бути нараховані додаткові податки і 

штрафи. 

 

Первісне визнання операцій зі зв'язаними сторонами. У ході своєї діяльності Банк 

проводив операції зі зв'язаними сторонами. Відповідно до МСБО 39 фінансові інструменти 

відображаються 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. 

 

Примітка 4.22. Майбутні зміни в обліковій політиці 
 

Нижче представлені стандарти, які були випущені, але не набрали чинності, на дату 

публікації фінансової звітності Банку. Банк планує, при необхідності, застосувати ці 

стандарти, коли вони набудуть чинності. 

 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Рада з МСФЗ в липні 2014 опублікувала остаточну версію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти», яка включає всі етапи проекту за фінансовими інструментами і замінює 

МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», а також всі попередні версії 

МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги до класифікації та оцінки, знецінення та 

обліку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що 

починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. 

Потрібно ретроспективне застосування, але уявлення порівняльної інформації не 

обов'язково. Дозволяється дострокове застосування попередніх версій МСФЗ (IFRS) 9, якщо 

дата першого застосування - 1 лютого 2015 або більш рання. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 

вплине на класифікацію та оцінку фінансових активів Банку, але не вплине на класифікацію 

та оцінку його фінансових зобов'язань. На даний час Банк не проводив оцінку щодо впливу 

на фінансові результати діяльності. 

 

 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» 

МСФЗ (IFRS) 15, опублікований в травні 2014, встановлює нову п’ятиступеневу модель, яка 

застосовується по відношенню до виручки за договорами з клієнтами. Виручка за 

договорами оренди, договорами страхування, а також виникає щодо фінансових 

інструментів та інших контрактних прав і зобов'язань, що належать до сфер застосування 

МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування» та МСФЗ (IAS) 39 

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (або, у разі дострокового застосування, МСФЗ 

(IFRS) 9 «Фінансові інструменти») відповідно, не входить в сферу застосування МСФЗ 

(IFRS) 15 і регулюється відповідними стандартами. 

Виручка згідно з МСФЗ (IFRS) 15 визнається в сумі, що відбиває винагороду, яку компанія 

очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 

надають більш структурований підхід до оцінки і визнанням виручки. 

Новий стандарт застосовний до всіх компаній і замінить всі поточні вимоги МСФЗ за 

визнанням виручки. Повне або модифіковане ретроспективне застосування вимагається для 

річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 або після цієї дати. На даний момент 

Банк оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати його на дату набрання чинності. 

 

МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних коригувань». 

МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим до застосування стандартом, який дозволяє компанії, 

діяльність якої підлягає тарифного регулювання, продовжувати застосування більшості 

поточних облікових політик для рахунків відкладених тарифних коригувань при першому 

застосуванні МСФЗ. Компанії, які застосовують МСФЗ (IFRS) 14, зобов'язані представляти 



 22 

залишки і рух по рахунках відкладених тарифних коригувань окремими рядками у звіті про 

фінансовий стан і звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід відповідно. Стандарт 

вимагає розкриття суті тарифного регулювання компанії і супутніх йому ризики, а також 

ефектів тарифного регулювання на її фінансову звітність. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності 

для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати. Так як 

Банк вже складає звітність відповідно до МСФЗ, цей стандарт до нього не застосовується. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 Програми з визначеною виплатою: внески з боку працівників 

МСФЗ (IAS) 19 вимагає від компанії враховувати внески з боку працівників або третіх осіб 

для обліку пенсійних планів зі встановленими виплатами. У випадку, якщо внески 

прив'язані до послуг, що надаються, вони повинні ставитися до періодів служби в якості 

негативної вигоди. Поправки уточнюють, що, якщо сума внесків не залежить від кількості 

років служби, компанія може визнавати такі внески в якості зменшення вартості поточних 

послуг в тому періоді, коли такі послуги надаються, замість розподілу таких внесків за 

періодами служби. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що 

починаються з 1 липня 2014 або після цієї дати. Очікується, що ці поправки не вплинуть на 

Банк, так як Банк не має пенсійних програм з визначеною виплатою із внесками з боку 

працівників або третіх осіб. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність: облік придбання часток участі» 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільної операції при обліку 

придбання частки участі у спільній операції, в якій спільна операція являє собою бізнес, 

застосовував відповідні вимоги МСФЗ (IFRS) 3 для обліку об'єднання бізнесу. Поправки 

також уточнюють, що частка участі, раніше утримувана в спільній операції, що не 

переоцінюється при придбанні додаткової частки участі в тій же спільної операції при 

збереженні спільного контролю. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 додано виключення зі сфери 

застосування, яке уточнює, що поправки не застосовуються для випадків, коли сторони, які 

здійснюють спільний контроль, включаючи звітує підприємство, перебувають під спільним 

контролем одного боку, володіє кінцевим контролем. 

Поправки застосовуються як для придбання первісної частки участі в спільній операції, так і 

для придбання будь-яких наступних часткою в тій же самій спільної операції, і набирають 

чинності перспективно для річних періодів, починаючи 1 січня 2016 або після цієї дати. 

Дострокове застосування дозволяється. Не очікується, що ці поправки будуть мати якимсь 

чином вплив на Банк. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38: роз'яснення про допустимі методи 

амортизації» 

Поправки роз'яснюють один з принципів МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, а саме, що 

виручка відображає передбачувану структуру споживання компанією економічних вигід від 

операційної діяльності (частиною якої є актив), а не економічних вигід, які споживаються 

компанією від використання активу. В результаті, метод амортизації, заснований на виручці, 

не може бути використаний для амортизації основних засобів, і лише у вкрай обмежених 

обставин може бути використаний для амортизації нематеріальних активів. Поправки 

набувають чинності перспективно для річних періодів, починаючи 1 січня 2016 або після 

цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Очікується, що дані поправки не зроблять 

будь-якого впливу на Банк, так як Банк не застосовує методів заснованих на виручці, для 

амортизації необоротних активів. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 27: метод участі в капіталі в окремій фінансовій звітності 

Поправки дозволять компаніям використовувати в окремій фінансовій звітності метод 

участі в капіталі для обліку інвестицій у дочірні компанії, спільні підприємства та 

асоційовані компанії. Компанії, вже застосовують МСФЗ і вирішили перейти на метод 

участі в капіталі в окремій фінансовій звітності, повинні будуть зробити це ретроспективно. 

Компанії, що вперше застосовують МСФЗ та вибирають метод участі в капіталі для окремої 

фінансової звітності, повинні будуть застосувати цей метод на дату переходу на МСФЗ. 

Поправки набувають чинності для річних періодів, починаючи 1 січня 2016 або після цієї 
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дати. Дозволяється дострокове застосування. Дані поправки не зроблять впливу на 

фінансову звітність Банку. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28: продаж або передача активів між 

інвестором і його асоційованою компанією або спільним підприємством. 

Поправки дозволяють відому невідповідність між вимогою МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 

28 стосовно втрати контролю над дочірньою компанією, яка передається асоційованої 

компанії або спільному підприємству. Поправки уточнюють, що інвестор визнає повний 

дохід або збиток від продажу або передачі активів, що представляють собою бізнес у 

визначенні МСФЗ (IFRS) 3, між ним і його асоційованою компанією або спільним 

підприємством. Дохід або збиток від переоцінки за справедливою вартістю інвестиції в 

колишню дочірню компанію визнається тільки тією мірою, якою він відноситься до частки 

участі незалежного інвестора в колишній дочірній компанії. Поправки набувають чинності 

для операцій, які відбудуться в річних періодах, що починаються 1 січня 2016 або після цієї 

дати. Дозволяється дострокове застосування. Дані поправки не зроблять впливу на 

фінансову звітність Банку. 

 

Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. 

Дані поліпшення набирають чинності 1 січня 2016 Очікується, що дані поправки не 

зроблять істотного впливу на Банк. Вони включають такі зміни: 

 

МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність» 

- зміни в способі вибуття 

Активи (або ліквідаційні групи) зазвичай вибувають шляхом або продажу, або розподілу 

власникам. Поправка до МСФЗ (IFRS) 5 роз'яснює, що заміна одного з цих методів іншим 

повинна вважатися не новим планом продажу, а продовженням початкового плану. Таким 

чином, вимоги МСФЗ (IFRS) 5 застосовуються безперервно. Поправка також роз'яснює, що 

зміна способу вибуття не змінює дати класифікації. Поправка набуває чинності 

перспективно щодо змін методів продажу, які будуть вироблені в річних звітних періодах, 

що починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати. Дозволяється дострокове 

застосування. 

 

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - договори обслуговування 

МСФЗ (IFRS 7) вимагає від компанії розкривати інформацію про будь-яку триваючу участь 

у переданому активі, визнання якого було припинено в цілому. Раді за МСФЗ було 

поставлено питання, чи є договори обслуговування триваючої участі для цілей вимог 

розкриття такої інформації. Поправка роз'яснює, що договір обслуговування, що передбачає 

комісійну винагороду, може являти собою триваючу участь у фінансовому активі. Компанія 

повинна оцінити характер такої угоди і комісійної винагороди відповідно до керівництва 

щодо подальшої участі, представленого в пунктах B30 і 42С МСФЗ (IFRS) 7, щоб оцінити, 

чи є розкриття інформації необхідним. Поправка набуває чинності для річних звітних 

періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. Дозволяється дострокове 

застосування. Поправка повинна застосовуватися так, щоб оцінка відносин в рамках 

договорів обслуговування на предмет подальшої участі була проведена ретроспективно. 

Тим не менш, компанія не зобов'язана розкривати необхідну інформацію для будь-якого 

періоду, що передує тому, в якому компанія вперше застосувала поправки. 

 

МСФЗ (IFRS 7) «Фінансові інструменти: розкриття інформації» - застосовність 

розкриттів інформації про взаємозалік у проміжній фінансовій звітності 

Керівництво по взаємозаліку фінансових активів і фінансових зобов'язань було внесено в 

якості поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в грудні 2011 р. У розділі «Дата набрання чинності та 

перехід до нового порядку обліку» МСФЗ (IFRS) 7 вказує, що «Організація повинна 

застосовувати дані поправки для річних періодів, починаючи 1 січня 2013 або після цієї 

дати, і для проміжних періодів в рамках таких річних періодів». Однак, стандарт, що містить 

вимоги до розкриття інформації для проміжних періодів, МСФЗ (IAS) 34, не містить такої 

вимоги. Неясно, чи відповідна інформація повинна бути розкрита у скороченій проміжній 
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фінансовій звітності. Поправка прибирає фразу «і для проміжних періодів в рамках таких 

річних періодів», роз'яснюючи, що ці розкриття цієї інформації не вимагається у скороченій 

проміжній звітності. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що 

починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. 

 

МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» - проблема визначення ставки дисконтування для 

регіонального ринку 

Поправка до МСБО (IAS) 19 роз'яснює, що оцінка ступеня розвиненості ринку 

високоякісних корпоративних облігацій ґрунтується на валюті, в якій виражено 

зобов'язання, а не країні, до якої таке зобов'язання відноситься. У випадку, якщо розвинений 

ринок високоякісних корпоративних облігацій в цій валюті відсутній, повинна 

використовуватися ставка прибутковості державних облігацій. Поправка набуває чинності 

для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. Дозволяється 

дострокове застосування. 

 

МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» - розкриття інформації в якому-небудь 

іншому компоненті проміжної фінансової звітності 

Поправка встановлює, що необхідні розкриття інформації повинні бути представлені або в 

проміжній фінансовій звітності, або включені шляхом перехресного посилання між 

проміжної фінансової звітністю і тим документом, де вони фактично представлені в рамках 

більш загальної проміжної фінансової звітності (наприклад, в коментарях керівництва або 

звіті про ризики). Рада з МСФЗ вказав, що інша інформація у складі проміжної фінансової 

звітності повинна бути доступна користувачам на тих же умовах і одночасно з проміжною 

фінансовою звітністю. Якщо користувачі не мають такого доступу до іншої інформації, 

проміжна фінансова звітність вважається неповною. Поправка набуває чинності 

ретроспективно до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. 

Дозволяється дострокове застосування. 

 

 

 

Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті стандарти. 

 

Банк застосував наступні переглянуті МСФЗ та інтерпретації, які вступили в дію для річних 

звітів, що починаються 1 січня 2014 року: 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 –  «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань»  

 

В рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази «зараз володіє юридично 

закріпленим правом на здійснення взаємозаліку», а також критерії взаємозаліку щодо 

розрахункових систем, в рамках яких використовуються механізми неодночасно валових 

платежів. Банк вважає, що застосування поправки до МСФЗ (IAS) 32 не має впливу на його 

фінансове становище і результати діяльності. 

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 27 - «Інвестиційні 

підприємства»  

 

Поправки передбачають виключення з вимоги щодо консолідації для компаній, що 

задовольняють визначенню інвестиційної компанії згідно з МСФЗ (IFRS) 10. Згідно 

виключенню з вимоги щодо консолідації, інвестиційні компанії повинні враховувати дочірні 

компанії за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Поправки не вплинули на 

Банк, оскільки Банк не задовольняє визначенню інвестиційної компанії згідно з МСФЗ 

(IFRS) 10. 

 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі» 
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У Роз'ясненні вказується, що компанія повинна визнавати зобов'язання стосовно податків, 

зборів та інших обов'язкових платежів, тоді, коли має місце діяльність, яка обумовить 

необхідність виплати згідно із законодавством. У разі обов'язкового платежу, необхідність 

виплати якого виникає внаслідок досягнення деякого мінімального порогового значення, 

Роз'яснення вказує, що зобов'язання не визнається до моменту досягнення мінімального 

порогового значення. Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 не мало впливу на  фінансову звітність 

Банку, так як Банк в попередні роки слідував принципам визнання, встановленим МСФЗ 

(IAS) 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи », які відповідають вимогам 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21. 

