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1. Інформація про Іноземну  банківську Групу (кредитно-
інвестиційну підгрупу) 

 
Консолідовану звітність Іноземної банківської групи (кредитно-інвестиційної підгрупи) (надалі - Підгрупа) складено 
у відповідності до чинного законодавства України та з метою нагляду на консолідованій основі з боку 
Національного банку України. 
Підгрупа складається з ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та підприємств, що пов`язані з ним спільним контролером, який 
знаходиться на території Російської федерації. Відповідальною особою Підгрупи визначено ПАТ «БАНК 
ФОРВАРД, від імені посадових осіб якого підписується дана звітність. ПАТ «БАНК ФОРВАРД», як Банк-
відповідальна особа, не має інвестицій в капітал підприємств, які є учасниками Підгрупи на території України. 
Інформація про Банк-відповідальну особу,  компанії, які входять до складу Підгрупи та спільного контролера 
наведено у Примітці «Основні положення облікової політики» у розділі «Консолідована фінансова звітність». 
 

2. Економічне середовище, в якому Підгрупа здійснює свою 
діяльність 

 
Економічні, соціальні та політичні виклики, яких зазнала Україна у 2014 році, зумовлюють значні ризики та 
невизначеності стосовно подальшого розвитку економіки та фінансових ринків. Заходи з відновлення 
макроекономічної та фінансової стабільності в державі, а також продовження проведення економічних і соціальних 
реформ в короткостроковому періоді можуть зумовлювати збереження підвищеного інфляційного тиску.  

Суттєве погіршення показників реального сектору, падіння промислового виробництва та валового внутрішнього 

продукту в Україні зумовлено зовнішньою агресією. Через бойові дії значна кількість підприємств не мали змоги 

проводити господарську діяльність. Разом з цим взаємні обмеження в зовнішній торгівлі з Росією зменшують 

зовнішній попит на продукцію українських виробників. Нестабільна ситуація на сході України негативно впливає 

на інвестиційну привабливість країни в цілому.  

Унаслідок цього, навіть за умови здійснення реформ та низки позитивних зовнішніх сигналів (економічна та 

політична підтримка Міжнародного валютного фонду і провідних країн Заходу), внутрішні споживчий та 

інвестиційний, а також зовнішній попит продовжують знижуватися.   

Накопичені в попередні роки зовнішні дисбаланси на фоні ускладнення ситуації в реальному секторі економіки, 

поширення негативних очікувань через суспільно-політичні події та військовий конфлікт призвели до порушення 

рівноваги на валютному ринку України. За 2014 рік українська гривня знецінилась майже на  97%. Рейтингова 

агенція Mood`s Investors Service у два етапи понизила рейтинг державних облігацій України з «Caa1» до «Caa3», з 

негативним прогнозом. Політична нестабільність призвела також до скорочення значних обсягів депозитів в 

банківській системі України. 

Український уряд ініціював ряд антикризових заходів, спрямованих на стабілізацію політичної ситуації, припинення 

спаду вітчизняного виробництва, скорочення дефіциту державного бюджету та забезпечення поліпшення інших 

макроекономічних показників.  
З огляду на значні ризики та невизначеності Національний банк, у разі необхідності, буде надавати додаткову 
підтримку банківському сектору через розширення обсягу стандартних монетарних операцій та шляхом 
використання тимчасових механізмів кредитування банків, та продовжить вживати заходів з стимулювання 
повернення вкладів у банківську систему та сприяння збалансуванню валютного ринку, у тому числі через 
відповідне використання засобів процентної політики. 

Перспективи економічного розвитку України, в основному, залежать від ходу збройного протистояння, а також 
ефективності політичних, економічних, фінансових і валютних заходів, що вживаються різними органами як в 
Україні, так і за її межами, включаючи різні міжнародні організації. Підгрупа  визначила і створила резерви під 
знецінення на основі обставин і подій станом на 31 грудня 2014 р. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх 
необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Підгрупи, а саме: зміна умов депозитних 
продуктів для клієнтів Банку, сповільнення кредитування тощо. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які 
можуть впливати на банківський сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони 
можуть мати на майбутній фінансовий стан Підгрупи.  
За підсумками роботи в 2014 році, активи Підгрупи станом на 31 грудня 2014 року складають 2 242 381 тис. грн., що 
на 39% менше у порівнянні до 31 грудня 2013 року. Кредитний портфель – 1 590 050 тис. грн., що на 48%  менше у 
порівнянні до 31 грудня 2013 року. Власний капітал Підгрупи за станом на 31 грудня 2014 року склав 237 653 тис. 
грн., що на 38%  менше у порівнянні до 31 грудня 2013 року.  
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Кредити фізичним особам зменшились на  49% та станом на 31 грудня 2014 складають 1 696 588 тис. грн., або 81% 
клієнтського кредитного портфелю. 
Діяльність Підгрупи зосереджено на обслуговуванні фізичних осіб та комерційних операцій. Загальна кількість 
клієнтів Підгрупи за 2014 рік зменшилась на 5% та за станом на 31 грудня 2014 року складає 987 тисяч. Переважну 
більшість клієнтів складають фізичні особи. 
Власний капітал Підгрупи складає 237 653 тис. грн., або 12% пасивів, та забезпечує високий рівень покриття 
кредитних ризиків. Власний капітал формується акціонерним капіталом у сумі 283 000 тис. грн.,  грошовими 
внесками у сумі 5 050 тис. грн., іншими внесками акціонерів до капіталу у сумі 328 088 тис. грн., та непокритими 
збитками у сумі (381 472) тис. грн. 
 
Зобов`язання Підгрупи складають 89% пасивів та складаються здебільшого з: 

-  коштів клієнтів у сумі 1 016 763 тис. грн., або  51% зобов`язань Підгрупи, з яких кошти фізичних осіб 
складають 915 184  тис. грн., або  90%, і коштів юридичних осіб у сумі 101 579 тис. грн., або 10% від 
загальної суми коштів клієнтів; обсяг коштів клієнтів за 2014 рік зменшився на  45%;  

- коштів банків у сумі 651 862 тис. грн., або 33% зобов`язань Підгрупи. 
 

За підсумками роботи 2014 року, Підгрупа отримала збиток у сумі  (226 258) тис. грн. На формування збитку за 2014 

рік великий вплив зробило формування резерву під кредитні операції в сумі (692 863) тис. грн., які пов'язані з 

погіршенням політичної та економічної ситуацією на території України, проти (324 202) тис. грн. за 2013 рік, а 

також валютні втрати, пов'язані зі зростанням курсу в сумі (430 549) тис. грн., проти 378 тис. грн. за 2013 рік. 

 
3. Основи подання фінансової звітності 

 
Загальна інформація 
 
Ця фінансова звітність Підгрупи складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(“МСФЗ”).  
 
Фінансова звітність згідно з МСФЗ складена на основі облікових даних Підгрупи згідно з МСФЗ, крім обліку 
резервів за кредитами клієнтів, облік яких Підгрупа вела за УНБО та відповідним чином коригувала і 
рекласифікувала для представлення згідно з МСФЗ. 
 
Ця фінансова звітність складена на основі принципу фактичних витрат, за винятком зазначеного в основних 
положеннях облікової політики нижче.   
 
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), за винятком даних в розрахунку прибутку на 1 
просту акцію та якщо не зазначено інше.  
 

4. Основні положення облікової політики 
 
Консолідована фінансова звітність: 
 

Склад учасників Підгрупи:  
 
До складу Підгрупи входять два учасника: Банк ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та компанія з надання допоміжних 
послуг ТОВ «БКІ «Русский Стандарт». 
 
1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» в Україні було засноване 28 лютого 2006 року  
під назвою ТОВ «АІС-банк» та в подальшому  мало назву Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт». 
07.10.2014, згідно з рішенням єдиного акціонера Банк було перейменовано на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД», а також змінено місцезнаходження Банку з адреси: 04107, м. Київ, вул. 
Половецька, 3/42 на адресу: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,105. 
Банк здійснює свою діяльність на підставі: 
Загальної банківської ліцензії № 226, виданої Національним банком України 30 жовтня 2014 року (термін дії 
необмежений); 
Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №226-4 від 1 грудня 2014 року (термін дії необмежений). 
Основною господарською діяльністю Банку є роздрібні та комерційні операції на території України. 
Станом за 31 грудня 2014 р. до структури Банку входило 67 відділень (2013 р.: 68), розташованих у великих містах 
України, з яких у 9, що знаходяться на сході України, призупинена робота у зв’язку з політичною ситуацією.  
Закрите акціонерне товариство «Банк Русский Стандарт» (нерезидент, Російська Федерація) є материнською 
компанією Банку із 100% володінням акцій, що знаходяться в обігу. 
Банк знаходиться під фактичним контролем  Таріко Рустама Васильовича. 
Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, свідоцтво №179 від 19.05.2006. 
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2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро кредитних історій», є компанією, яка здійснює свою діяльність 
на території України. Компанія заснована 18 червня 2007 року. Діяльність товариства пов`язана із збиранням, 
обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію позичальників. 
 
Інформація про контроль 
 
Закрите акціонерне товариство «Банк Русский Стандарт» є материнською компанією Банку-відповідальної особи із 
100% володінням акцій, що находяться в обігу та опосередкованим володінням ТОВ «БКІ Руский Стандарт». 
 
Закрите акціонерне товариство «Банк Русский Стандарт»  було зареєстровано в 1992 році і має юридичну адресу на 
території Російської Федерації. Банк є закритим акціонерним товариством з відповідальністю акціонерів у межах 
належних їм акцій і був створений відповідно до вимог Російського законодавства. Основним видом діяльності 
Банку є роздрібні та комерційні банківські операції на території Російської Федерації і України. 

 
Підгрупа  знаходиться під фактичним контролем  Таріко Рустама Васильовича.  
 
Принципи консолідації 
 
Підгрупа включає в себе юридичних осіб різних форм господарювання та видів економічної діяльності. У 
відповідності до власної облікової політики кожна господарська одиниця Підгрупи здійснює облік своїх операцій, 
які ґрунтуються на Міжнародних стандартах фінансової звітності. 
 
Підгрупа включила до субконсолідованої фінансової звітності показники річної фінансової звітності учасників 
Підгрупи, які несуть відповідальність за достовірність та повноту даних, застосувавши метод повної консолідації. 
 
Звітні дані небанківських компаній згруповано за такими подібними статтями, як активи, зобов'язання, капітал, 
доходи та витрати, з метою приведення їх у відповідність до Субконсолідованого балансу та Субконсолідованого 
звіту про фінансові результати.  
 
Субконсолідована фінансова звітність за методом повної консолідації складається шляхом упорядкованого 
додавання показників фінансової звітності учасників Підгрупи до аналогічних показників фінансової звітності 
Банку-відповідальної особи. 
 
Під час складання субконсолідованої фінансової звітності за методом повної консолідації підлягають виключенню 
всі залишки за внутрішньо груповими операціями між компаніями Підгрупи шляхом здійснення регулювальних 
записів. 

Учасники включаються до субконсолідованої звітності починаючи з дати набуття контролю спільним контролером 
над їх операціями та виключаються з моменту припинення контролю. 
 
Формування та подання звітності 
Відповідно до вимог законодавства, Банк-відповідальна особа складає субконсолідовану звітність на основі звітності 
підгрупи. 
 
Фінансові активи 
 
Первісне визнання 

 
Відповідно до положень МСФЗ (IAS) 39, при первісному відображенні в обліку фінансові активи оцінюються за 
справедливою вартістю. При первісному відображенні в обліку фінансових активів Підгрупа присвоює їм 
відповідну категорію, і в подальшому може перекласифікувати фінансові активи в певних випадках, як описано 
нижче. 
У випадку, якщо в подальшому інвестиції не класифікуються як фінансові активи, що переоцінються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, то при відображенні в звітності до їх справедливої вартості 
додаються безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.  

 
Дата визнання 

 
Всі стандартні операції з купівлі та продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, коли 
Підгрупа бере на себе зобов'язання по купівлі активу. До стандартних операцій з купівлі або продажу відносяться 
операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких потрібна поставка активів у строки, встановлені 
законодавством або прийняті на ринку. 