 

Розкриття інформації про суми очікуваного відшкодування для нефінансових активів - 

Поправки до МСФЗ (IAS) 36 

 

Дані поправки усувають ненавмисні наслідки застосування МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка 

справедливої вартості» до розкриття інформації, необхідної відповідно до МСФЗ (IAS) 36 

«Зменшення корисності активів». Крім цього, поправки вимагають розкриття інформації 

про суми очікуваного відшкодування активів або підрозділів, що генерують грошові потоки, 

за якими було визнано знецінення або відбулося відновлення збитків від знецінення 

протягом періоду. Поправки не вплинули на фінансовий стан або результати діяльності 

Банку. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 39 «Новація похідних інструментів і продовження обліку 

хеджування». 

 

Поправки звільняють від необхідності припинення обліку хеджування у випадку, коли 

новація похідного інструмента, класифікованого як інструмент хеджування, задовольняє 

певним критеріям. Поправки не вплинули на Банк,  так як в поточному звітному періоді у 

Банку не було новації похідних фінансових інструментів. 

 

 

Поліпшення, що набрали чинності з 01 липня 2014 року. 

 

Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2010-2012 рр. 

 

МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій» 

 

Це поліпшення застосовується перспективно і роз'яснює різноманітні питання, що 

стосуються визначень умов терміну служби і умов діяльності, які є умовами переходу, в 

тому числі: 

• Умова діяльності повинна містити умову терміну служби; 

• Певні результати діяльності повинні бути досягнуті під час надання послуг 

контрагентом; 

• Певні результати діяльності повинні ставитися до операцій чи діяльності компанії або 

інших компаній, що входять в ту ж групу; 

• Умова діяльності може бути чи не бути ринковою; 

• Якщо контрагент, незалежно від причини, припиняє надання послуг під час періоду 

переходу, умова служби вважається не виконаною. 

 

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу" 

 

Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що всі угоди про умовне відшкодування, 

що класифікуються як зобов'язання (або активи) в результаті об'єднання бізнесу повинні в 

подальшому враховуватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток незалежно 

від того, чи потрапляють вони в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або, якщо застосовано, 

МСФЗ (IAS) 39). 
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МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти» 

Поправки застосовуються ретроспективно і роз'яснюють, що: 

• Компанія повинна розкрити судження керівництва щодо застосування критеріїв 

агрегування, передбачених пунктом 12 МСФЗ (IFRS) 8, включаючи загальний опис 

операційних сегментів, які були агреговані, і економічні характеристики (наприклад, 

продажу або валовий прибуток), які використовувалися для оцінки того, є чи сегменти 

схожими; 

• Розкриття звірка активів сегментів із загальними активами потрібно, тільки якщо така 

звірка надається керівнику, який приймає операційні рішення, так само, як це потрібно для 

розкриття щодо зобов'язань сегментів. 

 

МСФЗ (IFRS) 13 Короткострокова дебіторська і кредиторська заборгованість - поправки 

до МСФЗ (IFRS) 13 

Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 13 роз'яснює в Підставах для висновку, що короткострокова 

дебіторська та кредиторська заборгованість без встановлених процентних ставок може 

враховуватися в сумі рахунків, якщо ефект дисконтування є несуттєвим. 

 

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи» 

Дана поправка застосовується ретроспективно і роз'яснює положення МСФЗ (IAS) 16 та 

МСФЗ (IAS) 38, щодо того, що актив може бути переоцінений на підставі спостережуваних 

даних на підставі як брутто, так і нетто-оцінки. Крім того, накопичена амортизація 

визначена як різниця між брутто-оцінкою активу і його балансовою вартістю. 

 

МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони» 

Поправка застосовується ретроспективно і роз'яснює, що керуюча компанія (компанія, що 

надає послуги в якості старшого керівного персоналу), є пов'язаною стороною і включається 

в розкриття інформації про пов'язані сторони. Крім того, компанія, яка використовує 

керуючу компанію, повинна розкривати суму витрат на послуги з управління. 

 

Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2011-2013 рр. 

 

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу" 

Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що для цілей винятків зі сфери 

застосування МСФЗ (IFRS) 3: 

• Вся спільна діяльність, а не тільки спільні підприємства, виключені зі сфери застосування 

МСФЗ (IFRS) 3; 

• Дане виняток застосовується лише для обліку у фінансовій звітності самої спільної 

діяльності. 

 

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що виключення для компаній, які 

утримують групу фінансових активів та фінансових зобов'язань (портфель) і керують цією 

групою як єдиним цілим, може застосовуватися до портфелів, що складається не тільки з 

фінансових активів та фінансових зобов'язань, а й з інших контрактів, що потрапляють в 

сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або, якщо застосовано, МСФЗ (IAS) 39). 

 

МСФЗ (IAS) 40 Інвестиційна нерухомість 

Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 30 відрізняється для інвестиційного майна і 

нерухомості, зайнятої власником (тобто основних засобів). Поправка застосовується 

перспективно і роз'яснює, що МСФЗ (IFRS) 3, а не опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 

40, використовується для визначення того, чи є операція покупкою активу або об'єднанням 

бізнесу. 

 

Визначення «МСФЗ, який набрав чинності» - поправки до МСФЗ (IFRS) 1 
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Ця поправка роз'яснює в Підставі для висновку, що компанія може вибрати для 

застосування або поточний, або новий, але ще не обов'язковий до застосування стандарт, 

який дозволяє дострокове застосування, за умови, що будь- який з стандартів послідовно 

застосовується у всіх періодах, представлених у першій звітності компанії відповідно до 

МСФЗ. Так як Банк вже складає звітність відповідно до МСФЗ, цей стандарт до нього не 

застосовується. 

 

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

Таблиця 6.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

                                                                                                                                                  (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 
1 2 3 4 
1 Готівкові кошти 2 325 2 698 

2 
Кошти в Національному банку України (крім 

обов’язкових резервів) 3 409 12 093 

3 
Кореспондентські рахунки, депозити та кредити 

«овернайт» у банках: 11 834 26 857 
3.1 України 11 820 26 835 
3.2 Інших країн 14 22 
4 Усього грошових коштів та їх еквівалентів 17 568 41 648 

 

Дані про грошові кошти та їх еквіваленти за відповідний рік розкривають рядок 1 Звіту про 

фінансовий стан.  

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів, моніторинг процентних ставок та аналіз 

географічної концентрації надається у примітці - 31. 

Дані за кореспондентськими рахунками, що відкриті у банках інших країн зазначені у рядку 

3.2. Таблиці 6.1. 

Обмежень щодо використання коштів на кореспондентських рахунках немає. 

Негрошові інвестиційні та негрошові фінансові операції протягом звітного року Банком не 

проводились. 

 

Примітка 7. Кошти в інших банках 
 

Таблиця 7.1. Кошти в інших банках 
                                                                                                                                                       (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 
1 2 3 4 
1 Депозити в інших банках: - 115 650 

1.1 короткострокові депозити  - 115 650 
2 Кредити, надані іншим банкам: 10 517 24 809 

2.1 Короткострокові 10 517 24 809 
2.2 Довгострокові - - 
3 Резерв під знецінення коштів в інших банках (2 103) (10 286) 
4 Усього коштів у банках за мінусом резервів 8 414 130 173 

 

Дані про кошти в інших банках за відповідний рік розкривають рядок 3 Звіту про 

фінансовий стан, враховуються при розрахунку статті Звіту про рух грошових коштів.  

Аналіз коштів в інших банках за строками погашення, моніторинг процентних ставок та 

аналіз географічної концентрації надається у примітці 31. 
 

Таблиця 7.2. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Депозити  

Договори 

купівлі і 

зворотного 

продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 
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1 Непрострочені і не знецінені - - 10 517 10 517   
1.2 в інших банках України - - 10 517 10 517   

2 Кошти в інших банках до вирахування резервів  -  -   
3 Резерв під знецінення коштів в інших банках - - (2 103)  (2 103)  
4 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів - - 8 414  8 414  

 

 

Таблиця 7.3. Аналіз кредитної якості коштів в інших банках за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Депозити  

Договори 

купівлі і 

зворотного 

продажу 

Кредити Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Непрострочені і не знецінені 56 526 - - 56 526 

1.2 в інших банках України 56 526 - - 56 526 
2 Кошти в інших банках до вирахування резервів  59 124  - 24 809  83 933  
3 Резерв під знецінення коштів в інших банках (7 309)  - (2 977)  (10 286)  
4 Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 108 341  - 21 832  130 173  

 

Станом на 31.12.2013: 

- за рядком 1 Таблиці 7.3 примітки 7 Банк зазначає заборгованість за депозитами інших банків, 

за якими не сформовано резерви, тому що справедлива вартість забезпечення повністю 

покриває кредитний ризик. 

 

 

 

 

 
 

 

Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках 

  (тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Рух резервів 

2014 рік 2013 рік 

кошти в інших банках кошти в інших банках 

1 2 3 4 
1 Резерв під знецінення за станом на 01 січня (10 286) (14 121) 

2 
(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення 

протягом року 
11 911 (2 030) 

3 
Списання безнадійної заборгованості за рахунок 

резерву 
2 6 083 

4 Вплив перерахунку у валюту подання звітності (3 730) (218) 

5 
Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 

грудня 
(2 103) (10 286) 

 

Дані Таблиці 7.4 за відповідний рік  включаються до розрахунку статті «Кошти в інших банках» 

Звіту про фінансовий стан та статті «Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в 

інших банках» Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 
 

 

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів 
 

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 
1 2 3 4 
1 Кредити юридичним особам 258 744 217 506 
2 Кредити фізичним особам-підприємцям 5 214 5 183 
3 Іпотечні кредити фізичних осіб 3 130 6 206 

4 
Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби  
15 074 30 702 
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5 Резерв під знецінення кредитів (24 275) (26 496) 
6 Усього кредитів за мінусом резервів 257 887 233 101 

 

Дані Таблиці 8.1.про кредити та заборгованість клієнтів за відповідний рік розкривають 

рядок 4 Звіту про фінансовий стан, враховуються при розрахунку статті Звіту про рух 

грошових коштів. 

Аналіз кредитів та заборгованості клієнтів за строками їх погашення, моніторинг 

процентних ставок, аналіз географічної концентрації, подання фінансових інструментів за 

категоріями оцінки та інформація за операціями з пов’язаними особами надається 

відповідно у примітках 22, 31, 35 та 36.  

 

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Кредити, 

що надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам-

підприєм 

цям 

 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, 

що надані  

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 4 5 6 

1 Залишок за станом на 01 січня (9 666)  -  (5 813)  (11 017)  (26 496)  

2 
(Збільшення)/зменшення резерву 

під знецінення протягом року 
5 085  (49)  -  (11)  5 025  

3 
Списання безнадійної 

заборгованості за рахунок резерву 
- - 4 782 6 227 11 009 

4 
Вплив перерахунку у валюту 

поданні звітності 
(4 773)  -  (1 831)  (7 209)  (13 813) 

5 

 

Залишок за станом на кінець дня 

31 грудня 
(9 354)  (49)  (2 862)  (12 010)  (24 275) 

 
Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Кредити, що 

надані 

юридичним 

особам 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, 

що надані  

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок за станом на 01 січня (7 899)  (5 813)  (10 153)  (23 865)  

2 
(Збільшення)/зменшення резерву під 

знецінення протягом року 
(1 907)  -  (864)  (2 771)  

3 
Списання безнадійної заборгованості за 

рахунок резерву 
140 - - 140 

4 
Залишок за станом на кінець дня 31 

грудня 
(9 666)  (5 813)  (11 017)  (26 496) 

 

Дані про резерви під заборгованість за кредитами клієнтів банку за відповідний рік  

включаються до розрахунку статті «Кредити та заборгованість клієнтів» Звіту про 

фінансовий стан та статті «Відрахування до резерву під знецінення кредитів та  коштів в 

інших банках» Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

 

Таблиця 8.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 
2014 рік 2013 рік 

Сума % Сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
- - 28 805 11% 
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Рядок Вид економічної діяльності 
2014 рік 2013 рік 

Сума % Сума % 

1 2 3 4 5 6 

2 
Операції з нерухомим майном, оренда, 

інжиніринг та надання послуг 
72 716 26% 68 285 26% 

3 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 

виробів та предметів особистого вжитку  
15 635 6% 13 831 6% 

4 
Сільське господарство, мисливство, лісове 

господарство  
- - - - 

5 Фізичні особи 18 204 6% 36 908 14% 

6 Інші 175 607 62% 111 768 43% 

7 
Усього кредитів та заборгованості клієнтів 

без резервів 
282 162 100% 259 597 100% 

 

Рядок «Інші» за 2014 рік включає кредити за наступними видами економічної діяльності: 

- нерезиденти                           -   47 290 тис. грн. або 26,93% 

- інші       -  46 794 тис. грн. або 26,65%; 

- інформаційні послуги                          -  25 308 тис. грн. або 14,41%; 

- будівництво         -  20 246 тис. грн. або 11,53%  

- діяльність готелів                -  18 364 тис. грн. або 10,46% 

- страхова діяльність    -   10 622 тис. грн. або 6,05%; 

- виробництво     -    6 537 тис. грн.  або 3,72%; 

- транспорт      -      446 тис. грн.   або 0,25% 

Станом на 31 грудня 2013 (кінець дня) в кредитному портфелі банку значну частину (26%) 

займають кредити, надані підприємствам та організаціям, основні види діяльності яких: 

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг 

 

Таблиця 8.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за  2014 рік 

                                                                                                                                   (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам-

підприєм-

цям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, що 

надані  

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби  

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Незабезпечені кредити - - - 240 240 

2 Кредити, що забезпечені: 258 744 5 214 3 130 14 834 281 922 

2.1 грошовими коштами 58 211 - - 264 58 475 

2.2 нерухомим майном 166 568 5 214 3 130 13 252 188 164 

2.2.1 у т.ч. житлового призначення 26 083 5 214 3 130 11 543 45 970 

2.3 гарантіями і поручительствами 112 - - -  112 

2.4 іншими активами 33 853 - -   1 318 35 171 

3 
Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів 
258 744 5 214 3 130 15 074 282 162 

  

До інших активів, що забезпечують кредити юридичних осіб, віднесено в основному 

обладнання та устаткування в сумі – 29 726 тис. грн., що забезпечують кредити, надані 

фізичним особам – майнові права на нерухомість – 1 069. 

 

Таблиця 8.6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за  2013 рік                                  
                                                                                                                                                      (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Кредити, 

надані 

юридичним 

особам 

Кредити, що 

надані 

фізичним 

особам-

підприємцям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, що 

надані  

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби  

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Незабезпечені кредити - - - 226 226 
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2 Кредити, що забезпечені: 217 506 5 183 6 206 30 476 259 371 

2.1 грошовими коштами 79 109 - - 374 76 483 

2.2 нерухомим майном 101 973 5 183 6 206 28 897 142 259 

2.2.1 у т.ч. житлового призначення 35 609 5 183 3 254 22 851 66 897 

2.3 гарантіями і поручительствами 561 - - -  561 

2.4 іншими активами 38 863 - -   1 205 40 068 

3 
Усього кредитів та заборгованості 

клієнтів без резервів 
217 506 5 183 6 206 30 702 259 597 

 

До інших активів, що забезпечують кредити юридичних осіб, віднесено в основному 

обладнання та устаткування в сумі – 29 726 тис. грн., що забезпечують кредити, надані 

фізичним особам – майнові права на нерухомість – 1 069. 

 

Таблиці 8.5, 8.6. розкривають структуру кредитної заборгованості клієнтів банку за 

відповідний рік щодо видів забезпечення.   

 

Станом на 31 грудня 2014 (кінець дня) переважна частина кредитів, наданих клієнтам банку, 

забезпечені нерухомим майном житлового та нежитлового призначення. 

 

 

 

 

 

Таблиця 8.7. Аналіз кредитної якості кредитів за 2014 рік                          

                                 (тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Кредити, 

що надані 

юридични

м особам 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам-

підприєм

цям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Непрострочені та незнецінені: 242 331 701 138 2 194  245 364 

1.1 кредити середнім компаніям  21 071 - - - 21 071 

1.2 кредити малим компаніям 221 260 - - - 221 260 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 інші кредити фізичним особам - 701 138 2 194 3 033 

2 Прострочені, але незнецінені: - 152 - -  152 

2.1 із затримкою платежу до 31 днів      - - - -   - 

2.2 із затримкою платежу від 32 до 92 днів - 152  - - 152  

2.3 із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - - - 

3 
Знецінені кредити, які оцінені на 

індивідуальній основі: 
16 413 4 361 2 992 12 880 36 646  

3.1 Із затримкою платежу до 31 днів - - - 95 95 

3.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів -     - - 171 171     

3.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів  8 213 - - 102 8 315 

3.4 Із затримкою платежу від  184 до 365 днів - - - 134 134  

3.5 Із затримкою платежу більше ніж 366 днів 6 649 - 2 861 11 713 21 223 

3.6 без затримки платежів 1 551 4 361 131 665 6 708 

4 
Загальна сума кредитів до вирахування 

резервів 
258 744 5 214 3 130 15 074 282 162 

5 Резерв під знецінення за кредитами (9 354) (49) (2 862) (12 010) (24 275) 

6 Усього кредитів за мінусом резервів 249 390 5 165 268  3 064 257 887 

 

Таблиця 8.8 . Аналіз кредитної якості кредитів за 2013 рік                             
                                                                                                                                                            (тис. грн.) 
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Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Кредити, 

що надані 

юридичним 

особам 

Кредити, 

що 

надані 

фізичним 

особам-

підприєм

цям 

Іпотечні 

кредити 

фізичних 

осіб 

Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам на 

поточні 

потреби 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Непрострочені та незнецінені: 200 141 4 953 221 2 876  208 191 

1.1 кредити малим компаніям 200 141 - - - 200 141 

1.2 інші кредити фізичним особам - 4 953 221 2 876  8 050  

2 Прострочені, але незнецінені: - 230 - 172   402 

2.1 Із затримкою платежу до 31 днів      - 230 - -   230 

2.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів - -  - - -  

2.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів - - - 172 172 

3 
Знецінені кредити, які оцінені на 

індивідуальній основі: 
17 365 - 5 985 27 654 51 004 

3.1 Із затримкою платежу до 31 днів 2 545 - - 15 783 18 328 

3.2 Із затримкою платежу від 32 до 92 днів -     - - - -     

3.3 Із затримкою платежу від 93 до 183 днів      - - - 62      62 

3.4 Із затримкою платежу від  184 до 366 днів 1 492 - - 487 1 979 

3.5 Із затримкою платежу більше ніж 367 днів 6 647 - 5 813 9 438 21 898 

3.6 без затримки платежів 6 681 - 172 1 884 8 737 

4 
Загальна сума кредитів до вирахування 

резервів 
217 506 5 183 6 206 30 702 259 597 

5 Резерв під знецінення за кредитами (9 666) - (5 813) (11 017) (26 496) 

6 Усього кредитів за мінусом резервів 207 840 5 183 393  19 685 233 101 

 

Для аналізу якості кредитного портфеля та з метою розрахунку обсягу резерву під кредитні 

ризики Банк проводить оцінку фінансового стану позичальників згідно внутрішніх Методик 

оцінки фінансового стану позичальника. Аналіз кредитного портфеля та класифікація 

кредитних операцій здійснюється за такими критеріями: 

- оцінка фінансового стану позичальника (контрагента Банку); 

- стан обслуговування позичальником (контрагентом Банку) кредитної заборгованості 

за основним боргом і процентами (комісіями та іншими платежами із обслуговування 

боргу) за ним у розрізі кожної окремої заборгованості позичальника та спроможність 

надалі обслуговувати цей борг. 

При здійсненні класифікації кредитного портфеля за ступенем ризику визначається 

категорія кредитних операцій. Банком приділяється належна увага попередньому аналізу 

фінансового стану позичальника, пріоритет надається позичальникам зі стійким фінансовим 

станом, а у разі нестійкого – зростають вимоги до ліквідності майна, що надається в заставу. 

 

Таблиця 8.9. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2014 року (кінець дня) 

 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Балансова 

вартість 

Вартість 

застави 

Вплив 

застави 
1 2 3 4 5 = 3 - 4 

1 Кредити, що надані юридичним особам  258 744 275 930 (17 186) 

2 
Кредити, що надані фізичним особам-

підприємцям 
5 214 8 212 (2 998) 

3 Іпотечні кредити фізичних осіб 3 130 929 2 201 

4 
Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби  
15 074 10 502 4 572 

5 Усього кредитів  282 162 295 573 (13 411) 

 
Таблиця 8.10. Вплив вартості застави на якість кредиту на 31 грудня 2013 року (кінець дня)  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Балансова 

вартість 

Вартість 

застави 

Вплив 

застави 
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1 2 3 4 5 = 3 - 4 

1 Кредити, що надані юридичним особам  217 506 319 393 (101 887) 

2 
Кредити, що надані фізичним особам-

підприємцям 
5 183 8 214 (3 031) 

3 Іпотечні кредити фізичних осіб 6 206 929 5 277 

4 
Кредити, що надані фізичним особам на 

поточні потреби  
30 702 34 172 (3 470) 

5 Усього кредитів  259 597 362 708 (103 111) 

 

Справедлива вартість забезпечення за знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній 

основі визначалась у відповідності із вимогами чинного законодавства України та 

внутрішніх документів Банку. При визначені ринкової (справедливої) вартості Банком 

використовуються методи оцінки: 

1. Для рухомого майна: 

- обладнання та устаткування, основні засоби – порівняльний, витратний; 

- транспортні засоби – порівняльний; 

- товари в обороті, готова продукція, сировина - порівняльний, витратний. 

2. Для нерухомого майна: 

- об’єкти незавершеного будівництва - порівняльний, витратний; 

- квартири - порівняльний, дохідний; 

- інші об’єкти нерухомості - порівняльний, дохідний. 

 

Базовим методом щодо визначення ринкової вартості є порівняльний, який коригується на 

значення вартості, що одержані за допомогою інших методів оцінки. 

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. 

 

В звітному році Банк придбав шляхом звернення стягнення на предмет застави житлову 

нерухомість у вигляді двокімнатної квартири в м.Києві, балансова вартість  707 тис.грн., та 

книжкову продукцію, балансова вартість – 3 034 тис.грн. 

 

 

Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж  
 

Таблиця 9.1.  Цінні папери у портфелі банку на продаж  
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 
1 2 3 4 
1 Боргові цінні папери 6 426    6 411    

1.1 державні цінні облігації - - 
1.2 облігації підприємств 6 426 6 411 
2 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
- - 

3 Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів  6 426  6 411 

 

В портфелі Банку на продаж станом на 31.12.2014 (кінець дня) враховуються процентні 

іменні облігації підприємств серії «В» ПАТ «Кіровоградобленерго» – 6 426 тис. грн. 

Дані Таблиці 9.1.про цінні папери у портфелі банку на продаж за відповідний рік 

розкривають рядок 5 Звіту про фінансовий стан, враховуються при розрахунку статті Звіту 

про рух грошових коштів, включається до відповідних статей примітки 35 Подання 

фінансових інструментів за категоріями оцінки та примітки 30 Операційні сегменти.  
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Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж 

за 2014 рік 
 (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

підприємств 
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Непрострочені та не знецінені - 6426 6426 
1.1 Великі підприємства - 6426 6426 

2 
Усього боргових цінних паперів у портфелі 

банку на продаж за мінусом резервів 
     - 6 426 6 426 

 

Дані про боргові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2014 рік зазначені в Таблиці 

9.1  примітки 9  (рядок 3, колонка 3). 

 

 

Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж 

за 2013 рік 

 (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 
Державні 

облігації 

Облігації 

підприємств 
Усього 

1 2 3 4 5 

1 Непрострочені та не знецінені - 6411 6411 
1.1 Великі підприємства - 6411 6411 

2 
Усього боргових цінних паперів у портфелі 

банку на продаж за мінусом резервів 
     - 6 411 6 411 

 

Дані про боргові цінні папери в портфелі банку на продаж за 2014 рік зазначені в Таблиці 

9.1  примітки 9  (рядок 3, колонка 4). 

Таблиця 9.4.  Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж за 2014 рік 
 (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Державні 

облігації 

Облігації 

підприємств 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок за станом на початок періоду - -  -  

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду - - -  
3 Залишок за станом на кінець періоду - -  -  

 

Таблиця 9.5.  Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж за 2013 рік 
 (тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Державні 

облігації 

Облігації 

підприємств 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок за станом на початок періоду - (6)  (6)  

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом періоду - 6 6  
3 Залишок за станом на кінець періоду - -  -  

 

Дані Таблиці  9.5 примітки 9 враховуються при розрахунку рядка 5  Звіту про фінансовий стан. 

 

Примітка 10. Інвестиційна нерухомість 

 

Таблиця 10.1. Інвестиційна нерухомість, оцінена за методом справедливої вартості 
(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті  2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 

1 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 

початок року 
30 613 30 033 
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2 
Прибутки/збитки від переоцінки до справедливої 

вартості 
91 580 

3 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 

кінець дня 31 грудня 
30 704 30 613 

 

Таблиця 10.2. Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід   

                                                                                                                                                (тис.грн.) 

Рядок Суми доходів і витрат  2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 
1 Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 1 336 1 394 
2 Інші прямі витрати, що не генерують дохід від оренди - - 

Дані Таблиці 10.1. про інвестиційну нерухомість за відповідний рік розкривають рядок 6 

Звіту про фінансовий стан,  враховуються при розрахунку статті Звіту про рух грошових 

коштів, включається до відповідної статті примітки 35 Подання фінансових інструментів за 

категоріями оцінки. 

Таблиця 10.3. Інформація про мінімальні суми майбутніх орендних платежів за 

невідмовною операційною орендою, якщо банк є орендодавцем  
 (тис.грн.) 