 
«Доходи першого дня» 
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Якщо ціна операції на неактивному ринку відрізняється від справедливої вартості поточних ринкових угод на 
спостережуваному ринку по одному і тому ж інструменту або заснована на методиці оцінки, вихідні параметри якої 
включають тільки інформацію з спостережуваних ринків, то Підгрупа негайно визнає різницю між ціною угоди та 
справедливою вартістю («доходи першого дня») в звіті про прибутки і збитки. У разі використання не публічної 
інформації різниця між ціною угоди та вартістю, визначеною на підставі моделі, визнається в звіті про прибутки і 
збитки тільки в тому випадку, якщо вихідні дані стають спостережуваними або у випадку припинення визнання 
фінансового інструменту. 
 
Фінансові активи, переоцінювані за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

 
Фінансові активи, що класифікуються в якості призначених для торгівлі, включаються в категорію «фінансові 
активи, переоцінювати за справедливою вартістю через прибуток або збиток». Фінансові активи класифікуються як 
утримувані для торгівлі, якщо вони придбані для цілей продажу в найближчому майбутньому. Похідні інструменти 
також класифікуються як призначені для торгівлі, за винятком випадків, коли вони являють собою ефективні 
інструменти хеджування. Доходи і витрати по фінансових активах, призначеним для торгівлі, відображаються в звіті 
про прибутки і збитки. 

 
Інвестиції, утримувані до погашення 
 
Непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення 
класифікуються як утримувані до погашення у випадку, якщо Підгрупа має намір і здатна утримувати їх до строку 
погашення. Інвестиції, які Підгрупа має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу, не включаються в 
цю категорію. Інвестиції, утримувані до погашення, згодом обліковуються за амортизованою вартістю. Доходи і 
витрати відображаються в звіті про прибутки та збитки при знеціненні інвестицій, а також у процесі амортизації. 

 
Кредити та дебіторська заборгованість 
 
Кредити та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи, що не обертаються на активному ринку, з 
фіксованими або обумовленими платежами. Вони не призначені для негайного продажу або продажу в 
найближчому майбутньому, і не класифіковані в якості торгових цінних паперів або інвестиційних цінних паперів, 
наявних для продажу. Такі активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
ставки відсотка. Доходи і витрати по таких активах відображаються в звіті про прибутки та збитки при вибутті або 
знеціненні таких активів, а також у процесі амортизації. 
 
Фінансові активи, наявні для продажу 

 
Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи, класифіковані як наявні для 
продажу або не включені до жодної з трьох вищезгаданих категорій. Після первісного відображення в обліку 
фінансові активи, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, при цьому доходи і витрати 
відображаються в іншому сукупному прибутку до моменту вибуття або знецінення інвестиції. У цьому випадку 
накопичені доходи та витрати, раніше відображені в іншому сукупному прибутку,Підгрупа перекласифікує в звіт 
про прибутки і збитки. Проте відсотки, що розраховуються за методом ефективної ставки відсотка, відображаються 
в звіті про прибутки і збитки. 

 
Визначення справедливої вартості 
 
Підгрупа оцінює деякі фінансові інструменти, наприклад похідні інструменти, за справедливою вартістю на кожну 
звітну дату. Інформація про справедливу вартість фінансових інструментів, що оцінюються за амортизованою 
вартістю та не фінансових активів, що визнаються на дату звітності за собівартістю за мінусом накопиченої 
амортизації та визнаного зменшення корисності, розкривається в Примітці 31. 
Справедлива вартість являється ціною, яка була б отримана за продаж активу чи виплачена за передачу зобов’язання 
в рамках угоди, яка здійснюється в звичайному порядку між учасниками ринку, на дату оцінки. Оцінка справедливої 
вартості передбачає, що угода про продаж чи передачу зобов’язання відбувається: 
- або на основному ринку для даного активу чи зобов’язання; 
- або, за відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного активу чи зобов’язання. 
УПідгрупи повинен бути доступ до основного або найбільш сприятливого ринку. Справедлива вартість активу чи 
зобов’язання оцінюється з використанням припущень, які використовувались би учасниками ринку при визначенні 
ціни активу чи зобов’язання, при цьому робиться припущення, що учасники ринку діють в своїх кращих інтересах. 
Оцінка справедливої вартості не фінансового активу враховує можливість учасника ринку генерувати економічні 
вигоди від використання активу найкращим і найбільш ефективним чином або його продажу другому учаснику 
ринку, який буде використовувати даний актив найкращим і найбільш ефективним чином. 
Підгрупа використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких є доступні 
дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи прийнятні спостережувані 
вихідні дані і мінімально використовуючи не спостережувані вихідні дані. 
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Всі активи і зобов’язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається в фінансовій звітності, 
класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на основі вихідних даних самого 
нижчого рівня, які являються значимими для оцінки справедливої вартості в цілому: 
- Рівень 1 – Ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичним активам чи зобов’язанням (без яких би то 
не було корегувань); 
- Рівень 2 – Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до найбільш 
низького рівня ієрархії, являються прямо або опосередковано спостережуваними на ринку;  
- Рівень 3 – Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до найбільш 
низького рівня ієрархії, не являються спостережуваними на ринку. 
У випадку активів та зобов’язань, що визнаються в фінансовій звітності на періодичній основі, Підгрупа визначає 
факт переведення між рівнями джерел ієрархії, повторно аналізуючи класифікацію (на основі вихідних даних 
самого нижчого рівня, які є значимими для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного 
періоду.  
 
Взаємозалік 
 
Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з відображенням лише чистого сальдо в звіті про фінансовий стан 
здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права провести взаємозалік і наміри реалізувати актив 
одночасно з урегулюванням зобов'язання. Це, як правило, не виконується щодо генеральних угод про взаємозалік, і 
відповідні активи і зобов'язання відображаються в звіті про фінансовий стан у повній сумі. 

 
Перекласифікація фінансових активів 
 
Якщо у відношенні непохідного фінансового активу, класифікованого як утримуваний для торгівлі, Підгрупа більше 
не має наміру продати його в найближчому майбутньому, він може бути перекласифікований з категорії фінансових 
активів, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, у наступних випадках: 

 фінансовий актив, що відповідає визначенню кредитів та дебіторської заборгованості, представленому 
вище, може бути перекласифіковані в категорію кредитів та дебіторської заборгованості, якщо Підгрупа має 
намір і можливість утримувати цей актив у найближчому майбутньому або до погашення; 

 інші фінансові активи можуть бути перекласифіковані в категорії наявних для продажу або утримуваних до 
погашення тільки в рідкісних випадках. 

 
Фінансовий актив, класифікований як наявний для продажу, якщо він відповідає визначенню кредитів та 
дебіторської заборгованості, може бути перекласифіковані в категорію кредитів та дебіторської заборгованості, 
якщо Підгрупа має намір і можливість утримувати цей актив у найближчому майбутньому або до погашення. 
 
Фінансові активи Підгрупа перекласифікує за справедливою вартістю на дату перекласифікації. Доходи і витрати, 
визнані раніше у звіті про прибутки і збитки, не сторнуються. Справедлива вартість фінансового активу на дату 
перекласифікації стає його новою первісною або амортизованою вартістю. 
 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, банках, кошти в НБУ (за винятком обов'язкових 
резервів), заборгованість кредитних установ зі строком погашення до дев’яноста днів від дати виникнення, які не 
обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями. 
 

Похідні фінансові інструменти 
 
У ході своєї звичайної діяльності Підгрупа використовує різні похідні фінансові інструменти (включаючи форварди 
та свопи) на валютних ринках. Ці фінансові інструменти призначаються для торгівлі і первісно відображаються за 
справедливою вартістю. Справедлива вартість визначається на основі ринкових котирувань або моделей оцінки, що 
ґрунтуються на поточній ринковій і договірній вартості відповідних базових інструментів та інших факторах. 
Похідні фінансові інструменти з позитивною справедливою вартістю відображаються в складі активів, а з від'ємною 
справедливою вартістю - у складі зобов'язань. Доходи і витрати від операцій із зазначеними інструментами 
відображаються в звіті про прибутки і збитки у складі чистих доходів / (витрат) за операціями в іноземній валюті 
(торгові операції),  оскільки Підгрупа мала похідні інструменти, базовим активом яких є валюта. Підгрупа не 
застосовувала облік хеджування. 
 
Позикові кошти 
 
Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов'язання, якщо в результаті договірної 
угоди Підгрупа має зобов'язання або поставити грошові кошти або інші фінансові активи, або виконати 
зобов'язання іншим чином, ніж шляхом обміну фіксованої суми грошових коштів або інших фінансових активів на 
фіксовану кількість власних інструментів. Такі інструменти включають в себе заборгованість перед Національним 
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банком  України, кошти кредитних організацій, кошти клієнтів, випущені боргові цінні папери. Після первісного 
визнання позикові кошти відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки 
відсотка. Доходи і витрати відображаються в звіті про прибутки та збитки при припиненні визнання зобов'язань, а 
також в процесі амортизації. 
 

Оренда 
 
Операційна оренда - Підгрупа в якості орендаря 
Підгрупа виступає стороною контрактів лише в якості орендаря. Оренда майна, при якій орендодавець фактично 
зберігає за собою ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт оренди, класифікується як операційна 
оренда. Платежі за договором операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку оренди та 
обліковуються в складі інших операційних витрат. 
 
Зменшення корисності фінансових активів 
 
На кожну звітну дату Підгрупа оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або групи 
фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів умовно визначаються як знецінені тоді, і тільки 
тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після первісного 
визнання активу (стався «випадок настання збитку»), і випадок (або випадки) настання збитку робить вплив на 
очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, яке можна надійно 
оцінити. 
 
Ознаки знецінення можуть включати свідчення того, що позичальник або підгрупа позичальників мають істотні 
фінансові труднощі, порушують зобов'язання з виплати відсотків або по основній сумі боргу, високу ймовірність 
банкрутства чи фінансової реорганізації, а також свідоцтво, на підставі інформації з спостережуваного ринку, 
зниження очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або 
економічних умовах, які корелюють зі збитками по активах. 
 
Кошти в кредитних організаціях і кредити клієнтам 
 

У відношенні коштів в кредитних організаціях і кредитів клієнтам, облік яких провадиться за амортизованою 
вартістю, Підгрупа спочатку оцінює на індивідуальній основі наявність об'єктивних ознак знецінення для окремо 
значимих фінансових активів, або в сукупності для фінансових активів, які не є окремо значущими. Якщо Підгрупа 
вирішує, що з фінансового активу, оціненого на індивідуальній основі, не існує об'єктивних ознак знецінення, 
незалежно від того, чи є він значущим, Підгрупа включає цей актив до групи фінансових активів з аналогічними 
характеристиками кредитного ризику й оцінює їх на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, які 
оцінюються на предмет знецінення на індивідуальній основі, у відношенні яких визнаються збитки від зменшення 
корисності, не повинні оцінюватися на предмет знецінення на сукупній основі. 
 
У разі наявності об'єктивних свідчень понесення збитків від знецінення, сума збитку являє собою різницю між 
балансовою вартістю активів та теперішньою вартістю оціночних майбутніх грошових потоків (яка не враховує 
майбутні очікувані збитки по кредитах, які ще не були понесені). Балансова вартість активу знижується за рахунок 
використання рахунку резерву, і сума збитку визнається у звіті про прибутки і збитки. Кредити та відповідний резерв 
списуються у разі, коли немає реальних перспектив відшкодування, і все забезпечення було реалізовано чи передано 
Підгрупі. Якщо у наступному році сума оціночних збитків від знецінення збільшується або зменшується у зв'язку з 
подією, після того, як були визнані збитки від знецінення, раніше визнана сума збитків від знецінення збільшується 
або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пізніше відновлюється, то сума відновлення 
відображається в звіті про прибутки і збитки. 
 
Приведена вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною 
ставкою за фінансовим активом. Якщо кредит надано по змінній процентній ставці, то ставкою дисконтування для 
оцінки збитків від знецінення буде поточна ефективна процентна ставка. Розрахунок теперішньої вартості 
очікуваних майбутніх грошових потоків по фінансовим активам, наданим в якості забезпечення, відображає грошові 
кошти, які можуть бути отримані в разі звернення стягнення, за вирахуванням витрат на отримання та реалізацію 
забезпечення, незалежно від наявності можливості звернення стягнення. 
 