Рядок Період дії операційної оренди  2014 рік 2013 рік 
1 2 3 4 
1 До 1 року 2 038 1 684 
2 Від 1 до 5 років 7 150 6 693 
3 Понад 5 років - 836 

4 
Усього платежів, що підлягають отриманню 

за операційною орендою 
9 188 9 213 
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Примітка 11. Основні засоби та нематеріальні активи 
 

Таблиця 11.1 Основні засоби та нематеріальні активи 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

Будівлі, 

споруди та 

передаваль

ні пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспорт-

ні засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

Інші 

основні 

засоби 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

вкладення в 

основні засоби 

та немате-

ріальні активи 

Немате-

ріальні 

активи 

Усього 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1 Балансова вартість на початок 2013 року  - 264 303 60 92 71 - 233 1023 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 65 1620 528 194 386 564 - 695 4052 

1.2 Знос на початок 2013 року  (65) (1 356) (225) (134) (294) (493) - (462) (3 029) 

2 Надходження - 28 - - - 14 - 27 69 

3 
Капітальні інвестиції на добудову основних 

засобів та вдосконалення нематеріальних активів 
- - - - - - - 40 40 

4 Вибуття - (5) - - - (2) - - (7) 

4.1 В т.ч. знос н адату вибуття - 5 - - - 2 - - 7 

5 Амортизаційні відрахування - (136) (106) (19) (22) (65) - (149) (497) 

6 
Балансова вартість на кінець 2013 року (початок 

2014 року) 
- 156 197 41 70 20 - 151 635  

6 .1 Первісна (переоцінена) вартість 65 1644 528 194 386 576 - 762 4155 

6.2 Знос на кінець 2013 року (початок 2014 року) (65) (1488) (331) (153) (316) (556) - (611) (3 520) 

7 Надходження - 6 54 14 - 19 - - 93 

8 
Капітальні інвестиції на добудову основних 

засобів та вдосконалення нематеріальних активів 
- - - - - - - - - 

9 Вибуття - (26) (54) (8) - (11) - - (99) 

9.1 В т.ч. знос н адату вибуття - 26 2 8 - 11 - - 47 

10 Амортизаційні відрахування - (85) (108) (19) (19) (28) - (77) (336) 

11 Балансова вартість на кінець 2014 року - 77 91 36 51 11 - 74 340  

11.1 Первісна (переоцінена) вартість 65 1624 528 200 386 584 - 762 4 149 

11.2 Знос на кінець 2014 року (65) (1547) (437) (164) (335) (573) - (688) (3 809) 
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ПАТ «АКБ «Траст-капітал» не володіє основними засобами, стосовно яких є передбачені 

законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження. Банком не 

передавались у заставу основні засоби та нематеріальні активи. Залишкова вартість основних 

засобів, вилучених з експлуатації на продаж – 54 тис. грн. Первісна (переоцінена) вартість 

повністю амортизованих основних засобів складає 3 809 тис. грн. 

 

На протязі звітного та попереднього періодів Банком не створювались нематеріальні активи.  

Первісна вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності складає 

762 тис. грн. Переоцінка, збитки від зменшення корисності безпосередньо у власному капіталі 

протягом звітного періоду не визнавались та/або не сторнувались. 

 

Дані Таблиці 11.1. про основні засоби та нематеріальні активи за відповідний рік розкривають 

рядок 8 Звіту про фінансовий стан, враховуються при розрахунку статей Звіту про рух 

грошових коштів, включається до відповідної статті примітки 34 Подання фінансових 

інструментів за категоріями оцінки 
 

 

Примітка 12. Інші фінансові активи. 
 

Таблиця 12.1. Інші фінансові активи 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 

1 
Дебіторська заборгованість за операціями з 

платіжними картками 
 

102 148 

2 
Похідні фінансові активи в торговому портфелі 

банку 
 

3 625 - 

3 Грошові кошти з обмеженим правом користування  236 120 

4 Інші фінансові активи  36 444 

5 Резерв під знецінення інших фінансових активів  (13) (12) 

6 
Усього інших фінансових активів за мінусом 

резервів 
 

3 986 700 

 

До інших фінансових активів віднесено:  

 

 - дебіторська заборгованість за нарахованими доходами  -    22 тис. грн.; 

 - інші          -    14  тис. грн. 

                                                         

Дані Таблиці 12.1. інші фінансові активи за відповідний рік розкривають рядок 9 Звіту про 

фінансовий стан, враховуються при розрахунку статті 14 Звіту про рух грошових коштів, 

включається до відповідних статей примітки 35 Подання фінансових інструментів за 

категоріями оцінки та примітки 30 Операційні сегменти.  

 

Таблиця 12.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2014 рік  

(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів Інші фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 

1 Залишок за станом на 1 січня  (12) (12) 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом року (1) (1) 

3 Списання безнадійної заборгованості - - 

4 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня (13) (13) 
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Таблиця 12.3 Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2013 рік  

(тис.грн.) 

Рядок Рух резервів Інші фінансові 

активи 

Усього 

1 2 3 4 

1 Залишок за станом на 1 січня  (11) (11) 

2 
(Збільшення)/ зменшення резерву під 

знецінення протягом року (2) (2) 

3 Списання безнадійної заборгованості 1 1 

4 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня (12) (12) 

 

Таблиця 12.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2014 рік                          

                                 (тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Дебіторська 

заборгова-

ність за 

операціями з 

платіжними 

картками 
 

Грошові 

кошти з 

обмежен

им 

правом 

користу-

вання 
редити, 

що надані 

фізичним 

особам-

підприєм

цям 

Похідні 

фінансов

і активи 

в 

торговом

у 

портфелі 

банку 
 

Інші 

фінансові 

активи 
 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Непрострочена та незнецінена 

заборгованість: 
116 236 3 625 5  3 982 

1.1 
великі клієнти з кредитною історією 

більше 2 років 
14 236 - - 250 

1.2 середні компанії - - 3 625 -     3  625 

1.3 малі компанії 102 - - 2 104 

2 
Заборгованість, знецінена на 

індивідуальній основі: 
- - - 17  17 

2.1 із затримкою платежу до 31 днів      - - - 1 1 

2.2 
Із затримкою платежу від  184 до 365 

(366) днів 
- - - 1 1  

2.3 
Із затримкою платежу більше ніж 366 

(367) днів 
- - - 10 10 

2.4 без затримки платежів      - - - 5 5 

3 
Усього інших фінансових активів до 

вирахування резерву 
116 236 3 625 22 3 999 

4 
Резерв під знецінення інших 

фінансових активів 
- - - (13) (13) 

5 
Усього інших фінансових активів за 

мінусом резерву 
116 236 3 625  9   3 986 

 

Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за 2014 рік не здійснювався у зв’язку із 

несуттєвістю статті балансу «Резерв під знецінення інших фінансових активів». 
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Примітка 13. Інші активи 
 

Таблиця 13.1. Інші активи 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 

1 
Дебіторська заборгованість з придбання 

активів 
 2 2 

2 
Майно, що перейшло у власність банку як 

заставодержателя 
 32 742 29 267 

3 Інші активи  3 882 646 

4 Резерв під інші активи  (2) 646 

5 Усього інших активів за мінусом резервів  36 624 29 915 
 

У складі інших активів  Банком обліковується також майно, набуте шляхом реалізації прав 

заставодержателя: квартира, будинки та земельні ділянки, що перейшли у власність Банку в 

погашення заборгованості по кредитах в інших роках.  

З моменту оприбуткування майна на баланс, Банк проводить активну роботу по проведенню 

заходів, які передують реалізації активів і без яких неможливо здійснити їх продаж. Зокрема, 

виникла необхідність в державній реєстрації права власності Банку на об’єкти. 

До інших активів віднесено:  

 - авансові платежі за договором оперативної оренди                   -   3 870 тис. грн.; 

 - матеріальні цінності в підзвіті                                                        -      12 тис. грн.. 

Дані Таблиці 13.1. про інші активи за відповідний рік розкривають рядок 10 Звіту про 

фінансовий стан, враховуються при розрахунку статті 15 Звіту про рух грошових коштів, 

включається до відповідних статей примітки 35 Подання фінансових інструментів за 

категоріями оцінки та примітки 30 Операційні сегменти.  

 

 

Примітка 14. Кошти банків. 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 

1 
Кореспондентські рахунки та депозити овернайт 

інших банків - 32 996 

2 Депозити інших банків: 20 237 162 023 
2.1 Короткострокові - 115 636 
2.2 Довгострокові 20 237 46 387 
3 Кредити, отримані: 11 745 44 099 

3.1 Короткострокові 11 745 44 099 
4 Усього коштів інших банків 31 982 239 118 

Протягом звітного періоду у Банку не було випадків невиконання зобов’язань щодо основної 

суми боргу та процентів за ним. 

Дані Примітки 14 про кошти банків за відповідний рік розкривають рядок 12 Звіту про 

фінансовий стан, враховуються при розрахунку статті 16 Звіту про рух грошових коштів 

включається до відповідної статті примітки 30 Операційні сегменти.  

 

Балансова вартість активів, наданих третім особам як забезпечення зобов’язань Банку за 

отриманими коштами від клієнтів складає 18 775 тис. грн.  

 

Балансова вартість депозитів інших банків, узятих у забезпечення за кредитними операціями – 

20 238 тис.грн. 
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Примітка 15. Кошти клієнтів 
 

Таблиця 15.1. Кошти клієнтів 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 

1 Державні та громадські організації: 66 55 

1.1 Поточні рахунки 66 55 

2 Інші юридичні особи 81 308 57 727 

2.1 Поточні рахунки  13 239  8 044 

2.2 Строкові кошти 68 069 49 683 

3 Фізичні особи: 70 719 45 110 

3.1 Поточні рахунки 6 756   12 074   

3.2 Строкові кошти 63 963 33 036 

4 Усього коштів клієнтів 152 093 102 892 

 

Дані Таблиці 15.1. про кошти клієнтів за відповідний рік розкривають рядок 13 Звіту про 

фінансовий стан, враховуються при розрахунку статті 17 Звіту про рух грошових коштів, 

статей примітки 30 Операційні сегменти, відповідних таблиць примітки 31 Управління 

фінансовими ризиками.  

 

Таблиця 15.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності 

(тис. грн.) 

Рядок Вид економічної діяльності 
2014 рік 2013 рік 

сума % Сума % 

1 2 3 4 5 6 

1 
Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 
1 558 1% - - 

2 
Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання послуг 
70 354 46% 40 904 40% 

3 

Торгівля, ремонт автомобілів, 

побутових виробів та предметів 

особистого вжитку  

364 0% 941 1% 

4 
Сільське господарство, мисливство, 

лісове господарство  
68 0% 75 - 

5 Фізичні особи 70 719 47% 45 110 44% 

6 Інші 9 030 6% 15 862 15% 

7 Усього коштів клієнтів 152 093 100% 102 892 100% 

 

Сума грошових депозитів, залучених в якості застави під кредитні операції клієнтів станом на 

кінець дня 31 грудня 2014 року складає 69 189 тис.грн. 

 

До рядку «Інші» віднесено кошти клієнтів за наступними видами економічної діяльності:  

- страхування та допоміжні фін. послуги    -   7 638 тис.грн., або – 5,02% 

- виробництво                                              -     679 тис.грн., не є суттєвими 

- будівництво                                                                      -      259 тис.грн., не є суттєвими  

- нерезиденти інвестори                                                    -      117 тис.грн,, не є суттєвими 

- транспорт                                                                          -      17 тис.грн,, не є суттєвими 

- посольство                                                                          -      17 тис.грн,, не є суттєвими 

- інші          -      303 тис.грн., не є суттєвими 
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Примітка 16. Резерви за зобов’язаннями 

 

Таблиця 16.1. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Примітки 

Зобов’язання 

кредитного 

характеру 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на 1 січня   30 30 
2 Формування  та/або збільшення резерву  (23) (23) 

3 Залишок на кінець дня 31 грудня   7 7 

 

Дані Таблиці 16.1. про резерви за зобов’язаннями за 2014 рік розкривають рядок 16  Звіту про 

фінансовий стан,  включаються до розрахунку статті «Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

 

Таблиця 16.2. Зміни резервів за зобов’язаннями за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів Примітки 

Зобов’язання 

кредитного 

характеру 

Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на 1 січня   16 16 
2 Формування  та/або збільшення резерву  14 14 

3 Залишок на кінець дня 31 грудня   30 30 

 

Дані Таблиці 16.1. про резерви за зобов’язаннями за 2014 рік розкривають рядок 15  Звіту про 

фінансовий стан, включаються до розрахунку статті «Відрахування до резервів за 

зобов’язаннями  Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. 

 

Примітка 17. Інші фінансові зобов’язання  

 

Таблиця 17.1. Інші фінансові зобов’язання 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 

1 Кредиторська заборгованість за операціями з 

платіжними картками 
 

9 2 

2 Кредиторська заборгованість за операціями з 

іноземною валютою 
 

4 438 - 

3 Інші фінансові зобов’язання  16 557 187 
4 Усього інших фінансових зобов’язань  21 004 189 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2014 року «Інші фінансові зобов’язання» складаються із: 

- кредиторська заборгованість за платежами фізичних осіб        -       719 тис. грн.; 

- кошти на рахунках нез’ясованих сум                                           -  15 779 тис.грн. 

- розрахунки з VISA , SWIFT                                                         -        55 тис. грн. 

- інші                                                                                                   -         4 тис.грн. 

 

Дані Таблиці 17.1. про інші фінансові зобов’язання за відповідний рік розкривають рядок 17  

Звіту про фінансовий стан, враховуються при розрахунку статті 19 Звіту про рух грошових 

коштів, статей примітки 30 Операційні сегменти, відповідних таблиць примітки 31 

Управління фінансовими ризиками.  
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Примітка 18. Інші зобов’язання 

 

Таблиця 18.1. Інші зобов’язання 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Примітки 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 

1 
Кредиторська заборгованість за податками 

та зборами, крім податку на прибуток 

 

193 126 

2 
Кредиторська заборгованість за 

розрахунками з працівниками банку 

 

324 278 

3 Доходи майбутніх періодів   40 35 

4 Інша заборгованість  30 20 

5 Усього  587 459 

 

     

Дані Таблиці 18.1. про інші зобов’язання за відповідний рік розкривають рядок 18 Звіту про 

фінансовий стан. 

 

Примітка 19. Субординований борг 

 

З метою підвищення рівня капіталізації ПАТ «АКБ «Траст-капітал» залучив:  

 - у інвестора – юридичної особи звичайні незабезпечені грошові кошти в іноземній 

валюті на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу 

Банку (капіталу 2-го рівня) в сумі 47 306 тис. грн.; 

 - у інвестора – фізичної особи звичайні незабезпечені грошові кошти в національній 

валюті на умовах субординованого боргу в сумі 10 000 тис.грн. Починаючи з жовтня 2014 

року до капіталу Банку (капіталу 2-го рівня) враховується 80% від загальної суми, а саме 

8 000 тис. грн. 