З метою сукупної оцінки на наявність ознак знецінення фінансові активи розбиваються на групи на основі 
внутрішньої банківської системи кредитних рейтингів, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид 
активу, вид забезпечення, своєчасність платежів та інші фактори. 
 

Майбутні грошові потоки по групі фінансових активів, які оцінюються на предмет знецінення на сукупній основі, 
визначаються на підставі історичної інформації щодо збитків за активами, характеристики кредитного ризику за 
якими аналогічні характеристикам за активами групи. Історична інформація щодо збитків коригується на основі 
поточної інформації на спостережуваному ринку з метою відображення впливу існуючих умов, які не чинили 
впливу на ті роки, за які мається історична інформація щодо збитків, та виключення впливу умов за історичний 
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період, які не існують у даний момент. Оцінки змін у майбутніх грошових потоках відображають та відповідають 
змінам у відповідній інформації на спостережуваному ринку за кожен рік. Методологія та припущення, що 
використовуються для оцінки майбутніх грошових потоків, регулярно переглядаються з тим, щоб скоротити 
розбіжності між оцінками збитків та фактичними результатами. 
 
Фінансові інвестиції, наявні для продажу 
 

На кожну звітну дату Підгрупа оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення по фінансовій інвестиції або групі 
інвестицій, наявних для продажу. 
 

Щодо інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні свідчення знецінення 
включають суттєве або тривале зниження справедливої вартості інвестиції нижче її первісної вартості. При 
наявності ознак знецінення накопичені збитки (визначені як різниця між вартістю придбання та поточною 
справедливою вартістю, за вирахуванням збитків від знецінення за інвестиції, раніше визнаних в звіті про прибутки і 
збитки) перекласифікує з іншого сукупного доходу в звіт про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій 
в інструменти капіталу не відновлюються через звіт про прибутки і збитки; збільшення справедливої вартості після 
знецінення визнається в іншому сукупному прибутку. 
 
Реструктуризація кредитів 
 
Підгрупа в своїй діяльності в окремих випадках  використовує програми перегляду умов кредитів, наприклад, 
подовжує договірні строки платежів або узгоджує інші нові умови кредитування. Облік такої реструктуризації 
виконується наступним чином: 

 якщо змінюється валюта кредиту, припиняється визнання попереднього кредиту, а новий кредит визнається в 
звіті про фінансовий стан; 

 якщо реструктуризація не обумовлена фінансовими труднощами позичальника, Підгрупа використовує підхід, 
який аналогічний для припинення визнання фінансових зобов’язань, який описано нижче. Якщо кредит не 
являється знеціненим в результаті реструктуризації, Підгрупа перераховує ефективну процентну ставку; 

 якщо реструктуризація обумовлена фінансовими труднощами позичальника і кредит вважається знеціненим 
після реструктуризації, Підгрупа визнає різницю між приведеною вартістю майбутніх грошових потоків у 
відповідності з новими умовами, дисконтованими з використанням первинної ефективної процентної ставки, 
і балансовою вартістю до реструктуризації в складі витрат на знецінення в звітному періоді.  

Кредит не є простроченим, якщо умови по ньому були переглянуті. Керівництво постійно переглядає 
реструктуризовані кредити з тим, щоб впевнитися в дотриманні всіх критеріїв і можливості здійснення майбутніх 
платежів. Такі кредити продовжують оцінюватися на предмет знецінення на індивідуальній чи сукупній основі, і їх 
сума очікуваного відшкодування оцінюється з використанням первинної або поточної ефективної ставки по 
кредиту.   
 

Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань 

 
Фінансові активи 

 
Фінансовий актив (або частина фінансового активу або частина групи схожих фінансових активів) припиняє 
визнаватися у звіті про фінансовий стан, якщо: 

 термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув; 

 Підгрупа передала право на отримання грошових потоків від активу або прийняв зобов'язання 
перерахувати отримані грошові потоки повністю без суттєвої затримки третій стороні на умовах 
«транзитної» угоди; а також 

 Підгрупа або передала практично всі ризики та вигоди від активу, або не передав, але й не зберігає за 
собою всі ризики та вигоди від активу, але передав контроль над цим активом. 

 
У разі якщо Підгрупа передала свої права на отримання грошових потоків від активу, при цьому ні передавши, ані 
зберігши за собою практично всіх ризиків та вигод, пов'язаних з ним, а також не передавши контроль над активом, 
такий актив відображається в обліку в межах подальшої участі Підгрупи в цьому активі. Продовження участі в активі, 
що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшим з значень первісної балансової вартості 
активу та максимального розміру відшкодування, яке може бути пред'явлено до оплати Підгрупі.  
На звітну дату Підгрупа не мала переданих фінансових активів, визнання яких не припинилося в повній мірі, 
включаючи проведення операцій сек'юритизації або за якими Підгрупа зберігає участь що продовжується. 
 
Фінансові зобов'язання 
 
Зняття з обліку фінансового зобов'язання відбувається у разі виконання, скасування або закінчення строку дії 
відповідного зобов'язання. 
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При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим же кредитором, на суттєво 
відмінних умовах, або в разі внесення істотних змін в умови існуючого зобов'язання, первісне зобов'язання 
знімається з обліку, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості 
зобов'язань у звіті про прибутки і збитки. 
 

Договори фінансової гарантії 
 
Підгрупа не надавала фінансові гарантії, в тому числі в формі акредитивів, гарантій та акцептів.  
 

Оподаткування 
 
Поточні витрати з податку на прибуток розраховуються відповідно до законодавства України. 
 
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць з використанням 
методу балансових зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються по всіх тимчасових різниць, що 
виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, 
крім випадків,  визначених МСФЗ. 
 
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання в майбутньому 
оподатковуваного прибутку, проти якої можуть бути зараховані ці тимчасові різниці, що зменшують податкову базу. 
Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які будуть застосовуватися 
протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов'язання, виходячи із законодавства, що вступило або 
фактично вступив в силу на звітну дату. 
 
Крім цього в Україні діють різні операційні податки, що застосовуються у відношенні до діяльності Підгрупи. Ці 
податки відображаються у складі інших операційних витрат. 
 
Податкові збитки або поточні податкові активи одних компаній Підгрупи не можуть бути зараховані в рахунок 
поточних податкових зобов'язань та оподатковуваного прибутку інших підприємств Підгрупи, і відповідно 
демонструються у фінансовій звітності як поточні зобов`язання. Відстрочені податкові активи та зобов'язання 
згортаються , тільки якщо вони відносяться до однієї і тієї ж компанії, що підлягає оподаткуванню, і до одного і того 
самого податкового органу управління. 
 

Основні засоби  
 
Основні засоби відображаються за фактичною вартістю, без урахування витрат на повсякденне обслуговування, за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Така вартість включає в себе 
витрати, пов'язані із заміною обладнання, визнані за фактом понесення, якщо вони відповідають критеріям 
визнання.  
 
Балансова вартість основних засобів оцінюється на предмет знецінення у разі виникнення подій чи змін до 
обставин, що вказують на те, що балансову вартість даного активу, можливо, не вдасться відшкодувати.   
 
Амортизація об'єкта починається тоді, коли він стає доступний для використання. Амортизація розраховується 
лінійним методом протягом наступних оціночних термінів корисного використання активів: 

 Років 
Удосконалення орендованих основних засобів                                            1- 6                                          
Будівлі 45 
Меблі та обладнання     2-15 
Комп’ютери та інша техніка 2-7 
Транспортні засоби 5-7 

 
Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються 
наприкінці кожного звітного року й коригуються в міру необхідності. 
Витрати на ремонт та реконструкцію відносяться на витрати по мірі їх здійснення і включаються до складу інших 
операційних витрат, за винятком випадків, коли вони підлягають капіталізації. 

 
Резерви 
 
Резерви визнаються, якщо Підгрупа внаслідок певної події в минулому має юридичні або добровільно взяті на себе 
зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібно відволікання ресурсів, які 
втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з достатнім ступенем надійності. 

 
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат  



ПАТ “БАНК ФОРВАРД”                                                 СубКонсолідована фінансова звітність за 2014 рік 

 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

13 

Підгрупа не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, яка 
передбачає розрахунок поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Ці 
витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. Крім цього, Підгрупа 
не має зобов’язань із суттєвих пільг для співробітників після припинення трудової діяльності. 

 
Статутний капітал 
 
Прості акції не підлягають погашенню. Привілейованих акцій у Підгрупи не має. Витрати на оплату послуг третім 
сторонам, безпосередньо пов'язані з випуском нових акцій відображаються у складі капіталу як зменшення суми, 
отриманої в результаті даної емісії. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною 
вартістю випущених акцій відображається як додатковий капітал. Підгрупа не має викуплених власних акцій. 
Підгрупа  виплатила дивіденди протягом звітного року. 

 
Кошти, внесені акціонерами крім емісії акцій 
 
Кошти, внесені акціонерами крім емісії акцій, в тих випадках, коли у Підгрупи не має зобов’язань щодо їх 
повернення, відображаються в якості додаткового капіталу в момент їх отримання. 
 

Дивіденди і інший розподіл прибутку 
 
 Дивіденди і інший розподіл прибутку відображаються в капіталі Підгрупи в тому звітному періоді, в якому у 
Підгрупи виникли права або зобов’язання відповідно до прийнятого Зборами акціонерів рішення. Розподіл 
прибутку здійснюється за рішенням акціонерів на основі бухгалтерської звітності, підготовленої відповідно до вимог 
МСФЗ, але за вирахуванням трансформаційних записів.  
 
Звітність за сегментами 
 
Сегментна звітність Підгрупи показана відповідно до внутрішньої звітності, що подається особі, яка відповідальна за 
прийняття операційних рішень та заснована на наступних операційних сегментах: Послуги фізичним особам, 
Послуги юридичним особам, Інвестиційно-банківська діяльність, та інші. 
 

Зміни в облікових оцінках 
 
Оцінки, які використовуються з метою бухгалтерського обліку та звітності, можуть переглядатися при зміні 
обставин, на яких ці оцінки були засновані, або в результаті появи нової інформації, набуття більшого досвіду або в 
результаті наступних подій. Якщо зміна в облікових оцінках призводить до змін в активах та зобов'язаннях, або 
відноситься до статті капіталу, ця зміна відображається шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, 
зобов'язання або відповідної статті капіталу в тому періоді, в якому відбулася зміна. 
 

Умовні активи та зобов’язання 
 
Умовні зобов'язання не відображаються у звіті про фінансовий стан. Інформація про них розкривається у 
фінансовій звітності, за винятком випадків, коли вибуття ресурсів в зв'язку з їх погашенням є малоймовірним. 
Умовні активи не відображаються в звіті про фінансовий стан. Інформація про них розкривається у фінансовій 
звітності в тих випадках, коли отримання пов'язаних з ними економічних вигод є ймовірним. 
 

Визнання доходів та витрат 
 
Дохід визнається, якщо існує висока вірогідність того, що Підгрупа отримає економічні вигоди, і якщо вигода може 
бути надійно оцінена. Витрати визнаються, якщо існує вірогідність того, що відбудеться зменшення економічних 
вигод та витрати можуть бути достовірно визначені. Визнання доходів і витрат базується на принципі нарахування. 
Вказані принципи використовувалися Підгрупою, якщо доходи та витрати відповідали виникненню реальної 
заборгованості, тобто є угода, що має юридичну силу, про надання (отримання) послуг, є документи, що 
підтверджують повне або часткове надання (отримання) послуг.       
 
Процентні та аналогічні доходи та витрати 
 
За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, і процентним фінансовим 
інструментам, класифікованих в якості торговельних і наявних для продажу, процентні доходи чи витрати 
відображаються за ефективною процентною ставкою, при дисконтуванні по якій очікувані майбутні грошові 
платежі або надходження протягом передбачуваного терміну використання фінансового інструмента або протягом 
більш короткого періоду часу, де це можливо, в точності приводяться до чистої балансової вартості фінансового 
активу або фінансового зобов'язання. При розрахунку враховуються всі договірні умови за фінансовим 
інструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та комісійні або додаткові витрати, безпосередньо 
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пов'язані з інструментом, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутні 
збитки за кредитами. Балансова вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання коригується в разі 
перегляду Підгрупою оцінок платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість розраховується на підставі 
первісної ефективної процентної ставки, а зміна балансової вартості відображається як процентні доходи або 
витрати. 
 
Комісійні доходи 
 
Підгрупа отримує комісійні доходи від різних видів послуг, які вона надає клієнтам. Комісійні доходи можуть бути 
розділені на наступні дві категорії: 
 

 Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду часу 
Комісійні, отримані за надання послуг протягом певного періоду часу, нараховуються протягом цього періоду. Такі 
статті включають комісійні доходи та винагороду за управління активами, відповідальне зберігання та інші 
управлінські та консультаційні послуги. Комісії за зобов'язання з надання кредитів, якщо ймовірність використання 
кредиту велика, та інші комісії, пов'язані з видачею кредитів, відносяться на майбутні періоди (разом з витратами, 
безпосередньо пов'язаними з видачею кредитів), і визнаються як коригування ефективної процентної ставки за 
кредитом. 
 

 Комісійні доходи від надання послуг по здійсненню операцій 
Комісійні, отримані за проведення або участь у переговорах щодо вчинення операції від імені третьої сторони, 
наприклад, укладання угоди при купівлі акцій або інших цінних паперів, або купівля або продаж компанії, 
визнаються після завершення такої операції. Комісійні або частина комісійних, пов'язані з певними показниками 
доходності, визнаються після виконання відповідних критеріїв. 
 
Доходи від виконання агентських функцій  
 
Страхові договори – це договори, які передбачають передачу суттєвого страхового ризику, що передбачає виплати 
при настанні страхових випадків для покриття збитків Підгрупи за операціями кредитування фізичних осіб. За 
договорами із страховими компаніями Підгрупа виконує функцію агента, який проводе роботу з клієнтами щодо 
ознайомлення з умовами програм страхування, оформлює договори страхування с фізичними особами та виконує 
функцію переведення платежів на користь страхових компаній. За виконання зазначеної функції Підгрупа отримує 
агентську винагороду, сума якої визначається в договорі між Підгрупою і страховими компаніями. Агентська 
винагорода визнається за правилами нарахування в періоді надання послуг. 
  
Інші доходи та витрати 
 
Результат від торгівлі фінансовими інструментами, та від відчуження необоротних активів і запасів, визнається у 
момент передавання ризиків та винагород, пов’язаних з володінням, які здебільшого пов’язуються з їх доставкою, та 
у разі, якщо сума виручки та витрат, що понесені за угодою, піддається надійній оцінці.  
Доходи та витрати, що виникають від переоцінки активів та зобов’язань Підгрупи, визнаються на дату балансу або у 
момент їх вибуття.  
 
Інші доходи та витрати (на формування резервів, податків, виплат персоналу тощо) визнаються в момент 
фактичного виникнення зобов’язання та/або на дату балансу. 
 
Доходи (витрати), що фактично отримані (сплачені) Підгрупою у звітному періоді, але мають відношення до 
майбутніх періодів, відображаються як інші активи (інші зобов’язання). 
 
Доходи та витрати за пенями і штрафами визнаються за методом нарахування у період, коли на них у Підгрупи 
виникли права. 
 
Дивідендний дохід 
 
Дивідендний дохід  визнається в момент визнання права на нього. У звітному році дивідендний дохід Підгрупою не 
визнавалися. 
 

Операції в іноземній валюті 
Фінансова звітність представлена в гривнях, яка є функціональною валютою і валютою представлення звітності 
Підгрупи. Операції в іноземних валютах первісно перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, 
що діє на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються у 
функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Доходи і витрати, що виникають при переведенні 
операцій в іноземних валютах, відображаються в звіті про прибутки і збитки за статтею «Чисті прибутки/ (збитки) 
від операцій з іноземними валютами". Немонетарні статті, що відображаються за фактичною вартістю в іноземній 



ПАТ “БАНК ФОРВАРД”                                                 СубКонсолідована фінансова звітність за 2014 рік 

 

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

15 

валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату операції. Немонетарні статті, що відображаються за 
справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення 
справедливої вартості. Інші немонетарні статті не підлягають переоцінці. 
Різниця між договірним обмінним курсом за операціями в іноземній валюті та офіційним курсом НБУ на дату такої 
операції включається до складу доходів за вирахуванням витрат за операціями в іноземній валюті. На 31 грудня 2014 
і 2013 років офіційний курс НБУ складав 15,77 грн. та 7,993 грн. за 1 долар США, і 19,23 та 11,04 гривень за 1 євро 
відповідно. 

 

Суттєві облікові судження та оцінки 
 

Для застосування облікової політики Підгрупи керівництво використовувало свої судження і робило оцінки щодо 
визначення сум, визнаних у фінансовій звітності. Нижче представлені найбільш істотні випадки використання 
суджень та оцінок: 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Якщо справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, відображена в звіті про фінансовий стан, 
не може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона визначається з використанням різних моделей 
оцінок, що включають математичні моделі. Вихідні дані для таких моделей визначаються на підставі 
спостережуваного ринку, якщо таке можливо, в іншому випадку, для визначення справедливої вартості необхідно 
застосовувати судження. 
 
Резерв під знецінення кредитів 
 
Підгрупа регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет знецінення. Виходячи з 
наявного досвіду, Підгрупа використовує своє суб'єктивне судження при оцінці збитків від знецінення в ситуаціях, 
коли позичальник зазнає фінансових труднощів і відсутній достатній обсяг фактичних даних про аналогічних 
позичальників. Підгрупа аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі спостережуваних 
даних, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов'язань позичальниками в складі Підгрупи або 
зміну державних чи місцевих економічних умов, що співвідноситься з випадками невиконання зобов'язань за 
активами у складі Підгрупи. Керівництво використовує оцінки, засновані на історичних даних про структуру збитків 
стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику та об'єктивними ознаками знецінення за 
групами кредитів і дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Підгрупа використовує своє 
суб'єктивне судження при коригуванні спостережуваних даних стосовно групи кредитів або дебіторської 
заборгованості для відображення поточних обставин. 
 
Визнання відстрочених податкових активів 
 
Станом на 31 грудня 2014 року Підгрупа визнала відстрочений податковий актив. Враховуючи попередній досвід 
роботи та перспективи у своїй діяльності, керівництво  вважає, що протягом найближчого періоду матиме достатньо 
оподатковуваного прибутку, який дасть змогу реалізувати відстрочену податкову пільгу.  
 

5. Перехід на нові та переглянуті стандарти 
 

Протягом року Підгрупа застосувала наступні переглянуті МСФЗ: 
 
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. Підгрупа вважає, що застосування поправки до МСФЗ 
(IAS) 32 не має впливу на її 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 Підгрупу, оскільки Підгрупа не задовольняє визначенню інвестиційної компанії згідно з МСФЗ (IFRS) 
10. 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі» 
 
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. 
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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 Підгрупи, так як 
Підгрупа 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 Підгрупи. 
 
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 
Підгрупу,  так як в поточному звітному періоді у Підгрупи 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). 
 
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,  чи є сегменти 
схожими; 
• Розкриття звірки 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 
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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; 
• Даний 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 
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 Підгрупа вже складає звітність відповідно до МСФЗ, цей стандарт до нього не застосовується. 

 
Вказані поліпшення (цикл 2010-2012 рр. та 2011-2013 рр.) використані при підготовці фінансової звітності за 
2014 рік та не мали впливу на фінансовий стан Підгрупи. 

 

Майбутні зміни в обліковій політиці 

 
Нижче представлені стандарти, які були випущені, але не набрали чинності на дату публікації  фінансової звітності 
Підгрупи. Підгрупа  планує, при необхідності, застосувати ці стандарти, коли вони набудуть чинності. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

 
Рада з МСФЗ в липні 2014 р. 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. Потрібне ретроспективне застосування, 
але надання порівняльної інформації не обов'язкове. 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 Підгрупи, але не вплине на класифікацію та оцінку її 
фінансових зобов'язань. На даний час Підгрупа не проводила 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 у 
відношенні виручки за договорами з клієнтами. Виручка за договорами оренди, договорами страхування, а також яка 
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 до сфери 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 визнанню виручки. 
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Новий стандарт застосовний до всіх компаній і замінить всі поточні вимоги МСФЗ щодо визнання виручки. Повне 
або модифіковане ретроспективне застосування вимагається для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2017 або після цієї дати. На даний момент Підгрупа 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 
тарифному регулюванню, продовжувати застосування більшості поточних облікових політик для рахунків 
відкладених тарифних коригувань при першому застосуванні МСФЗ. Компанії, які застосовують МСФЗ (IFRS) 14, 
зобов'язані представляти 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 ризиків, 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 Підгрупа вже складає звітність відповідно до МСФЗ, цей стандарт до нєї 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 
відноситись 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 р. або після цієї дати. Очікується, 
що ці поправки не вплинуть на Підгрупу, так як Підгрупа 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,  не 
переоцінюється при придбанні додаткової частки участі в тій же спільній 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 підприємство, що 
звітує,  перебувають під спільним контролем однієї сторони, що володіє кінцевим контролем. 
Поправки застосовуються як для придбання первісної частки участі в спільній операції, так і для придбання будь-
яких наступних часток в тій же самій спільній операції, і набирають чинності перспективно для річних періодів, 
починаючи 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дострокове застосування дозволяється. Не очікується, що ці 
поправки будуть мати якимсь чином вплив на Підгрупу. 
 
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 вигод від операційної діяльності (частиною якої є 
актив), а не економічних вигод, які споживаються компанією від використання активу. В результаті, метод 
амортизації, заснований на виручці, не може бути використаний для амортизації основних засобів, і лише за вкрай 
обмежених обставин може бути використаний для амортизації нематеріальних активів. Поправки набувають 
чинності перспективно для річних періодів, починаючи 1 січня 2016 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове 
застосування. Очікується, що дані поправки не зроблять будь-якого впливу на Підгрупу, так як Підгрупа 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, що 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 р. або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. 
Дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Підгрупи. 
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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 р. або 
після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність 
Підгрупи. 
 
Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. 
Дані поліпшення набирають чинності 1 січня 2016 р. Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на 
Підгрупу. 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 р. 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 
триваючою участю 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 2016р. 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 р. 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 фінансовій звітності. Поправка прибирає фразу «і для 
проміжних періодів в рамках таких річних періодів», роз'яснюючи, що ці розкриття цієї інформації не вимагаються 
у скороченій проміжній звітності. Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 
2016 р. 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 р. 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 проміжною фінансовою 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 вказала, що інша інформація у складі проміжної фінансової 
звітності повинна бути доступна користувачам на тих же умовах і одночасно з проміжною фінансовою звітністю. 
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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 р. 
або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. 
 

Приведення капіталу та прибутку за рік по ПСБО до сум за МСФЗ: 
 
Капітал та прибуток за рік за ПСБО приводяться до сум за МСФЗ наступним чином: 
   

 2014р. 2013р. 

 

Капітал Прибуток/(зби
ток) за рік 

Капітал Прибуток/(
збиток) за 

рік 

За даними ПСБО 297 902 6 605 343 669 55 607 
Фінансова допомога від акціонерів - (134 334)   
Резерви за кредитами клієнтів та інші 
резерви (74 067) (120 626) 46 560 20 610 
Відстрочені податки 13 332 21 611 (8 279) (8 279) 
Інші корегування 487 487   
Визнання нематеріальних активів в 
якості витрат (1) (1) (2) 1 

За даними МСФЗ 237 653 (226 258) 381 948 67 939 

 
6. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти включали: 
 

 2014 р. 2013 р. 
Готівкові  кошти  48 811 133 242 
Кошти в Національному банку України (крім обов`язкових 
резервів) 

283 279 144 054 

Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт 
у банках: 

76 172 82 487 

– України 76 172 82 487 
Грошові кошти та їх еквіваленти 408 262 359 783 

 
За станом на 31 грудня 2014 року стаття «Поточний рахунок в Національному Банку України» примітки «Грошові 
кошти та їх еквіваленти» включає в себе 21 484 тис. грн. суми обов’язкових резервів (2013 р.: 16 516 тис. грн.). 
Обмежень щодо використання таких коштів немає, однак, якщо вимоги щодо мінімального обов’язкового резерву 
не виконуються, до Банку-відповідальної можуть бути застосовані певні санкції.  
За станом за 31 грудня 2013 року частка резерву, що розраховувалась як 40% від певних зобов’язань Банку-
відповідальної  особи, утримувалась на рахунку обліку коштів обов’язкових резервів в НБУ та складала 11 011 тис. 
грн. Кошти обов’язкових резервів НБУ, разом з нарахованими відсотками в сумі 18 тис. грн. включено до  статті 
«Інші фінансові активи». Станом на кінець звітного року формування таких коштів законодавством не передбачено. 
Станом за 31 грудня 2014 р. Банк-відповідальна особа виконував вимоги НБУ щодо обов’язкових резервів. 
Кошти на поточних рахунках в інших кредитних установах відносяться до поточних і не знецінених активів, 
резерви за якими на звітну дату не визнавалися. 
Підгрупа не мала не грошових операцій, які відповідно до МСФЗ необхідно розкривати в цій примітці. Стаття 
«Кореспондентські рахунки, депозити та кредити овернайт у банках» відноситься до поточних не знецінених 
активів, резерви за якими на звітну дату не визнавалися. Підгрупа  не мала не грошових операцій, які відповідно до 
МСФЗ необхідно розкривати в цій примітці.  
 