 

В Звіті про фінансовий стан сума за рядком 18 «Субординований борг» включає нараховані 

відсотки за субординованим боргом, що складають на дату балансу – 220 тис. грн. в 

національній валюті на користь інвестора – фізичної особи та 73 тис. доларів США (1 148 тис. 

грн. за офіційним курсом НБУ на 31 грудня 2014 року) на користь інвестора – юридичної 

особи-нерезидента. 

 

Загальна сума зобов’язань Банку за статтею Звіту про фінансовий стан  «Субординований 

борг» складає  58 675 тис. грн. 

 

Відповідно до умов договору про залучення грошових коштів на умовах субординованого 

боргу, термін зобов’язань за субординованим боргом перед інвестором – юридичною особою 

становить 15 років (до 2021 року), перед інвестором – фізичною особою 7 років (до 2018 

року). 

 

Примітка 20. Статутний капітал та емісійні  різниці (емісійний дохід)    
                                                                                                                                         (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Кількість акцій в 

обігу (тис.шт.) 
Прості акції Усього 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на 01 січня 2013 року 53 250 53 250 53 250 

 2 Залишок  на  кінець  дня 31 грудня 2013 року 

(залишок на 01 січня 2014 року) 
53 250 53 250 53 250 

 3 Внески за акціями (паями, частками) нового 

випуску 
- 10 118 10 118 

 4 Залишок на кінець дня 31 грудня 2014 року 53 250 63 368 63 368 
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Станом на 31.12.2014 року:  

- кількість акцій, об’явлених до випуску     –              0 шт.; 

- кількість випущених і сплачених акцій     –     53 250 шт.; 

- кількість випущених акцій, але не повністю сплачених  –              0 шт.; 

- номінальна вартість однієї акції      –   1 грн.19 коп. 

 

Права та обов’язки акціонерів визначаються чинним законодавством та Статутом Банку. 

Акціонери Банку користуються переважним правом на придбання акцій, що випускаються 

додатково, тільки в процесі приватного розміщення акцій, в порядку, встановленому 

законодавством України. 

 

 Банк не визначає переваг (різні умови) одних інвесторів перед іншими на придбання акцій, 

що випускаються додатково, за винятком випадків реалізації акціонерами свого переважного 

права. Положень або вимог, які обмежують, або надають непропорційні права будь-яким 

окремим акціонерам немає. Переваг одних акціонерів перед іншими щодо викупу Банком 

акцій не існує. 

 

Сума та умови акцій, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу – 

відсутні. 

 

Дані про статутний капітал зазначаються у Звіті про фінансовий стан (рядок 21) та у Звіті про 

власний капітал (колонка 3). 

 

Примітка 21. Резерви переоцінки (компоненти іншого сукупного доходу)  
(тис.грн.) 

 

Відрахування в загальні резерви Банку проводяться за рахунок прибутку після сплати 

податків згідно із рішенням Загальних зборів акціонерів. В звітному році загальний резерв не 

використовувався. 

 

Дані про резервні та інші фонди банку зазначаються у Звіті про фінансовий стан (рядок 23). 

Вплив податку на прибуток визначений з урахуванням вимог МСБО 12 «Податки на 

прибуток». 

 

 

 

 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті Примітки 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 

1 Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж:  8 2 

1.1 зміни переоцінки до справедливої вартості  6 14 

1.2 зменшення корисності  - - 

1.3 доходи (витрати) у результаті продажу, перекласифіковані 

в звітному періоді на прибутки або збитки 
 - - 

2 Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів:  6 216 6 216 

4 Податок на прибуток, пов’язаний із:  - - 

4.1 зміною резерву переоцінки цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
 - - 

4.2 зміною резерву переоцінки основних засобів та 

нематеріальних активів 
 - - 

4.3 зміною резерву накопичених курсових різниць  - - 

5 Усього резервів переоцінки (інший сукупний дохід) 

за вирахуванням податку на прибуток  
 6 224 6 218 
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Примітка 22. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 
(тис. грн.)  

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 
При-

мітки 

2014 рік 2013 рік 

менше 

ніж 12 

місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 

усього 
менше ніж 

12 місяців 

більше 

ніж 12 

місяців 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
6 17 568 - 17 568 41 648 - 41 648 

2 Кошти обов’язкових 

резервів у Національному 

банку 

 - - - 2 000 - 2 000 

3 Кошти в інших банках 7 8 414 - 8 414 130 173 - 130 173 

4 Кредити та заборгованість 

клієнтів 
8 88 137 169 750 257 887 120 666 112 435 233 101 

5 Цінні папери в портфелі 

банку на продаж 
9 112 6 314 6 426 109 6 302 6 411 

6 Інвестиційна нерухомість 10 - 30 704 30 704 - 30 613 30 613 

7 Дебіторська заборгованість 

за поточним податком на 

прибуток 

 242 - 242 - - - 

8 Основні засоби та 

нематеріальні активи 
11 14 326 340 27 608 635 

8 Інші фінансові активи 12 3 987 - 3 987 700 - 700 

9 Інші активи 13 3 882 32 742 36 624 29 915 - 29 915 

10 Усього активів  122 357 239 835 362 192 325 238 149 958 475 196 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

11 Кошти банків 14 11 983 20 000 31 983 239 118 - 239 118 

12 Кошти клієнтів 15 103 272 48 821 152 093 54 991 47 901 102 892 

13 Зобов’язання за поточним 

податком на прибуток 
 - - - 24 - 24 

14 Відстрочені податкові 

зобов’язання 
 5 363 - 5 363 5 328 - 5 328 

15 Резерви за зобов’язаннями 16 7  - 7 30 - 30 

16 Інші фінансові   

зобов’язання 
17 21 004 - 21 004 189 - 189 

17 Інші зобов’язання 18 587 - 587 459 - 459 

18 Субординований борг 19 1 368 57 307 58 675 258 33 979 34 237 

19 Усього зобов’язань   143 584 126 128 269 712 300 397 81 880 382 277 

 

 

Примітка 23. Процентні доходи та витрати 
 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 

 Процентні доходи :   
1 Кредитами та заборгованість клієнтів 32 719 30 028 
2 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 1 081 1 471 
3 Кошти в інших банках 1 952 2 926 
4 Кореспондентські рахунки в інших банках 19 152 
5 Інші 19 15 
6 Усього процентних доходів 35 790 34 592 

 Процентні витрати :   
7 Строкові кошти юридичних осіб (6 977) (9 054) 
8 Строкові кошти фізичних осіб (5 562) (2 235) 
9 Строкові кошти інших банків (8 505) (6 074) 

10 Поточні рахунки (1 151) (880) 
11 Інші (4 549) (3 335) 
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Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 

12 Усього процентних витрат (26 744) (21 578) 
13 Чистий процентний дохід/(витрати) 9 046 13 014 

До інших процентних витрат (рядок 11) віднесені процентні витрати за субординованим 

боргом. 

Дані рядку 13 примітки 23 про чистий процентний дохід/(витрати) зазначаються у Звіті 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (рядок 1). 

Дані про процентні доходи зазначаються: 

- у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (рядок 1.1);  

- при розрахунку рядка 1 Звіту про рух грошових коштів. 

Дані про процентні витрати зазначаються: 

- у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (рядок 1.2);  

- при розрахунку рядка 2 Звіту про рух грошових коштів. 

 

Примітка 24. Комісійні доходи та витрати 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 

 Комісійні доходи   

1 Розрахунково-касові операції 1936 1907 

2 Операції з цінними паперами 178 178 

3 Інші 629 638 

4 Гарантії надані  - - 

5 Усього комісійних доходів 2 743 2 723 

 Комісійні витрати   

6 Розрахунково-касові операції (205) (252) 

7 Інші (505) (284) 

8 Усього комісійних витрат (710) (536) 

9 Чистий комісійний дохід/витрати 2 033 2 187 

 

Інші комісійні доходи за 2014 рік (рядок 3, колонка 3) включають: 

- комісійні доходи за операціями на валютному ринку для клієнтів   –  530 тис. грн.; 

- комісійні доходи від кредитного обслуговування                                 –    64 тис.грн., 

- комісійні доходи за наданими гарантіями                                                         –    30 тис. грн.; 

- інші            –      5 тис.грн. 

Інші комісійні витрати за 2014 рік (рядок 8, колонка 3) включають: 

- комісійні витрати за операціями VISA                               –    350 тис. грн. 

- комісійні витрати за операціями УкрКарт                –      70 тис. грн; 

- за операціями на валютному ринку       –      2 тис.грн. 

Дані про комісійні доходи зазначаються у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід  (рядок 2), при розрахунку рядка 3 Звіту про рух грошових коштів. 

Дані про комісійні витрати зазначаються у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід (рядок 3), при розрахунку рядка 4 Звіту про рух грошових коштів. 

 

Примітка 25. Інші операційні доходи 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 

1 
Дохід від надання в оренду інвестиційної 

нерухомості 

 

1 336 1 394 

2 Дохід від операційного лізингу (оренди)   110  97 

3 
Дохід від вибуття основних засобів та 

нематеріальних активів 

 
- - 

4 Інші  22 702 696 

5 Усього операційних доходів  24 148 2 187 
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До складу інших доходів за 2014 рік віднесено: 

- дохід від торговельних операцій з похідними фінансовими інструментами – 22 345 тис. 

грн.;   

- штрафи, пені клієнтів по кредитним операціям           –   51 тис. грн.; 

- переоцінка активів                                                                                                 –  196 тис. грн.; 

- дострокове розірвання депозитних договорів                                                    –  102 тис. грн.; 

- продаж бланків векселів                                                                                        –     3 тис. грн.; 

- дохід від продажу активів                                                                                     –     4 тис. грн.; 

- інші                   –   1 тис. грн. 

Дані про інші операційні доходи (рядок 5 примітки 25) зазначаються у Звіті про прибутки і 

збитки та інший сукупний дохід (рядок 11), при розрахунку рядка 8 Звіту про рух грошових 

коштів. 

 

Примітка 26. Адміністративні та інші операційні витрати 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 5 

1 Витрати на утримання персоналу  (3 759) (3 663) 

2 Амортизація основних засобів  (260) (350) 

3 
Амортизація програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів 

 
(77) (149) 

4 

Витрати на утримання основних засобів та 

нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші 

експлуатаційні  послуги 

 

(2 039) (2 487) 

5 Витрати на оперативний лізинг (оренду)  (4 299) (4 610) 

6 Інші витрати, пов’язані з основними засобами  (15) (17) 

7 Професійні послуги  (233) (82) 

8 Витрати на маркетинг та рекламу  - (44) 

9 Витрати із страхування  (307) (313) 

10 
Сплата інших податків та обов’язкових платежів, 

крім податку на прибуток 

 
(974) (340) 

11 Інші  (807) (291) 

12 
Усього адміністративних та інших операційних 

витрат 

 
(12 770) (12 346) 

 

Дані примітки 26 «Адміністративні та інші операційні витрати» (рядок 12) зазначаються  у 

Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (рядок 12). 

 

Дані примітки 26 про амортизацію основних засобів та програмного забезпечення та інших 

нематеріальних активів (рядки 2 та 3) зазначаються в таблиці 11.1 примітки 11 (рядки 10 та 5 

відповідно); у Звіті про рух грошових коштів за рядком 8 колонки 4 та 3 відповідно). 

 

 

Примітка 27. Витрати на податок на прибуток 
 

Таблиця 27.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статті  2014рік 2013рік 
1 2 3 4 
1 Поточний податок на прибуток  - (247) 
2 Зміна відстроченого податку на прибуток, пов’язана з: (34) 1 153 

2.1 виникненням чи списанням тимчасових різниць (34) 1 153 
3 Усього витрати податку на прибуток (34) 906 

 

Дані про витрати на податок на прибуток зазначаються: 

- у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід ( рядок 14). 
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Таблиця 27.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку 

(збитку) 

(тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 

1 2 3 4 

1 Прибуток до оподаткування (411) 1 387 

2 
Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою 

оподаткування 
- 264 

 КОРИГУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)     

3 

Витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку: 

 (штрафи сплачені, створення резерву відпусток, страхування 

фінансових ризиків, амортизація, резерви за активними 

операціями) 

24 

 

55 

 

4 

Витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку 

податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському 

обліку 

- - 

5 

Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не 

визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку): 

(операції з ЦП) 

193 318 

6 

Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але 

визнаються в бухгалтерському обліку: (операції з ЦП, переоцінка 

інвестиційної нерухомості) 

(246) (390) 

7 
Поточні податкові відрахування, недостатньо (надлишково) 

сформовані у  попередніх періодах 
- - 

8 Сума податку на прибуток (збиток)  - 247 

 

Таблиця 27.3. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Залишок на 1 

січня 2014  

року 

Визнані в 

прибутках/ 

збитках 

Залишок на 

кінець дня 

31 грудня 

2014 року 

1 2 3 4 5 

1 

Податковий вплив тимчасових різниць, які 

зменшують (збільшують) суму оподаткування 

та перенесені податкові збитки на майбутні 

періоди 

   

1.1 Основні засоби 65 12 77 

1.2 Переоцінка активів (5 424) (54) (5 478) 

1.3 Нараховані доходи (витрати) 50 8 58 

1.4 Інші (19) (1) (20) 

2 
Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов’язання) 
(5 328) (35) (5363) 

3 Визнаний відстрочений податковий актив 115 (20) 135 

4 Визнане відстрочене податкове зобов’язання (5 443) (55) (5 498) 
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Таблиця 27.4. Податкові наслідки, пов’язані з визнанням відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Залишок 

на 1 січня 

2013  року 

Визнані в 

прибутка

х/ 

збитках 

Залишок на 

кінець дня 31 

грудня 2013 

року 

1 2 3 4 5 

1 

Податковий вплив тимчасових різниць, які 

зменшують (збільшують) суму оподаткування 

та перенесені податкові збитки на майбутні 

періоди 

   

1.1 Основні засоби (202) 267 65 

1.2 Переоцінка активів (6 204) 780 (5424) 

1.3 Нараховані доходи (витрати) (415) 465 50 

1.4 Інші 339 (358) (19) 

2 
Чистий відстрочений податковий актив 

(зобов’язання) 
(6 482) 1154 (5328) 

3 Визнаний відстрочений податковий актив 339 (224) 115 

4 Визнане відстрочене податкове зобов’язання (6 821) 1378 (5 443) 

 

Дані про чисті відстрочені податкові зобов’язання (рядок 2) зазначаються у Звіті про 

фінансовий стан, рядок 15.  