7. Кошти в інших банках 
 

 2014 р. 2013 р. 
Депозити в інших банках: - 79 930 

-  короткострокові депозити - 79 930 
Резерв під знецінення коштів в інших банках - - 
Усього коштів в інших банках за мінусом резервів 

- 79 930 

Аналіз кредитної якості коштів  в інших банках станом на 31 грудня 2014 та 2013 рр. наведено нижче: 
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 2014 р. 2013 р. 
 - Депозити 
Непрострочені і не знецінені:   

- у 20 найбільших банках - 79 930  
Кошти в інших банках до вирахування резервів - 79 930 
Резерв під знецінення коштів в інших банках - - 
Усього коштів в інших банках за мінусом резервів - 79 930 

 
8. Кредити та заборгованість клієнтів 

 
Кредити клієнтам включають: 

 2014 р. 2013 р. 
Кредити, що надані юридичним особам 393 790 43 256 

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби 1 696 588 3 319 489 

Резерв під знецінення кредитів (500 328) (330 427) 

Усього кредитів за мінусом резервів 1 590 050 3 032 318 

Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний період та станом на кінець дня 31 грудня 2014 року: 
 

 Кредитування 
юридичних 

осіб 

Кредитування  
фізичних осіб 

Всього 

Залишок за станом на 31 грудня 2013 р. - (330 427) (330 427) 

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом 
року 

(35 564) (974 057) (1 009 621) 

Списання/продаж безнадійної заборгованості за рахунок 
резерву 

- 

839 720 839 720 
    
Залишок за станом на 31 грудня 2014 р. (35 564) (464 764) (500 328) 

    
 

Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за звітний період та станом на кінець дня 31 грудня 2013року: 
 

 Кредитування  
фізичних осіб  Всього 

Залишок за станом на 31 грудня 2012 р. (152 953) (152 953) 
(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом 
року (324 202) (324 202) 
Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву 146 728 146 728 
   
Залишок за станом на 31 грудня 2013 р. (330 427) (330 427) 

   
 
Нарахування резерву за 2014 рік відрізняється від суми, що наведена у Звіті про прибутки та збитки та інший 
сукупний дохід у зв’язку з продажем за договорами уступки прав вимог на раніше списаний портфель прострочених 
та знецінених кредитів на суму (316 758) тисяч гривень. 
 
Структура кредитів за видами економічної діяльності: 
 

 2014 р. 2013 р. 

Надання фінансових послуг (крім страхування та 
пенсійного забезпечення) 374 654 - 
Торгівля 19 136 43 256 
Фізичні особи 1 696 588 3 319 489 
Усього кредитів та заборгованості клієнтів до 
вирахування резервів 2 090 378 3 362 745 

 
Станом за 31 грудня 2014 р. Підгрупа мала концентрацію кредитів у розмірі 394 602  тис. грн., наданих десятьом 
найбільшим позичальникам, або 18,88% загального кредитного портфелю (2013 р.: 44 887  тис. грн., або 1,33%).  
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Застава та інші інструменти зменшення кредитного ризику  
 
Розмір та види застави, що вимагається Підгрупою, залежать від виду кредитування та оцінки кредитного ризику 
контрагента.  
 
Основні види отриманої застави включають: 
 

При комерційному кредитуванні – об’єкти нерухомого майна, майнові права, товари в обороті. 
При кредитуванні фізичних осіб – застава товарів і транспортних засобів. 
 

Підгрупа здійснює моніторинг ринкової вартості застави та порівнює її з ринковою вартістю з урахуванням зміни 
кон’юнктури ринку.   
 
Застава є важливим фактором зменшення кредитного ризику. Банк отримує детальну оцінку застави при видачі 
кредитів та в подальшому відслідковує зміни в її вартості. Основним підходом для визначення ринкової вартості 
застави є порівняльний підхід.  
 
Банк здійснює перевірку наявності та стану майна, отриманого в заставу, з такою періодичністю: 
-нерухомого майна та цілісного майнового комплексу - не рідше одного разу на дванадцять місяців; 
-товарів в обороті або в переробці - не рідше одного разу на три місяці; 
-майнових прав на одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж 
товарів/проведення робіт/надання послуг - не рідше одного разу на місяць; 
-іншого майна/майнових прав - не рідше одного разу на шість місяців. 
 
Вартість реалізації застави визначається як сума, що за очікуваннями може бути отримана від реалізації застави на 
основі ринкової вартості застави, строку, на який застава була надана, та аналізу історичних даних щодо 
відшкодування за аналогічними заставами. 
 

Інформація про кредити у розрізі видів забезпечення станом на кінець дня 31 грудня 2014 року: 
 

 

Кредити, надані 
юридичним особам 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 

поточні потреби 

Усього 

Не забезпечені кредити - 1 685 564 1 685 564 
Кредити, що забезпечені: 393 790 11 024 404 814 

Нерухоме майно житлового призначення 319  319 
Інше нерухоме майно 18 817  18 817 
Рухоме майно - 11 024 11 024 
Інше забезпечення 374 654 - 374 654 

Усього кредитів та заборгованості клієнтів 
без резервів 393 790 1 696 588 2 090 378 

 
 

Інформація про кредити у розрізі видів забезпечення станом на кінець дня 31 грудня 2013 року: 
 

 

Кредити, надані 
юридичним особам 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 
поточні 
потреби 

Усього 

Не забезпечені кредити - 3 301 775 3 301 775 
Кредити, що забезпечені: 43 256 17 714 60 970 

Нерухоме майно житлового призначення 21 - 21 
Інше нерухоме майно 1 267 - 1 267 
Рухоме майно - 17 714 17 714 
Інше забезпечення 41 968 - 41 968 

Усього кредитів та заборгованості клієнтів 
без резервів 43 256 3 319 489 3 362 745 
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Аналіз кредитної якості кредитів за звітний період станом на кінець дня 31 грудня 2014року: 
 

 

Кредити, що надані 
юридичним особам 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 
поточні 
потреби 

Усього 

Не прострочені та не знецінені:    

Кредити малим компаніям 374 654 - 374 654 
Інші кредити фізичним особам - 1 096 307 1 096 307 
Прострочені не знецінені:    
Із затримкою платежу до 31 днів - 221 678 221 678 
Із затримкою платежу від 31 днів до 90 днів - 80 974 80 974 
Із затримкою платежу від 91 днів до 180 днів  180 909 180 909 
Із затримкою платежу від 181 днів до 365(366) 
днів - 111 579 111 579 
Знецінені    
Із затримкою платежу від 91 днів до 180 днів 19 136 - 19 136 
Із затримкою платежу понад 365 (366) днів - 5 141 5 141 

Загальна сума кредитів до вирахування 
резервів 393 790 1 696 588 2 090 378 

Резерв під знецінення за кредитами (35 564) (464 764) (500 328) 

Усього кредитів та заборгованості клієнтів 
без резервів 358 226 1 231 824 1 590 050 

 
Аналіз кредитної якості кредитів за звітний період станом на кінець дня 31 грудня 2013 року: 
 

 

Кредити, що надані 
юридичним особам 

Кредити, що 
надані 

фізичним 
особам на 
поточні 
потреби 

Усього 

Не прострочені та не знецінені:    

Великі позичальники з кредитною історією 
більш 2 років 43 256 - 43 256 
Інші кредити фізичним особам - 2 581 023 2 581 023 
Прострочені не знецінені:    
Із затримкою платежу до 31 днів - 408 970 408 970 
Із затримкою платежу від 31 днів до 90 днів - 86 861 86 861 
Із затримкою платежу від 91 днів до 180 днів - 89 123 89 123 
Із затримкою платежу від 181 днів до 365(366) 
днів - 153 512 153 512 

Загальна сума кредитів до вирахування 
резервів 43 256 3 319 489 3 362 745 

Резерв під знецінення за кредитами - (330 427) (330 427) 

Усього кредитів та заборгованості клієнтів 
без резервів 43 256 2 989 062 3 032 318 

 
Аналіз зменшення корисності  
 

Банк-відповідальна особа оцінює наявність ознак зменшення корисності,  а також аналізує їх вплив на майбутні 
грошові потоки. 
 
Ознаки, що свідчать про зменшення корисності, підрозділяються на прямі та непрямі. Вони визначаються на 
підставі певних подій стосовно позичальника або інших подій, що можуть мати вплив на кредитоспроможність 
позичальника. Вважається, що невиконання платіжних зобов’язань за кредитом настає у разі наявності однієї або 
більше суттєвих ознак зменшення корисності. 
 
Прямі ознаки зменшення корисності: 

 прострочення платежу на строк понад 90 днів; 
 визнання позичальника банкрутом або неплатоспроможнім; 
 виявлення суттєвих ознак зменшення корисності за іншими боргами цього позичальника. 
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Непрямі ознаки зменшення корисності включають події,  які можуть мати негативний вплив на фінансовий стан 
позичальника,  та інформацію,  отриману з надійних джерел, а саме:  

 фінансові та юридичні труднощі позичальника; 
 невиконання (часткове невиконання) умов кредитного договору,  в тому числі прострочення платежів 

понад 7 днів; 
 зниження кредитоспроможності позичальника; 
 виникнення негативних факторів щодо бізнесу позичальника,  погіршення умов діяльності в галузі,  

негативні зміни на ринку,  тощо; 
 пролонгація кредитів у зв’язку з фінансовими труднощами,  що виникли у позичальника. 

 
Банк-відповідальна особа здійснює перевірку кредитів на предмет зменшення корисності за двома основними 
методами: оцінка на індивідуальній та сукупній основі. Вибір методу оцінки залежить від суми заборгованості та 
наявності основних ознак зменшення корисності заборгованості.  
 
Резерв під зменшення корисності кредитів на індивідуальній основі 
Банк-відповідальна особа визначає суму резерву під зменшення корисності за кожним суттєвим кредитом на 
індивідуальній основі. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають здійснимість бізнес-
плану контрагента, його здатність підвищити продуктивність праці в разі виникнення фінансових труднощів,  
грошові надходження та очікувані виплати дивідендів в разі оголошення банкрутом, наявність іншої фінансової 
підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Збитки від 
зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату,  якщо будь-які непередбачені обставини не вимагають 
більшої уваги. 
 
Резерв під зменшення корисності кредитів на сукупній основі 
 
Банк-відповідальна особа визначає суму резерву під зменшення корисності несуттєвих кредитів клієнтам, а також 
окремих суттєвих кредитів, стосовно яких іще немає об’єктивних ознак зменшення корисності на сукупній основі.  
 
Банк-відповідальна особа аналізує резерви під зменшення корисності на кожну звіту дату, при цьому кожний 
кредитний портфель перевіряється окремо. 
 
В ході аналізу резерву під зменшення корисності кредитів на сукупній основі Банк-відповідальна особа враховує 
зменшення корисності, що може мати місце у портфелі, навіть якщо немає об’єктивних ознак зменшення 
корисності окремих кредитів. Збитки від зменшення корисності визначаються з урахуванням такої інформації: 
збитки в портфелі у попередніх періодах, поточні економічні умови, відповідний проміжок часу між моментом 
можливого понесення збитку від зменшення корисності та моментом визначення зменшення корисності як такого,  
що потребує створення резерву в ході аналізу зменшення корисності окремих активів, а також очікувані 
надходження та відшкодування в разі зменшення корисності. Потім резерв під зменшення корисності перевіряється 
управлінським персоналом,  відповідальним за кредитні операції,  для забезпечення дотримання загальної політики 
Банку-відповідальної особи. 
 
Вплив вартості застави на якість кредиту на звітну дату станом на кінець дня 31 грудня 2014 року: 
 

 
Балансова вартість Вартість 

застави 
Вплив застави 

Кредити, що надані юридичним особам 393 790 415 037 (21 247) 
Кредити, що надані фізичним особам на 
поточні потреби 1 696 588 24 760 1 671 828 

Усього кредитів  2 090 378 439 797 1 650 581 

 
 

Вплив вартості застави на якість кредиту на звітну дату станом на кінець дня 31 грудня 2013 року: 
 

 
Балансова вартість Вартість 

застави 
Вплив застави 

Кредити, що надані юридичним особам 43 256 427 638 (384 382) 
Кредити, що надані фізичним особам на 
поточні потреби  3 319 489 32 451 3 287 038 

Усього кредитів  3 362 745 460 089 2 902 656 
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9. Основні засоби  
 
Рух на рахунках основних засобів був таким: 

 Будівлі, 

споруди та 

передавальн

і пристрої 

Комп’ютери 

та інша 

техніка 

Транспортн

і засоби 

Меблі та 

обладнання 

Поліпшення 

орендованог

о майна та 

ІНМА 

Незавер

шене 

будівниц

тво 

Всього 

Балансова вартість кінець 
попереднього періоду (на 
початок звітного періоду) 
станом на 31 грудня 2012 
р. - 38 224 930 5 417 22 250 18 840 85 661 
Первісна (переоцінена) 
вартість - 66 824 2 798 8 838 41 868 18 840 139 168 
Знос на кінець 
попереднього періоду (на 
початок звітного  періоду) - (28 600) (1 868) (3 421) (19 618) - (53 507) 
Надходження 5 488 23 215 835 15 389 33 339 100 306 178 572 
Капітальні інвестиції на 
добудову основних засобів 
та вдосконалення 
нематеріальних активів - 2 392 - 103 537 - 3 032 
Вибуття: - 39 - 9 - 80 232 80 280 
вибуття балансової вартості - 464 1 177 73 261 80 232 82 207 
вибуття зносу - (425) (1 177) (64) (261) - (1 927) 
Інший рух: - (3 711) - 3 711 - - - 
інші зміни первісної 
вартості  (3 962) - 3 975 (13) - - 
інші зміни зносу  251 - (264) 13 -  
Амортизаційні відрахування (40) (9 203) (240) (4 062) (13 949) - (27 494) 
Балансова вартість кінець 
звітного періоду на 31 
грудня 2013 р. 5 448 50 878 1 525 20 549 42 177 38 914 159 491 
Первісна (переоцінена) 
вартість 5 488 88 005 2 456 28 232 75 470 38 914 238 565 
Знос на кінець звітного  
періоду) (40) (37 127) (931) (7 683) (33 293) - (79 074) 
Надходження - 25 367 - 10 182 1 119 26 066 62 734 
Капітальні інвестиції на 
добудову основних засобів 
та вдосконалення 
нематеріальних активів 5 112  - - 20 328 - 25 440 
Вибуття: - 1 914 - 1 489 7 630 63 582 74 615 
- вибуття балансової 

вартості - 7 277 185 2 265 10 282 63 582 83 591 
- вибуття зносу - (5 363) (185) (776) (2 652) - (8 976) 
Зменшення корисності - (1 623) - (1 218) (2 170) (648) (5 659) 
Амортизаційні відрахування (207) (14 257) (326) (6 752) (19 101) - (40 643) 
Балансова вартість кінець 
звітного періоду на 31 
грудня 2014 р. 10 353 58 451 1 199 21 272 34 723 750 126 748 
Первісна (переоцінена) 
вартість 10 600 106 095 2 271 36 149 86 635 750 242 500 
Знос на кінець звітного  
періоду) (247) (47 644) (1 072) (14 877) (51 912) - (115 752) 
 
Підгрупа не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), та які 
обліковуються на балансі, хоча вилучені з експлуатації протягом року. Первісна вартість повністю замортизованих 
основних засобів, які використовуються Підгрупою, складає 32 067 тис. грн.  
Станом на 31 грудня 2014 року у Підгрупи існують обмеження щодо користування та відчуження основних засобів, 
які знаходяться в зоні АТО, балансовою вартістю 5 659 тис. грн. У Підгрупи не має активів, що знаходяться в заставі. 
  
Інформація, щодо визнання зменшення корисності основних засобів: 
 
Враховуючи наявність у Підгрупи об’єктів основних засобів, за якими існують обмеження щодо користування та 
відчуження, Підгрупою визнано зменшення корисності в сумі 5 659 тис. грн., яка є сумою перевищення балансової 
вартості активів над справедливою вартістю активів. Оцінку майна виконано незалежним оцінювачем ТОВ 
«Бізнеспартнери» (сертифікат №15707/13 від 20.12.2013) на основі спостережуваних даних ринку. Втрата 
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корисності визнана в звіті про прибутки та збитки в сумі 5 659 тис грн. в примітці 23 «Витрати на персонал та інші 
адміністративні і операційні витрати». 
 

10. Інші фінансові активи 
 

 2014 р. 2013 р. 

Інші фінансові активи:   
Нараховані доходи 15 386 23 825 
Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними 
картками 400 4 064 
Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 9 

Інші фінансові активи 430 1 051 

Резерв від знецінення інших фінансових активів (5 144) (11 668) 

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів 11 081 17 281 

 
Аналіз резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний період станом на 31 грудня 2014 року: 

 Нараховані доходи Інші фінансові активи Усього 

Залишок за станом на початок 
періоду 31 грудня 2013 р. (11 573) (95) (11 668) 

(Збільшення)/зменшення резерву 
під знецінення протягом періоду (26 612) (175) (26 787) 
Списання/продаж  безнадійної 
заборгованості 33 082 229 33 311 
Залишок за станом на кінець 
періоду 31 грудня 2014 р. (5 103) (41) (5 144) 

 
Нарахування резерву за 2014 рік (Примітки 10 «Інші фінансові активи» та 11 «Інші активи») відрізняється від суми, 
що наведена у Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (стаття «Резерви під зменшення корисності та 
інші резерви»), у зв’язку з продажем за договорами уступки прав вимог за борговими зобов’язаннями на раніше 
списану заборгованість за іншими нарахованими доходами на суму (17 937)  тисяч гривень. 
 
Аналіз резерву під знецінення інших фінансових активів за звітний період станом на 31 грудня 2013 року: 

 Нараховані доходи Інші фінансові активи Усього 

Залишок за станом на початок 
періоду 31 грудня 2012 р. (7 835) (99) (7 934) 

(Збільшення)/зменшення резерву 
під знецінення протягом періоду (13 755) 4 (13 751) 
Списання безнадійної 
заборгованості 10 017 - 10 017 
Залишок за станом на кінець 
періоду 31 грудня 2013 р. (11 573) (95) (11 668) 

 
Аналіз кредитної якості  інших фінансових активів за звітний період станом на 31 грудня 2014 року: 

 

 

Нараховані 
доходи 

Дебіторсь
ка 
заборгова
ність за 
операціям
и з 
платіжни
ми 
картками 

Цінні 
папери в 
портфелі 
банку на 
продаж 

Інші 
фінансові 
активи 

Усього 

Непрострочена і не знецінена 
заборгованість:  

  
  

Середні компанії 7 387 - 9 - 7 396 
Малі компанії 91 - - 330 421 
Клієнти, за якими відсутня кредитна історія 680 - - 30 710 
Фізичні особи 652 400 - - 1 052 
Прострочена але не знецінена:      
Не прострочена - - - 11 11 
Із затримкою платежу до 30 днів 524 - - 40 564 
Із затримкою платежу від 31 до 90 днів 691 - - 5 696 
Із затримкою платежу від 91 до 180 днів 5 202 - - 5 5 207 
Із затримкою платежу від 181 до 365 днів 42 - - 5 47 
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Нараховані 
доходи 

Дебіторсь
ка 
заборгова
ність за 
операціям
и з 
платіжни
ми 
картками 

Цінні 
папери в 
портфелі 
банку на 
продаж 

Інші 
фінансові 
активи 

Усього 

Знецінена заборгованість:      
Понад 366 (367) днів 117 - - 4 121 
Усього інших фінансових активів до 
вирахування резервів 15 386 400 9 430 16  225 
Резерв під знецінення інших фінансових 
активів (5 103) - - (41) (5 144) 
Усього інших фінансових активів за 
мінусом резерву 10 283 400 9 389 11 081 

 

Аналіз кредитної якості інших фінансових активів за звітний період станом на 31 грудня 2013 року: 

 

 

Нараховані 
доходи 

Дебіторська 
заборгованість 
за операціями 
з платіжними 
картками 

Цінні 
папери в 
портфелі 
банку на 
продаж 

Інші 
фінансові 
активи 

Усього 

Непрострочена і не знецінена 
заборгованість:  

  
  

Середні компанії 6 008 - - - 6 008 
Малі компанії   9 822 831 
Клієнти, за якими відсутня 
кредитна історія 1 611 

- - 
45 1 656 

Фізичні особи 2 505 4 064 - - 6 569 
Прострочена але не знецінена:      
Не прострочена    90 90 
Із затримкою платежу до 30 днів 1 281 - - 44 1 325 
Із затримкою платежу від 31 до 90 
днів 1 155 

- - 
5 1 160 

Із затримкою платежу від 91 до 
180 днів 3 974 

- - 
5 3 979 

Із затримкою платежу від 181 до 
365 днів 7 291 

- - 
10 7 301 

Знецінена заборгованість:      
Понад 366 (367) днів - - - 30 30 
Усього інших фінансових 
активів до вирахування 
резервів 23 825 4 064 9 1 051 28 949 

Резерв під знецінення інших 
фінансових активів (11 573) - - (95) (11 668) 

Усього інших фінансових 
активів за мінусом резерву 12 252 4 064 9 956 17 281 

 
11. Інші активи 

 
 2014р. 2013 р. 

Інші активи:   
Витрати майбутніх періодів 13 480 9 387 
Дебіторська заборгованість з придбання активів 3 420 6 931 
Передплата за послуги 702 1 169 
ДЗ за податками і обов`язковими платежами 57 - 

Інші активи 191 95 

Резерви під інші активи (485) (599) 

Усього інших активів за мінусом резервів 17 365 16 983 
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Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів станом на 31 грудня 2014 року :  
 

 Передплата за послуги Усього 

Залишок за станом на початок періоду 31 грудня 
2013р. (599) (599) 

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом 
періоду 61 61 
Списання  безнадійної заборгованості 53 53 
Залишок за станом на кінець періоду 31 грудня 2014 р (485) (485) 

 

Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів станом на 31 грудня 2013 року :  

 Передплата за послуги Усього 

Залишок за станом на початок періоду 31 грудня 2012  
р. (1 327) (1 327) 

(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом 
періоду 728 728 
Залишок за станом на кінець періоду 31 грудня 2013 р (599) (599) 

 
12. Кошти банків 

 
 2014 р. 2013 р. 
Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших 
банків 604 261 160 236 
Депозити інших банків: 47 601 364 357 
короткострокові 47 601 79 929 
довгострокові - 284 428 
Кредити, що отримані: - 317 477 
короткострокові - 279 647 

Довгострокові - 37 830 

Усього коштів інших банків 651 862 842 070 

 
13. Кошти клієнтів 

 
Кошти клієнтів включають:  

 2014 р. 2013 р. 
Юридичні особи: 101 579 94 219 
Поточні рахунки 63 616 46 749 
Строкові кошти 37 963 47 470 
Фізичні особи: 915 184 1 744 871 
Поточні рахунки 86 038 236 564 
Строкові кошти 829 146 1 508 307 

Усього коштів клієнтів 1 016 763 1 839 090 

    

Станом за 31 грудня 2014 р. концентрація депозитів юридичних і фізичних осіб становить  126 631 тис. грн., 

що належать десятьом найбільшим клієнтам (12,45% загальної суми коштів клієнтів) (2013 р.: становить 

152 368 тис. грн., або 8,28%). 