 

 

Примітка 28. Прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

 
Таблиця 28.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2014 рік 2013 рік 
1 2 3 4 5 

1 Прибуток/(збиток) за рік   (445) 2 293 

2 Середньорічна кількість простих акцій в 

обігу (тис. шт.) 

20 
53 250 53 250 

3 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) 

на одну просту акцію  

  
(0,01) 0,04 

 

Дані про чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію зазначаються у 

Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (рядок 20). 

 

Дані про прибуток/(збиток) за рік зазначаються: 

- у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (рядок 16);  

- у Звіті про фінансовий  стан, рядок 22; 

 

Примітка 29. Дивіденди 
 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік 
1 2 4 5 

1 Залишок за станом на початок періоду - - 

2 Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо 

виплати протягом періоду 
10 118 - 

3 Дивіденди, виплачені протягом періоду 10 118 - 

4 Дивіденди на акцію, за якими прийнято 

рішення щодо виплати протягом періоду 
0,19 - 
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Примітка 30. Операційні сегменти  

 

Таблиця 30.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2014 рік 

 (тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  Дохід від зовнішніх клієнтів:           

1 Процентні доходи 30 781 1 938 3 071 - 35 790 

2 Комісійні доходи 1 308 1 193 242 - 2 743 

3 Інші операційні доходи 34 237 22 345 1 532 24 148 

4 Усього доходів сегментів 32 123 3 368 25 658 1 532 62 681 

5 Процентні витрати (11 445) (6 794) (8 505) - (26 744) 

6 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

263 3 324 8 182 - 11 769 

7 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості 

(3 - - - (3) 

8 
Результат від операцій з 

іноземною валютою 
357 392 (31 590) - (30 841) 

9 
Результат від переоцінки 

операцій з іноземною валютою 
- - - (3 907) (3 907) 

10 
Результат переоцінки об'єктів 

інвестиційної нерухомості 
- - - 91 91 

11 Комісійні витрати - (420) (290) - (710) 

12 
Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
26 (3) - - 23 

13 
Адміністративні та інші 

операційні витрати 
(501) (869) (17) (11 383) (12 770) 

14 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:   

Прибуток/(збиток) 
20 820 (1 002) (6 562) (13 667) (411) 

 

 

Таблиця 30.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2013 рік 

 (тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  Дохід від зовнішніх клієнтів:           

1 Процентні доходи 25 124 4 904 4 564 - 34 592 

2 Комісійні доходи 1 565 969 189 - 2 723 

3 Інші операційні доходи 45 115 631 1 396 2 187 

4 Усього доходів сегментів 26 734 5 988 5 384 1 396 39 502 

5 Процентні витрати (11 906) (3 598) (6 074)  (21 578) 

6 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

(1 907) (864) (2 248) - (5 019) 

7 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості 

(2) - - - (2) 
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Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Результат від операцій з 

іноземною валютою 
(2 091) 86 2 728 - 723 

9 
Результат від переоцінки 

операцій з іноземною валютою 
- - - 71 71 

10 
Результат переоцінки об'єктів 

інвестиційної нерухомості 
- - - 580 580 

11 Комісійні витрати - (281) (255) - (536) 

12 
Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
- - - 6 6 

13 
Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
(14) - - - (14) 

14 
Адміністративні та інші 

операційні витрати 
(293) (307) (79) (11 667) (12 346) 

15 
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:   

Прибуток/(збиток) 
10 521 1 024 (544) (9 614) 1 387 

 

Таблиця 30.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ           

1 Активи сегментів 254 561  3 688  30 299 - 288 548 

2 Усього активів сегментів 254 561  3 688  30 299 - 288 548 

3 Нерозподілені активи - - - - 73 643 

4 Усього активів     362 191 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ      

5 Зобов'язання сегментів 134 277 81 708 31 983 - 247 968 

6 Усього зобов'язань сегментів 134 277 81 708 31 983 - 247 968 

7 Нерозподілені зобов'язання - - - - 21 749 

8 Усього зобов'язань     269 711 

  ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ      

9 Амортизація     (337) 

 

 

Таблиця 30.4. Активи та зобов’язання звітних сегментів за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  АКТИВИ СЕГМЕНТІВ           

1 Активи сегментів 213 029 20 232 137 124 - 370 385 

2 Усього активів сегментів 213 029 20 232 137 124 - 370 385 

3 Нерозподілені активи - - - - 104 811 

4 Усього активів     475 196 
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Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найменування звітних сегментів 
Інші 

сегменти 

та 

операції 

Усього 
послуги 

корпора-

тивним 

клієнтам 

послуги 

фізичним 

особам 

інвести-

ційна 

банківська 

діяльність 

1 2 3 4 5 6 7 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ           

5 Зобов'язання сегментів 81 796 55 572 239 132 - 376 500 

6 Усього зобов'язань сегментів 81 796 55 572 239 132 - 376 500 

7 Нерозподілені зобов'язання - - - - 5 777 

8 Усього зобов'язань     382 277 

  ІНШІ СЕГМЕНТНІ СТАТТІ      

9 Амортизація     (499) 

 

Банк здійснює діяльність виключно на території України, тому інформація за географічними 

сегментами не надається. 

 

Дані Таблиць 30.1.- 30.4. Примітки 30 відповідають аналогічним даним рядків Звіту 

про фінансовий стан, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, приміток до цих 

звітів та враховуються при розрахунку статей Звіту про рух грошових і Звіту про власний 

капітал. 

 
Примітка 31. 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 положеннями та процедурами, основні з яких: 

- Кредитна політика;  

- Положення про Кредитний комітет; 

- Положення про Управління кредитних ризиків; 

- Положення про 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 ризиками 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;  
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- 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. 

 

Банком здійснюється щоденний контроль за проведенням операцій в межах лімітів, стосовно 

нормативів, встановлених Національним банком України, - Н7, Н8, Н9, Н10, Н11та Н12. Протягом 

звітного року Банк дотримувався нормативів кредитного ризику. Виключення становлять 

порушення нормативу Н7 (норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 

контрагента) в періоди з 21.03.2014 по 16.04.2014, з 24.04.2014 по 28.04.2014 і з 12.08.2014 по 

18.08.2014. Ці тимчасові порушення були викликані значними коливаннями валютного курсу, 

зростанням гривневого еквіваленту кредитної заборгованості і неможливістю часткового 

погашення цієї заборгованості позичальниками у стислі строки. 
 

Фактичні значення нормативів кредитного ризику станом на 01.01.2015 року наступні: 
Н7  –   24,15%  (нормативне значення - не більше 25%); 

Н8  –   134,81%  (нормативне значення - не більше 800%); 

Н9  –   2,09%  (нормативне значення - не більше 5%); 

Н10  –   2,61%  (нормативне значення - не більше 30%). 

 

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 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); 
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- 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. 
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Таблиця 31.1. Аналіз валютного ризику 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування валюти 

На кінець дня 2014 року На кінець дня 2013 року 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов’язання 

похідні 

фінансові 

інструменти 

чиста 

позиція 

монетарні 

активи 

монетарні 

зобов’язання 

похідні 

фінансові 

інструменти 

чиста 

позиція 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Долари США 172 322 157 710 20 185 (5 573) 174 937 146 721 -  28 216 

2 Євро 3 967 9 106 -  (5 139) 59 156 63 020 -  (3 864) 

3 Фунти стерлінгів - - -  - 54 - -  54 

4 Інші 52 - -  52 36 - -  36 

5 Усього 176 341 166 816 20 185 (10 660) 234 183 209 741 -  24 442 

 

 

Таблиця 31.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, 

що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими 

 

Розрахунок проводиться для грошових залишків у валютах, що відрізняються від функціональної валюти. 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На кінець дня 2014 року На кінець дня 2013 року 

вплив на прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний капітал 

вплив на 

прибуток/(збиток) 

вплив на 

власний капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5% (279) (279) 1 411 1 411 
2 Послаблення долара США на 5% 279 279 (1 411) (1 411) 
3 Зміцнення євро на 5% (257) (257) (193) (193) 
4 Послаблення євро на 5% 257 257 193 193 
5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5% - - 3 3 
6 Послаблення фунта стерлінгів на 5% - - (3) (3) 
7 Зміцнення  інших валют та банківських металів 3 3 2 2 
8 Послаблення інших валют та банківських металів (3) (3) (2) (2) 

 

Банком здійснено аналіз змін фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на 

звітну дату, визначив величину зміцнення/послаблення курсу у  розмірі 5%. 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.  
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Таблиця 31.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін 

обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні 

характеристики залишаються фіксованими 

                                                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

Середньозважений 

валютний курс 2014 року 

Середньозважений валютний 

курс 2013 року 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

вплив на 

прибуток/ 

(збиток) 

вплив на 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 6 

1 Зміцнення долара США на 5% 15 15 (442) (442) 
2 Послаблення долара США на 5% (15) (15) 442 442 
3 Зміцнення євро на 5% (95) (95) (138) (138) 
4 Послаблення євро на 5% 95 95 138 138 
5 Зміцнення фунта стерлінгів на 5% 2 2 3 3 
6 Послаблення фунта стерлінгів на 5% (2) (2) (3) (3) 
7 Зміцнення  інших валют та 

банківських металів 2 2 4 4 
8 Послаблення інших валют та 

банківських металів (2) (2) (4) (4) 
 

У таблиці 31.3 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%. 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. 

 

Процентний ризик 
 

Залучення підпроцентних 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.  

 

Відсотковий 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 31.4. Загальний аналіз процентного ризику 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

На 

вимогу і 

менше 1 

міс. 

Від 1 до 

6 міс. 

Від 6 до 

12 міс. 

Більше 

року 

Безпро-

центні 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2013 рік       

1 Усього фінансових активів 99 009 61 370 90 117 118 737 44 799 414 033 

2 Усього фінансових зобов’язань 91 256 72 518 75 538 81 877 55 247 376 436 

3 

Чистий розрив за процентними 

ставками на кінець 

попереднього року 7 752 (11 148) 14 580 36 860 (10 448) 37 597 

 2014 рік       

4 Усього фінансових активів 21 942 22 195 46 376 173 790 29 979 294 282 

5 Усього фінансових зобов’язань 16 677 47 013 27 563 126 116 46 386 263 755 

6 Чистий розрив за процентними 5 264 (24 818) 18 814 47 674 (16 407) 30 527 
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Рядок Найменування статті 

На 

вимогу і 

менше 1 

міс. 

Від 1 до 

6 міс. 

Від 6 до 

12 міс. 

Більше 

року 

Безпро-

центні 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ставками на кінець 

попереднього року 

 

При обсягах активів і зобов’язань, представлених у табл. 39.4, чутливість процентних ставок буде 

такою:  

1. Зростання ставок на 1,0% приведе до наступного збільшення чистого процентного доходу: 

Зростання процентних доходів: Д% = (294 282 – 29 979) × 1,0%= 2 643 тис. грн.  

Зростання процентних витрат:   В% = (263 755 – 46 386) × 1,0%= 2 174 тис. грн. 

Зростання чистого процентного доходу буде: 

Д% чист. = 2 643 – 2 174 = 469 тис. грн. 

 

2. Зменшення ставок на 1,0% приведе до наступної зміни чистого процентного доходу. 

Д% чист.  =  - 469 тис. грн. 

 

При існуючому співвідношенні фінансових активів і пасивів, зростання процентних ставок приведе до 

зростання  чистого процентного доходу, зменшення процентних ставок приведе до зменшення чистого 

процентного доходу. 

 

Таблиця 31.5. Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами 

(%) 

Рядок Найменування статті 
2014 рік 2013 рік 

гривня 
долари 

США 
євро гривня 

долари 

США 
євро 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи       

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
0,01 1,14 0,02 0,03 1,25 0,66 

2 Кошти в інших банках 3,51 2,14 1,63 9,62 2,48 1,71 

3 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 
16,06 9,62 13,08 16,87 9,97 12,10 

4 
Боргові цінні папери у портфелі 

банку на продаж 
14,06 - - 15,41 - - 

 Зобов’язання       

5 Кошти банків 4,20 6,84 1,93 6,48 2,59 1,87 

6 Кошти клієнтів: 13,22 7,38 5,06 13,13 6,60 1,32 

6.1 Поточні рахунки 3,93 3,27 0,01 2,36 3,40 0,02 

6.2 Строкові кошти 16,25 7,76 9,56 15,69 7,47 4,96 

7 Субординований борг 10,25 9,50 - 10,25 9,50 - 

 

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 
 

Таблиця 31.6. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

   Активи          
1 Грошові кошти та їх еквіваленти  17 554 - 14 17 568 
2 Кошти в інших банках  8 414 - - 8 414 
3 Кредити та заборгованість клієнтів  210 624 - 47 263 257 887 
4 Цінні папери в портфелі банку на продаж  6 426 - - 6 426 
5 Інші фінансові активи  3 987 - - 3 987 
6 Усього фінансових активів  247 005 - 47 277 294 282 

 Зобов'язання          

7 Кошти банків  31 983 - - 31 983 
8 Кошти клієнтів  151 972 16 105 152 093 
9 Інші фінансові зобов'язання  21 004 - - 21 004 
10 Субординований борг  10 250 48 425 - 58 675 
11 Усього фінансових зобов'язань  215 209 48 441 105 263 755 

12 
Чиста балансова позиція за фінансовими 

інструментами 
31 796 (48 441) 47 172 30 527 

13 Зобов'язання кредитного характеру  53 152 - - 53 152 
 

Дані Таблиці 31.6. відповідають аналогічним даним рядків Звіту про фінансовий стан, 

приміток до звіту та  враховуються при розрахунку статей Звіту про рух грошових за 2014 рік.   
 