 

 У відповідності до українського законодавства Підгрупа зобов’язана виплатити депозит фізичній особі на 

вимогу вкладника. 

 

Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності: 

 
 2014 р. 2013 р. 

   сума % 
Кошти фізичних осіб 915 184 90% 1 744 871 95% 
Страхування 40 956 4% 75 969 4% 
Фінансова діяльність 32 305 3% - - 
Торгівля 25 518 3% 15 919 1% 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1 034 

- 
  

Виробництво 194 - 953 - 

Інше 1 572 - 1 378 - 

Заборгованість перед клієнтами 1 016 763 100% 1 839 090 100% 
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14. Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

 2014 р. 2013 р. 

Облігації 133 305 783 

Усього  133 305 783 

 
На 31 грудня 2014 р. до складу випущених боргових цінних паперів входили випущені Банком-

відповідальною особою іменні процентні облігації, номінальною вартістю  133  тис. грн. (2013 рік: 300 000 

тис. грн.), зі строком погашення у 2016 році та процентною ставкою 22% річних зі щоквартальними 

купонними платежами. Боргові цінні папери забезпечені гарантією материнського Банку на користь третіх 

осіб у сумі 509 424 тис. грн.  
 

15.  Інші фінансові зобов`язання 
 

 2014 р. 2013 р. 

Інші фінансові зобов’язання:   
Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними 
картками та іншими розрахунками 18 907 28 016 
Нараховані витрати за отримані фінансові послуги 2 050 8 122 
Інша кредиторська заборгованість з клієнтами  - 3 526 
Похідні фінансові зобов’язання - 1 008 

Інші фінансові зобов’язання 1 811 248 

Усього інших фінансових зобов`язань 22 768 40 920 

 
16.  Інші зобов`язання 

 
 2014 р. 2013 р. 

Кредиторська заборгованість за розрахунками  з 
працівниками  9 634 19 023 
Кредиторська заборгованість за податками та зборами, 
крім податку на прибуток 3 124 314 
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 2 133 4 637 
Кредиторська заборгованість з придбання активів 932 3 684 
Нараховані витрати за отримані послуги 626 1 776 
Доходи майбутніх періодів 23 - 

Усього 16 472 29 434 

Станом за 31 грудня 2014 року мінімальні орендні платежі за фінансовою орендою відсутні. 

 
17. Субординований борг 

 
Банком-відповідальною особою були залучені субординовані кредити  номінальною вартістю  3 860 тис. дол. США 
за ставкою 9% та 170 000 тис. грн. за ставкою 7,75% та 7,5% отримані від свого акціонера, та строком погашення у 
2017 та 2019 роках. Балансова вартість субординованих кредитів за станом на 31 грудня 2014 р. складає 296 697 тис. 
грн. (2013 р.: 232 388 тис. грн.)  

 
 

18. Капітал 
 

 Кількість акцій 
(шт.) 

Прості 
акції 

Усього 

Залишок на початок попереднього періоду 45 750 183 000 183 000 
Внески за акціями нового випуски 25 000 100 000 100 000 
Залишок на кінець попереднього періоду (залишок на 
початок звітного періоду) 

70 750 283 000 283 000 

Внески за акціями нового випуску - - - 
Залишок на кінець звітного періоду 70 750 283 000 283 000 

 

Інформація про кількість акцій наведена у штуках. Сума за простими акціями наведена у тис. грн. 

 
Статутний капітал 
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Станом на кінець дня 31 грудня 2014 року  всі акції Банку-відповідальної особи, що перебувають в обігу, мають 
номінальну вартість 4 000 гривень за одну акцію,а кожна акція надає право одного голосу, усі прості акції мають 
однакові права; 
Станом за 31 грудня 2014 р. випущений статутний капітал Підгрупи складався із 70 750 простих акцій Банку-
відповідальної особи та суми грошових внесків ТОВ «Бюро кредитних історій» 5 050 тис. грн. (2013 р.: 70 750 
простих акцій та грошових внесків ТОВ «Бюро кредитних історій» 5 050 тис. грн. відповідно) 
Привілейованих акцій у Банка-відповідальної особи немає. Обмежень щодо володіння акціями у Банку-
відповідальної особи немає. Станом за 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р. всі акції були повністю сплачені та 
зареєстровані.  
  
Статутний капітал Підгрупи був сформований за рахунок вкладів акціонерів в грошових коштах, при цьому 
акціонери мають право на отримання дивідендів і розподіл капіталу в українській гривні. За рішенням №1 від 24 
лютого 2014 року єдиного акціонера, Банк-відповідальна особа виплатив дивіденди за простими іменними акціями у 
сумі 52 371 тис. грн. Кошти від розподілу прибутку попереднього року були направлені акціонерами на формування 
резервного фонду Підгрупи. 
 
Середньорічна кількість простих акцій в обігу розрахована за датами видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «БАНК ФОРВАРД»  складає 70 750 штук (у 2013 р. – 56 161штук.). 
 
Інші внески акціонерів в капітал 
 
Станом за 31 грудня 2014 року  інші внески акціонерів у капітал Підгрупи складають  328 088 тис. грн.(2013р.: 
193 754 тис. грн.). Кошти були залучені у грошовій формі у вигляді безповоротної фінансової допомоги. 
 
Резервні та інші фонди Підгрупи 
 
Резервний фонд формується відповідно до вимог законодавства України щодо загальних банківських ризиків, 
включаючи майбутні збитки та інші непередбачені ризики та умовні зобов'язання. Інші фонди, що формують 
сукупні доходи Підгрупою не створювались.  
 
Інші фонди, що формують  сукупні доходи Підгрупою не створювалися. 

 
19. Аналіз активів та зобов`язань за строками їх погашення 

 
 2014 р. 2013 р.  

 менш ніж 
12 місяців 

більш ніж 
12 місяців 

усього менш ніж 
12 місяців 

більш ніж 
12 місяців 

Усього 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 408 262 - 408 262 359 783 - 359 783 
збиток похідні фінансові 
активи 39 554 - 39 554 - - - 
Кошти обов`язкових 
резервів в Національному 
банку - - - 11 029 - 11 029 

Кошти в інших банках - - - 79 930 - 79 930 
Кредити та заборгованість 
клієнтів 792 906 797 144 1 590 050 1 051 143 1 981 175 3 032 318 
Дебіторська 
заборгованість щодо 
поточного податку на 
прибуток 30 086 - 30 086 - - - 
Відстрочений податковий 
актив 19 235 - 19 235 1 223 - 1 223 
Основні засоби та 
нематеріальні активи  126 748 126 748 - 159 491 159 491 
Інші фінансові активи 11 081 - 11 081 17 281 - 17 281 
Інші активи 17 365 - 17 365 16 983 - 16 983 
Всього 1 318 489 923 892 2 242 381 1 537 372 2 140 666 3 678 038 

       
Кошти банків 651 671 191 651 862 841 879 191 842 070 
Кошти клієнтів 577 965 438 798 1 016 763 1 833 727 5 363 1 839 090 
Боргові цінні папери, 
емітовані банком - 133 133 7 068 298 715 305 783 
Зобов’язання за поточним 
податком на прибуток 33 - 33 6 405 - 6 405 
Інші фінансові 22 768 - 22 768 40 920 - 40 920 
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зобов’язання 
Інші зобов’язання 16 472 - 16 472 29 434 - 29 434 
Субординований борг - 296 697 296 697  232 388 232 388 

Всього 1 268 909 735 819 2 004 728 2 759 433 536 657 3 296 090 
Чиста сума 49 580 188 073 237 653 (1 222 061) 1 604 009 381 948 
Однак  багато короткострокових кредитів на українському ринку надаються з можливістю продовження строків оплати 

при настанні строку погашення. Таким чином, кінцевий строк погашення активів може відрізнятись від наведеного 

вище аналізу.  Крім цього, аналіз за строками погашення не відображає історичної стабільності поточних рахунків.  Їх 

закриття відбувається протягом більшого періоду часу, ніж зазначено у таблицях вище. Відповідні залишки включені 

до наведених вище таблиць до сум на вимогу. Заборгованість перед клієнтами включає строкові депозити фізичних 

осіб. Відповідно до законодавства України Підгрупа зобов’язана виплатити такі депозити на вимогу вкладника.  

 

Керівництво  вживає додаткових заходів для підтримання сталого розвитку Підгрупи, зокрема, для управління 

існуючим розривом ліквідності і вважає, що Підгрупа зможе продовжувати діяльність на безперервній основі у 

найближчому майбутньому, і ця фінансова звітність складена з урахуванням цих очікувань. 

 
20. Процентні доходи та процентні витрати 

 
 2014 р. 2013 р. 
Процентні доходи   

Кредити та заборгованість клієнтів 1 051 391 1 062 862 
Кошти в інших банках 3 580 3 451 

Кореспондентські рахунки в інших банках 356 1 271 

Усього процентних доходів 1 055 327 1 067 584 

Процентні витрати   
Строкові кошти юридичних осіб (4 705) (9 769) 
Боргові цінні папери, що емітовані банком (33 726) (24 273) 
Строкові кошти фізичних осіб (222 126) (285 874) 
Строкові кошти інших банків (64 154) (142 074) 
Поточні рахунки клієнтів (10 893) (18 777) 
Кореспондентські рахунки (3 300) (417) 
Субординований борг (16 615) (14 041) 

Усього процентних витрат (355 519) (495 225) 
Чистий процентний дохід/(витрати) 699 808 572 359 

 
21. Комісійні доходи та витрати 

 
 2014 р. 2013 р. 

Комісійні доходи   
Розрахунково-касові операції 52 036 113 819 
Інформаційні послуги 33 688 46 878 
Операції з конвертації валют 587 20 

Усього комісійний доходів 86 311 160 717 

Комісійні витрати   
Розрахунково-касові операції (16 191) (26 695) 
Гарантії (177) (117) 

 Операції з цінними паперами (96) (67) 

Комісійні витрати (16 464) (26 879) 

Чистий комісійний дохід/витрати 69 847 133 838 

 
22. Інші операційні доходи 

 
 2014 р. 2013 р. 

Дохід від отриманих штрафів за пропуск платежів 110 979 67 047 
Фінансова допомога (не від акціонерів Банку) 37 300 - 
Дохід, пов`язаний з достроковим поверненням депозитів 9 782 1 797 
Дохід за операціями з ПК 3 688 892 

Інші доходи 831 961 

Усього операційних доходів 162 580 70 697 
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23. Адміністративні та інші операційні витрати 
 

 2014 р. 2013 р. 
Заробітна плата та премії 190 446 241 829 
Нарахування на фонд заробітної плати 60 875 79 468 

Усього витрат на утримання персоналу  251 321 321 297 

Оренда та утримання приміщень  65 889 60 485 
Амортизація основних засобів 40 643 27 494 
Витрати на електронну обробку інформації  13 704 8 364 
Послуги зв’язку  13 332 22 106 
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб 10 114 14 067 
Негативний результат від продажу основних засобів 8 964 - 
Страхування 7 016 1 171 
Витратні матеріали 5 749 7 260 
Втрата корисності основних засобів 5 659  
Маркетинг та реклама  5 386 20 022 
Агентські послуги, щодо повернення кредитів 4 964 - 
Ремонт та обслуговування основних засобів  4 884 4 659 
Охорона 3 348 1 956 
Професійні послуги 2 975 10 165 
Витрати на відрядження та пов’язані витрати  2 243 5 134 
Операційні податки  1 779 237 

Інше 4 021 5 154 

Усього  адміністративних та інших  операційних 
витрат 451 991 509 571 

 
24. Витрати на податок на прибуток 

 

 2014 р. 2013 р. 
Поточний податок на прибуток 9 209 16 856 
Зміна відстроченого податку на прибуток, пов`язана з 
виникненням та сторнуванням тимчасових різниць (18 012) 6 550 
Усього витрати податку на прибуток (8 803) 23 406 

 
Поточна ставка податку на прибуток, що застосовується до більшої частини прибутку Підгрупи, в 2014 році 
становить 18% (у 2013 році становила 19%). Нижче представлено зіставлення теоретичних податкових витрат з 
фактичними витратами з оподаткування: 
 

 2014 р. 2013 р. 
Прибуток / (збиток) до оподаткування (235 061) 91 345 

Нормативна ставка податку 18% 19% 

Теоретичні податкові відрахування за відповідною 
ставкою оподаткування (42 311) 17 355 
Коригування облікового прибутку (збитку):   
Витрати, які не враховуються при визначенні об`єкта 
оподаткування, але визнаються в бухгалтерському обліку:  9 199 5 497 
витрати за фінансовими інструментами (у т.ч. за цінними 
паперами власного боргу)  181 
адміністративні та інші витрати 1 401 387 
витрати з формування та списання резервів за активами 7 798 4 929 
Доходи, що враховуються при визначенні об`єкта 
оподаткування, але не визнаються в бухгалтерському 
обліку 24 561 92 
Невизнані податкові збитки, що перенесені на майбутні 
періоди - 224 
Використання раніше невизнаних податкових збитків (252) (266) 
Вплив ставок оподаткування - 504 

Витрати/ доходи з податку на прибуток (8 803) 23 406 

 
Відмінності між МСФЗ та податковим Законодавством України призводять до виникнення певних тимчасових 
різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань з метою розрахунку податку на прибуток та складання 
фінансової звітності. Нижче детально представлені податкові наслідки руху цих тимчасових різниць, які 
відображаються за ставками оподаткування, що діють або вступили в силу: 
 
Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань станом за 31 грудня 2014 року включають: 
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Залишок на 
початок 
періоду 

станом на 31 
грудня 2013 

р. 