Таблиця 31.7. Аналіз географічної концентрації фінансових активів та зобов'язань за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Україна ОЕСР 
Інші 

країни 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

   Активи          
1 Грошові кошти та їх еквіваленти  41 626 - 22 41 648 

2 
Кошти обов’язкових резервів банку в 

Національному банку України 
2 000 - - 2 000 

3 Кошти в інших банках  130 173 - - 130 173 
4 Кредити та заборгованість клієнтів  233 101 - - 233 101 
5 Цінні папери в портфелі банку на продаж  6 411 - - 6 411 
6 Інші фінансові активи  700 - - 700 
7 Усього фінансових активів  414 011 - 22 414 033 

 Зобов'язання      
8 Кошти банків  239 118 - - 239 118 
9 Кошти клієнтів  102 771 16 105 102 892 
10 Інші фінансові зобов'язання  189 - - 189 
11 Субординований борг  10 258 23 979 - 34 237 
12 Усього фінансових зобов'язань  352 336 23 995 105 376 436 

13 
Чиста балансова позиція за фінансовими 

інструментами 
61 675 (23 995) (83) 37 597 

14 Зобов'язання кредитного характеру  16 172 0 0 16 172 
 

Дані Таблиці 31.7. відповідають аналогічним даним рядків Звіту про фінансовий стан, 

приміток до звіту та  враховуються при розрахунку статей Звіту про рух грошових за 2013 рік.   
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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 31.8. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

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 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кошти банків 11 983 - - 20 000 - 31 983 

2 Кошти клієнтів: 27 649 39 687 35 936 48 821 - 152 093 

2.1 Фізичні особи 13 622 39 187 15 579 2 331 - 70 719 

2.2 Інші 14 027 500 20 357 46 490 - 81 374 

3 Субординований борг 1 368 - - 10 001 47 306 58 675 

4 Інші фінансові зобов’язання 21 004 - - - - 21 004 

5 
Інші зобов’язання 

кредитного характеру 
2 712 13 635 5 926 30 785 94 53 152 

6 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов’язаннями 

64 716 53 322 41 862 109 607 47 400 316 907 

 

 

Таблиця 31.9. Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за 2013 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті 

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 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кошти банків 122 599 62 526 53 993 - - 239 118 

2 Кошти клієнтів: 22 952 5 723 26 316 47 901 - 102 892 

2.1 Фізичні особи 14 265  5 419 24 816 610 - 45 110 

2.2 Інші 8 687 304 1 500 47 291 - 57 782 

3 Субординований борг 258 - - 10 000 23 979 34 237 

4 Інші фінансові зобов’язання 114 20  55 - - 189 

5 
Інші зобов’язання 

кредитного характеру 
22 163 99 15 888 - 16 172 

6 

Усього потенційних 

майбутніх виплат за 

фінансовими 

зобов’язаннями 

145 945 68 432 80 463 73 789 23 979 392 608 
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Таблиця 31.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних 

строків погашення за 2014 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

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 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи       

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 17 568 - - - - 17 568 

2 
Кошти обов’язковихрезервів 

в НБУ - - - - - - 

3 Кошти в інших банках 8 414 - - - - 8 414 

4 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 19 465 19 556 49 117 169 708 41 257 887 

5 
Цінні папери в портфелі 

банку на продаж - 112 - 6 314 - 6 426 

6 Інші фінансові активи 3 987 - - - - 3 987 

7 Усього фінансових активів 49 434 19 668 49 117 176 022 41 294 282 

 Зобов’язання       

8 Кошти інших банків 11 983 - - 20 000 - 31 983 

9 Кошти клієнтів 27 649 39 687 35 936 48 821 - 152 093 

10 Інші фінансові зобов’язання  21 004 - - - - 21 004 

11 Субординований борг 1 368 - - 10 001 47 306 58 675 

12 
Усього фінансових 

зобов’язань 62 004 39 687 35 936 78 822 47 306 263 755 

13 
Чистий розрив ліквідності на 

кінець дня 31 грудня  (12 570) (20 019) 13 181 97 200 (47 265) 30 527 

14 
Сукупний розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня  (12 570) (32 589) (19 408) 77 792 30 527   

 

 

Таблиця 31.11. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних 

строків погашення за 2013 рік 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 

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 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Активи       

1 
Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
41 648 - - - - 41 648 

2 
Кошти обов’язковихрезервів 

в НБУ 
2 000 - - - - 2 000 

3 Кошти в інших банках 91 650 38 523 - - - 130 173 

4 
Кредити та заборгованість 

клієнтів 
7 535 23 014 90 117 109 529 2 906 233 101 

5 
Цінні папери в портфелі 

банку на продаж 
- 109 - 6 302 - 6 411 

6 Інші фінансові активи 700 - - - - 700 

7 Усього фінансових активів 143 533 61 646 90 117 115 831 2 906 414 033 

 Зобов’язання                  

8 Кошти інших банків 122 599 62 526 53 993 - - 239 118 

9 Кошти клієнтів 22 952 5 723 26 316 47 901 - 102 892 

10 Інші фінансові зобов’язання  114 20  55 - - 189 

11 Субординований борг 258 - - 10 000 23 979 34 237 

12 
Усього фінансових 

зобов’язань 
145 923 68 269 80 364 57 901 23 979 376 436 

13 Чистий розрив ліквідності на (2 390) (6 623) 9 753 57 930 (21 073) 37 597 
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Рядок Найменування статті 

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 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

кінець дня 31 грудня  

14 
Сукупний розрив ліквідності 

на кінець дня 31 грудня  
(2 390) (9 013) 740 58 670 37 597  

 

Дані підсумкових статей у Таблицях 30.8-29.11 примітки 30 щодо фінансових активів та 

зобов’язань за строками погашення за відповідний рік, розкривають рядки Звіту про 

фінансовий стан та приміток до нього, враховуються при розрахунку статей Звіту про рух 

грошових коштів, примітки 29 Операційні сегменти, зазначені в примітці 22 Аналіз активів та 

зобов’язань за строками їх погашення. 

 

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

 

 

Примітка 32. 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. 

 

Протягом звітного року Банк дотримувався необхідного рівня нормативу адекватності капіталу, 

встановлений Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою 

постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368 (зі змінами). Станом на 01.01.2015 значення 

нормативу адекватності капіталу (Н2) становить 44,79% (44,92% з врахуванням коригуючих 

проводок). 

 

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 32.1. Структура регулятивного капіталу 

                                                                                                                                                (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті 2014 рік 2013 рік* 

1 2 3 4 

1 Основний капітал 85 070 76 101 

   Сплачений статутний капітал 63 368 53 250 

   Емісійні різниці - - 

   Загальні резерви 23 117 23 002 

   Вкладення в нематеріальні активи (74) (151) 

   Розрахунковий збиток  (1 341) (151) 

2 Додатковий капітал 61 750 48 814 

   Резерви під стандартну заборгованість 11 16 

   Переоцінка основних засобів 6 216 6 216 

   Субординований борг 55 307 33 979 

   Розрахунковий прибуток 216 8 063 

3 Відвернення - - 

 Усього регулятивний капітал 146 820 124 915 
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Примітка 33. Потенційні зобов’язання банку 

 

а) Розгляд справ у суді  за станом на 31.12.2014. 

За станом на кінець дня 31.12.2014 наявні судові позови до ПАТ «АКБ «Траст-капітал» носять 

немайновий характер, не містять грошових вимог та, відповідно, не несуть потенційних 

зобов’язань. 

 

б) Потенційні податкові зобов’язання 

Керівництво ПАТ «АКБ «Траст-капітал» вважає, що діяльність Банку здійснюється у повній 

відповідності законодавству, що регулює його діяльність, та що станом на кінець дня 

31.12.2014 Банком нараховані та сплачені всі необхідні податки. Можливість виникнення 

потенційних податкових зобов’язань не розглядається. 

 

в) Зобов’язання за капітальними інвестиціями 

Станом на кінець дня 31.12.2014 у ПАТ «АКБ «Траст-капітал» контрактні зобов’язання з 

придбання основних засобів та нематеріальних активів відсутні. 

 

г) Зобов’язання оперативного лізингу (оренди) 

 

Таблиця 33.1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про 

оперативний лізинг (оренду)  
                                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  2014 рік   2013 рік 

1 2 3 4 

1 До 1 року 2 244 4 379 
2 Від 1 до 5 років 97 1 866 
4 Усього   2 341  6 245 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2014 договори про суборенду ПАТ «АКБ «Траст-капітал» не 

укладались  

ґ) Дотримання особливих вимог 

Позикових коштів, щодо отримання яких передбачені особливі вимоги, на кінець дня 31 

грудня 2014 року не має. 

д) Зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням 

 

Таблиця 33.2. Структура зобов’язань з кредитуванням 
                                                                                                                                           (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки  2014 рік   2013 рік 

1 2 3 4 5 

1 Зобов’язання з кредитування, що надані  - 15 

2 Невикористані кредитні лінії  52 066 16 185 

3 Гарантії видані               1 093 2 

4 
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з 

кредитуванням 
 (7) (29) 

5 
Усього зобов’язань, що пов’язані з 

кредитуванням за мінусом резерву 
 53 152 16 173 

 

Таблиця 33.3. Структура зобов’язань з кредитуванням у розрізі валют 
                                                                                                                                            (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті  2014 рік   2013 рік 

1 2 3 4 

1 Гривня 13 113 10 479 
2 Долар США 40 039 5 694 
3 Усього 53 152  16 173  
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ПАТ «АКБ «Траст-капітал» не має частки в непередбачених зобов’язаннях асоційованої 

компанії. 

Непередбачені зобов'язання, що виникають унаслідок роздільної відповідальності інвестора за 

всіма або частиною зобов'язань асоційованої компанії – відсутні. 

е) Активи, надані в заставу, та активи в заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов’язані з 

володінням, користуванням та розпорядженням ними  

 

 

Таблиця 33.4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання 
 

Ря-

док 
Найменування статті 

2014 2013 

активи, 

надані в 

заставу 

забезпечене 

зобов’я-

зання 

активи, 

надані в 

заставу 

забезпечене 

зобов’я-

зання 

1 2 3 4 5 6 

1 Цінні папери в портфелі банку на продаж 6 323 1 104 - - 

2 Інші 29 292 21 483 143 054 135 587 

3 Усього 35 615 22 587 143 054 135 587 

 

У рядку «Інші» зазначені кошти в інших банках (за міжбанківськими операціями) та кошти на 

рахунках фізичних осіб. 

 

Активів у заставі, щодо яких передбачені обмеження, пов`язані з володінням, користуванням, 

та розпорядженням ними, на кінець дня 31 грудня 2014 року немає. 
 

 

Примітка 34. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 

Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового 

активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента 

капіталу у іншого суб'єкта господарювання. 

Справедлива вартість фінансового інструменту – це ціна, яка була б отримана за продаж 

активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на 

дату оцінки. 

Банк розраховує справедливу вартість фінансових інструментів виходячи з наявної ринкової 

інформації (якщо така існує) та з використанням відповідних методик оцінки. При визначенні 

справедливої вартості фінансових інструментів керівництво Банку використало всю наявну 

ринкову інформацію.  

Надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного 

визнання Банк оцінює за справедливою вартістю з урахуванням витрат на операцію. 

Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання, як правило 

дорівнює фактичній ціні операції. 

 

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. 

 

Цінні папери в портфелі банку на продаж. Балансова вартість цінних паперів наявних для 

продажу, 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 у портфель Банку на продаж відображаються за 

рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання. На кожну наступну після 

визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані Банком, визначаються за справедливою 

вартістю. За справедливу вартість цінного папера в портфелі Банку на продаж береться 
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вартість, що визначена за його котирувальною ціною покупця за даними оприлюднених 

котирувань цінних паперів на фондових біржах за станом  на час закриття останнього 

біржового дня звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату 

справедлива вартість цінного папера визначається за його останнім біржовим курсом, що 

визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 5 робочих днів 

звітного місяця. 

 

Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. 

Обов’язково на дату балансу результат переоцінки (дооцінка або уцінка) відображається в 

бухгалтерському обліку на суму різниці між справедливою вартістю і його балансовою 

вартістю. Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в бухгалтерському 

обліку за рахунками капіталу. 

 

Кредити та заборгованість клієнтів. Справедлива вартість кредитного портфелю базується 

на характеристиках обслуговування кредиту та відсоткової ставки окремих кредитів у 

кожному секторі портфелю. Оцінка резервування на покриття збитків за кредитами 

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 покриття збитків за кредитами 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. 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  

 

Виходячи з оціночних розрахунків, керівництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2014 

року, 31 грудня 2013 року справедлива вартість фінансових інструментів, поданих у цій 

фінансовій звітності, приблизно дорівнює їхній балансовій вартості. 

 

Справедливу вартість інструментів, щодо яких немає котирувань на активному ринку, Банк 

визначав за допомогою методик оцінки. В Банку не є інструментів із плаваючою процентною 

ставкою. Справедлива вартість інструментів з фіксованою процентною ставкою, які не мають 

ринкових котирувань, була розрахована на основі оціночних майбутніх очікуваних грошових 

потоків, дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для нових 

інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. 

Ставки дисконтування, що використовуються, залежать від валюти та строку погашення 

інструменту, а також від кредитного ризику контрагента. 

 

Таблиця 34.1. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою 

собівартістю 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 Найменування статті 2014 2013 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

1 2 3 4 5 6 

  ФІНАНСОВІ АКТИВИ     

1 Грошові кошти та їх еквіваленти: 17 568  17 568  41 648  41 648  

1.1 готівкові кошти 2 325 2 325 2 698 2 698 

1.2 
кошти в Національному банку 

України (крім обов'язкових резервів) 
3 409 3 409 12 093 12 093 
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Р
я
д

о
к
 Найменування статті 2014 2013 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

справедлива 

вартість 

балансова 

вартість 

1 2 3 4 5 6 

1.3 
кореспондентські рахунки, депозити 

та кредити овернайт у банках 
11 834 11 834 26 857 26 857 

2 
Кошти обов'язкових резервів банку в 

Національному банку України  
- - 2000 2000 

3 Кошти в інших банках: 8 414 8 414 130 173 130 173 

2.1 депозити в інших банках - - 108 341 108 341 

  2.2 кредити, надані іншим банкам 8 414 8 414 21 832 21 832 

3 Кредити та заборгованість клієнтів: 257 887 257 887 233 101 233 101 

3.1 кредити юридичним особам  249 390 249 390 207 840 207 840 

3.2 
кредити фізичним особам - 

підприємцям 
5 165 5 165 5 183 5 183 

3.3 іпотечні кредити фізичних осіб 268 268 393 393 

3.4 
кредити на поточні потреби 

фізичним особам  
3 064 3 064 19 685 19 685 

4 Інші фінансові активи: 3 986 3 986 700 700 

4.1 
дебіторська заборгованість за 

операціями з платіжними картками 
102 102 148 148 

4.2 
похідні фінансові активи у 

торговому портфелі банку 
3 625 3 625 - - 

4.3 
грошові кошти з обмеженим правом 

користування 
236 236 120 120 

  4.4. інші фінансові активи 23 23 432 432 

5 

Усього фінансових активів, що 

обліковуються за амортизованою 

вартістю 

287 855 287 855 407 622 407 622 

  ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

6 Кошти банків: 31 982 31 982 239 118 239 118 

6.1 
кореспондентські рахунки та 

депозити овернайт інших банків 
- - 32 996 32 996 

6.2 депозити інших банків 20 237 20 237 162 023 162 023 

6.3 кредити отримані 11 745 11 745 44 099 44 099 

7 Кошти клієнтів: 152 093 152 093 102 892 102 892 

7.1 державні та громадські організації 66 66 55 55 

7.2 інші юридичні особи 81 308 81 308 57 727 57 727 

7.3 фізичні особи 70 719 70 719 45 110 45 110 

8 Інші фінансові зобов'язання: 21 004 21 004 189 189 

8.1 
кредиторська заборгованість за 

операціями з платіжними картками 
9 9 2 2 

8.2 
кредиторська заборгованість за 

операціями з іноземною валютою 
4 438 4 438 0 0 

8.3 інші фінансові зобов'язання 16 557 16 557 187 187 

9 Субординований борг 58 675 58 675 34 237 34 237 

10 

Усього фінансових зобов'язань, що 

обліковуються за амортизованою 

вартістю 

263 754 263 754 376 436 376 436 

 

Таблиця 34.2. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, 

за рівнями її оцінки за 2014 рік 
                                                                                                                                                              (тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Справедлива вартість за різними моделями 

оцінки 

Усього 

справедлива 

вартість 

Усього 

балансова 

вартість 

ринкові 

котиру-

вання 

(рівень I) 

модель 

оцінки, що 

використовує 

спостережні 

дані 

(рівень II) 

модель оцінки, 

що використо-

вує показники, 

не підтвердже-

ні ринковими 

даними 
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(рівень III) 

1 2 3 4 5 6 7 

 ФІНАНСОВІ АКТИВИ        

1 Цінні папери у портфелі 

банку на продаж: 
 6 426   6 426 6 426 

1.1 державні облігації -   - - 

1.2 облігації підприємств 6 426   6 426 6 426 

2 Усього фінансових активів, 

що обліковуються за 

справедливою вартістю 

 6 426   6 426 6 426 

 ФІНАНСОВІ 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
- - - - - 

 

Таблиця 34.3. Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю, 

за рівнями її оцінки за 2013 рік 
                                                                                                                                                                       (тис. грн.) 

Ряд

ок 
Найменування статті 

Справедлива вартість за різними моделями 

оцінки 

Усього 

справедлива 

вартість 

Усього 

балансова 

вартість 

ринкові 

котиру-

вання 

(рівень I) 

модель 

оцінки, що 

використовує 

спостережні 

дані 

(рівень II) 

модель оцінки, 

що використо-

вує показники, 

не підтвердже-

ні ринковими 

даними 

(рівень III) 

1 2 3 4 5 6 7 

 ФІНАНСОВІ АКТИВИ        

1 Цінні папери у портфелі 

банку на продаж: 
 6 411   6 411 6 411 

1.1 державні облігації -   - - 

1.2 облігації підприємств 6 411   6 411 6 411 

2 Усього фінансових активів, 

що обліковуються за 

справедливою вартістю 

 6 411   6 411 6 411 

 ФІНАНСОВІ 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
- - - - - 
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Примітка 35. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 
 

Таблиця 35.1. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Кредити та 

дебіторська 

заборго-

ваність 

Активи, 

доступні 

для 

продажу 

Фінансові активи за 

справедливою вартістю з 

відображенням 

переоцінки як 

прибутку/збитку 
Інвестиції, 

утримувані 

до пога-

шення 

 

Усього 

торгові 

активи 

активи, що 

обліковую-

ться за 

справедли-

вою вартістю 

через 

прибуток або 

збиток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  АКТИВИ       

1 Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
17 568 - - - - 17 568 

2 Кошти обов’язкових 

резервів в НБУ 
- - - - - - 

3 Кошти в інших 

банках: 
8 414 - - - - 8 414 

3.1 депозити в інших 

банках 
- - - - - - 

3.2 кредити, надані іншим 

банкам 
8 414 - - - - 8 414 

4 Кредити та 

заборгованість 

клієнтів: 

257 887 - - - - 257 887 

4.1 кредити юридичним 

особам  
249 390 - - - - 249 390 

4.2 кредити фізичним 

особам - підприємцям 
5 165 - - - - 5 165 

4.3 іпотечні кредити 

фізичних осіб 
268 - - - - 268 

4.4 кредити на поточні 

потреби фізичним 

особам  

3 064 - - - - 3 064 

5 Цінні папери у 

портфелі банку на 

продаж 

-  6 426 - - - 6 426 

6 Інші фінансові активи: 3 986 - - - - 3 986 

6.1 дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

платіжними картками 

102 - - - - 102 

6.2 похідні фінансові 

активи у торговому 

портфелі банку 

6 625 - - - - 3 625 

6.3 грошові кошти з 

обмеженим правом 

користування 

236 - - - - 236 

6.4 інші фінансові активи 23 - - - - 23 

7 Усього фінансових 

активів 
287 855  6 426 - - - 294 281 
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Таблиця 35.2. Фінансові активи за категоріями оцінки за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Кредити та 

дебіторська 

заборго-

ваність 

Активи, 

доступні 

для 

продажу 

Фінансові активи за 

справедливою вартістю з 

відображенням 

переоцінки як 

прибутку/збитку Інвестиції, 

утриму-

вані до 

погашення 

 

Усього 

торгові 

активи 

активи, що 

обліковують-

ся за справед-

ливою варті-

стю через 

прибуток або 

збиток 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  АКТИВИ       

1 Грошові кошти та їх 

еквіваленти 
41 648 - - - - 41 648 

2 Кошти обов’язкових 

резервів в НБУ 
 2 000 - - - - 2 000 

3 Кошти в інших 

банках: 
130 173 - - - - 130 173 

3.1 депозити в інших 

банках 
108 341 - - - - 108 341 

3.2 кредити, надані іншим 

банкам 
21 832 - - - - 21 832 

4 Кредити та 

заборгованість 

клієнтів: 

233 101 - - - - 233 101 

4.1 кредити юридичним 

особам  
207 840 - - - - 207 840 

4.2 кредити фізичним 

особам - підприємцям 
5 183 - - - - 5 183 

4.3 іпотечні кредити 

фізичних осіб 
393 - - - - 393 

4.4 кредити на поточні 

потреби фізичним 

особам  

19 685 - - - - 19 685 

5 Цінні папери у 

портфелі банку на 

продаж 

-  6 411 - - - 6 411 

6 Інші фінансові активи: 700 - - - - 700 

6.1 дебіторська 

заборгованість за 

операціями з 

платіжними картками 

148 - - - - 148 

6.2 грошові кошти з 

обмеженим правом 

користування 

120 - - - - 120 

6.3 інші фінансові активи 432 - - - - 432 

7 Усього фінансових 

активів 
407 622  6 411 - - - 414 033 

 
Станом на 31.12.2014 (кінець дня) та 31.12.2013 (кінець дня) фінансові зобов’язання Банку 
обліковані за амортизованою вартістю (примітка 34). 

 

Примітка 36. Операції з пов’язаними особами 
 

Оцінка активів і зобов’язань, для операцій з пов’язаними сторонами, ґрунтується на загальних 

методах та принципах, зазначених в обліковій політиці. 
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Таблиця 36.1. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 2014 року 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредити та заборгованість клієнтів 

(контрактна процентна19 %)  
1 347 89 - 189 

2 Резерв під заборгованість за кредитами за 

станом на 31 грудня 
- (2) - 0 

3 Інші активи 0 0 66 0 

4 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 

5,5 – 22,5 %) 
27 735 1 702 4 616 14 628 

5 Резерви за зобов'язаннями - 7 - - 

6 Інші зобов'язання 85 156 - 47 

7 Субординований борг (контрактна процентна 

ставка 10,25 %) 
10 221 - - - 

 

Таблиця 36.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2014 рік 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи  288 23 - 37 

2 Процентні витрати  (2 592) (135) (598) (1 450) 

3 Результат від операцій з іноземною валютою (275) 37 (41) (1) 

4 Результат від переоцінки іноземної валюти 2 846 (383) (34) (6608) 

5 Комісійні доходи 69 3 42 23 

6 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та коштів в інших банках 
- 0 - - 

7 Відрахування до резервів за зобов'язаннями - (5) - - 

8 Інші операційні доходи 96 4 - 11 

9 Адміністративні та інші операційні витрати (277) (1 615) (954) (128) 

 

Таблиця 36.3. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 

кінець 2014 року 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 Найменування статті Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційован

і компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Інші зобов'язання  277 53 - - 

 

Таблиця 36.4. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених 

пов'язаними сторонами протягом 2014 року 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам 

протягом періоду 
1 543 341 - 27 

2 Сума кредитів, погашених пов'язаними 

сторонами протягом періоду 
1 523 531 - 41 

 



ПАТ «АКБ «Траст-капітал»                                                                                                                            
                           Річна фінансова звітність за 2014 рік 

 69 

Таблиця 36.5. Залишки за операціями з пов'язаними сторонами за станом на кінець 2013 року 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредити та заборгованість клієнтів 

(контрактна процентна ставка 12 - 21 %)  
1 316 187 - 207 

2 Резерв під заборгованість за кредитами за 

станом на 31 грудня 
- 0 - 0 

3 Інші активи 1 0 1 0 

4 Кошти клієнтів (контрактна процентна ставка 

5,5 – 22,5 %) 
17 044 1 341 4 650 6 781 

5 Резерви за зобов'язаннями - 2 - 0 

6 Інші зобов'язання 37 124 - 26 

7 Субординований борг (контрактна процентна 

ставка 10,25 – 10,25 %) 
10 258 - - - 

 

Таблиця 36.6. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2013 рік 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційовані 

компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Процентні доходи  173 23 - 19 

2 Процентні витрати  (1 506) (122) (1 022) (392) 

3 Результат від операцій з іноземною валютою (26) 35 (99) (1) 

4 Результат від переоцінки іноземної валюти (37) - - 0 

5 Комісійні доходи 33 4 106 29 

6 Відрахування до резерву під знецінення 

кредитів та коштів в інших банках 
- 0 - - 

7 Відрахування до резервів за зобов'язаннями - (1) - - 

8 Інші операційні доходи 3 - - 7 

9 Адміністративні та інші операційні витрати (249) (1 510) (805) (125) 

 

Таблиця 36.7. Інші права та зобов'язання за операціями з пов'язаними сторонами за станом на 

кінець 2013 року 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційова

ні компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Інші зобов'язання  297 76 - 2 

 

Таблиця 36.8. Загальна сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам та погашених 

пов'язаними сторонами протягом 2013 року 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

Найбільші 

учасники 

(акціонери) 

банку 

Провідний 

управлін-

ський 

персонал 

Асоційован

і компанії 

Інші 

пов'язані 

сторони 

1 2 3 4 5 6 

1 Сума кредитів, наданих пов'язаним сторонам 

протягом періоду 
900 717 - 270 

2 Сума кредитів, погашених пов'язаними 

сторонами протягом періоду 
738 543 - 72 
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Таблиця 36.9. Виплати провідному управлінському персоналу 
(тис. грн.) 

Р
я
д

о
к
 

Найменування статті 

2014 рік 2013 рік 

витрати 
нараховане 

зобов'язання 
витрати 

нараховане 

зобов'язання 

1 2 3 4 5 6 

1 Поточні виплати працівникам 1 321 148 1 270 114 

2 Виплати під час звільнення - - 7 - 

 

 

Примітка 37. Події після дати балансу. 

 

Події після дати балансу, які вимагають коригування фінансової звітності після звітної дати, 

відсутні. 

 