Виникнення та 
сторнування 
тимчасових 

різниць  

Залишок на 
кінець періоду 

станом на 31 
грудня 2014 р. 

У звіті 
про 

прибутк
и та 

збитки 

У складі 
іншого 
сукуп- 
ного  

доходу 
Податковий ефект неоподатковуваних 
тимчасових різниць:     
Резерв під кредити  - 13 418 - 13 418 
 Інші резерви 4 011 (2 998) - 1 013 
Забезпечення відпусток 3 367 (1 640) - 1 727 
Нарахування 931 (813) - 118 
Основні засоби 793 1 914 - 2 707 

Перенесені податкові збитки 489 (237) - 252 

Відстрочені податкові активи 9 591 9 644 - 19 235 

Податковий ефект неоподатковуваних 
тимчасових різниць:     

Резерв під зменшення корисності та інші резерви (8 368) 8 368 - - 

Відстрочені податкові зобов’язання (8 368) 8 368 - - 

Відстрочені податкові активи, загальна сума 1 223 18 012 - 19 235 

Відстрочені податкові активи,  чиста вартість 1 223 18 012 - 19 235 

 
Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань станом за 31 грудня 2013 року включають: 
 

 

 Залишок на 
початок 
періоду 

станом на 31 
грудня 2012р. 

Виникнення та 
сторнування 
тимчасових 

різниць 

 Залишок на 
кінець періоду 

станом на 31 
грудня 2013 р. 

У звіті про 
прибутки 
та збитки 

У складі 
іншого 
сукуп- 
ного 

доходу 
Податковий ефект неоподатковуваних 
тимчасових різниць:     
Інші резерви 2 541 1 470 - 4 011 
Забезпечення відпусток 2 821 546 - 3 367 
Нарахування 343 588 - 931 
Основні засоби 1 355 (562) - 793 

Перенесені податкові збитки 713 (224) - 489 

Відстрочені податкові активи 7 773 1 818 - 9 591 

Податковий ефект неоподатковуваних 
тимчасових різниць:     

Резерв під зменшення корисності та інші резерви - (8 368) - (8 368) 

Відстрочені податкові зобов’язання - (8 368) - (8 368) 

Відстрочені податкові активи, загальна сума 7 773  (6 550) - 1 223 

Відстрочені податкові активи,  чиста вартість 7 773 (6 550) - 1 223 

 
 
 
25. Прибуток/(збиток) на одну просту та привілейовану акцію 

 
 Примітки 2014 р. 2013 р. 

Прибуток/(збиток) за рік  (226 258) 67 939 
Середньорічна кількість простих акцій в обігу (шт.) 18 70 750 56 161 
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

 
(3 198) 1 209,72 
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26.  Дивіденди 
 

За рішенням єдиного акціонера було затверджено наступний розподіл прибутку Банку-відповідальної особи 

за 2013 рік: 

– у сумі 52 371 тис. грн. – на виплату дивідендів за простими іменними акціями; 

– у сумі 2 756 тис. грн. – на формування (поповнення) резервного фонду Банку-відповідальної особи. 

 

Поповнення резервного фонду підприємства, що входить до складу Підгрупи склало 24 тис. грн. 

 
27. Операційні сегменти 

 
Відповідно до вимог МСФЗ 8 «Операційні сегменти», Підгрупа розкриває інформацію стосовно операційних 
сегментів.  
 
Для цілей управління Підгрупа має чотири операційні сегменти, що базуються на продуктах та послугах: 
 
 

Послуги фізичним 

особам 

Надання кредитів та інших послуг з кредитування, обслуговування депозитів та 

поточних рахунків фізичних осіб, овердрафтів, обслуговування кредитних карток та 

здійснення грошових переказів. 

Послуги юридичним 

особам 

Надання кредитів, обслуговування депозитів та поточних рахунків юридичних осіб та 

клієнтів-установ. 

Послуги фінансовим 

установам 

Переважно залучення депозитів фінансових установ. 

Інше/ Нерозподілено Інші централізовані функції, що не виділені в окремий бізнес-сегмент. 
 
Сегмент визначається на підставі частки певних активів до загальних активів балансу. Визначені сегменти несуть в 
собі істотні специфічні ризики і підлягають окремому контролю з боку керівництва. 
 
 
Суттєвих змін щодо визнання сегментів у звітному році в порівнянні з минулим роком не відбулось.  
У таблиці нижче наведена інформація про доходи та прибутки, а також певні активи та зобов’язання за бізнес-
сегментами Підгрупи за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р.: 

 
 

  Послуги 
фізичним 

особам 

Послуги 
юридичним 

особам 

Послуги 
фінансовим 
установам 

Інше/ 
Нерозпо-

ділено 

 
Всього 

Дохід від інших сегментів:      
Процентні доходи 1 036 339 15 052 3 936 - 1 055 327 
Комісійні доходи 83 653 1 944 127 587 86 311 
Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах - - 335 803 - 335 803 
Дохід від виконання агентських функцій 97 868 - - - 97 868 
Інші операційні доходи 110 979 2 - 51 599 162 580 

Усього доходів сегментів 1 328 839 1 6 998 339 866 52 186 1 737 889 

      Процентні витрати (231 203) (591) (84 069) (39 656) (355 519) 
Комісійні витрати (10 892) (3 996) (1 303) (273) (16 464) 
Результат від операцій з іноземними 
валютами та банківськими металами: - - (447 325) - (447 325) 
Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та коштів в інших банках (657 299) (35 564) - - (692 863) 
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  Послуги 
фізичним 

особам 

Послуги 
юридичним 

особам 

Послуги 
фінансовим 
установам 

Інше/ 
Нерозпо-

ділено 

 
Всього 

Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості - - - (8 788) (8 788) 
Адміністративні та інші операційні витрати - - - (451 991) (451 991) 

Всього витрат сегменту (899 394) (40 151) (532 697) (500 708) (1 972 950) 
      

Результати сегменту 429 445 (23 153) (192 831) (448 522) (235 061) 
      

Витрати на податок на прибуток    8 803 8 803 
      

Прибуток/(збиток) за рік 429 445 (23 153) (192 831) (439 719) (226 258) 
 

     Активи та зобов’язання      

Активи сегменту 1 231 824 358 226 - 298 2 242 348 
Зобов’язання сегменту (915 170) (101 592) (948 560) (39 373) (2 004 695) 

 
 
У таблиці нижче наведена інформація про доходи та прибутки, а також певні активи та зобов’язання за бізнес-
сегментами Підгрупи за рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.: 
 
 
  Послуги 

фізичним 
особам 

Послуги 
юридични
м особам 

Послуги 
фінансовим 
установам 

Інше/ 
Нерозпо-

ділено 

 
Всього 

Дохід від інших сегментів:      
Процентні доходи 1 053 832 9 030 4 722  1 067 584 
Комісійні доходи 154 645 5 838 214 20 160 717 
Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових 
результатах - - (1 008) - (1 008) 
Результат від операцій з іноземними 
валютами та банківськими металами: - - (11 887) - (11 887) 
Дохід від виконання агентських функцій 174 142    174 142 
Інші операційні доходи 67 046 1  3 650 70 697 

Всього виручка 1 449 665 14 869 (7 959) 3 670 1 460 245 

      Процентні витрати (300 942) (5 770) (156 532) (31 981) (495 225) 
Комісійні витрати (16 519) (8 656) (593) (1 111) (26 879) 
Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та коштів в інших банках (324 202) - - - (324 202) 
Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості - - - (13 023) (13 023) 
Адміністративні та інші операційні витрати    (509 571) (509 571) 

Всього витрат сегменту (641 663) (14 426) (157 125) (555 686) (1 368 900) 
      

Результати сегменту 808 002 443 (165 084) (552 016) 91 345 
      
Витрати на податок на прибуток    (23 406) (23 406) 
      

Прибуток/(збиток) за рік 808 002 443 (165 084) (575 422) 67 939 
 

     Активи та зобов’язання      

Активи сегменту 3 003 951 52 307 79 930 541 850 3 678 038 
Зобов’язання сегменту (2 043 960) (101 053) (1 074 458) (76 619) (3 296 090) 

 
28. Управління фінансовими ризиками 

 
Управління ризиками Підгрупи здійснюється щодо фінансових ризиків (кредитного, ринкового, валютного ризику, 
страхового ризику, ризику ліквідності та процентного ризику), операційних та юридичних ризиків. Головним 
завданням управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику та подальше забезпечення дотримання 
встановлених лімітів. Управління операційними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання 
внутрішніх регламентів і процедур з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків 
 
Система управління ризиками Банку-відповідальної особи включає:  
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 організаційну структуру управління ризиками; 

 базу внутрішніх нормативних актів (політик, процедур і методик) для забезпечення суворої регламентації 
процесів управління ризиками; 

 інформаційну систему,  що забезпечує діяльність Підгрупи у сфері контролю та моніторингу ризиків; 

 систему регулярної звітності стосовно рівнів ризиків. 
 

Структура управління ризиками в Банку-відповідальної особи 
 
Спостережна Рада 
 
Спостережна Рада у межах своїх функціональних обов’язків та в рамках виконання завдань, покладених на неї 
Загальними зборами акціонерів, визначає загальну стратегію управління ризиками в Банку-відповідальної особи. 
 
Для цього Спостережна рада: 

 визначає основні контури організаційної структури Банку-відповідальної особи, в тому числі кількість; 

 обов'язки і повноваження комітетів; 

 затверджує організаційну структуру Банку-відповідальної особи, деталізовану, принаймні, до рівня 
основних виконавчих, функціональних та територіальних підрозділів; 

 забезпечує чітке відокремлення в організаційній структурі Банку-відповідальної особи системи управління 
ризиками від системи внутрішнього нагляду (внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту); 

 забезпечує наявність необхідних заходів адміністративного та іншого контролю, які б гарантували 
виконання підрозділами ризик - менеджменту та внутрішнього нагляду (внутрішнього контролю та 
внутрішнього аудиту) своїх завдань неупереджено та незалежно один від одного та від основної діяльності 
Банку-відповідальної особи; 

 затверджує основні стратегічні та тактичні засади управління ризиками на відповідний плановий період 
(через ухвалу Бізнес-плану Банку-відповідальної особи). 

 
Правління 
 
Правління Банку-відповідальної особи забезпечує загальне керівництво та контроль за рівнем ризиків банку. 
 
Банком-відповідальною особою створені два комітети, які займаються управлінням ризиками: Кредитний комітет, 
Комітет з питань управління активами та пасивами. Крім вищезазначених комітетів, в Банку-відповідальній особі на 
постійній основі функціонують: Тарифний комітет та Тендерна комісія. 
 
Кредитний комітет 
 
Кредитний комітет є постійно діючим колегіальним органом ПАТ “БАНК ФОРВАРД”, який впроваджує кредитну 
політику Банку-відповідальної особи з метою підвищення якості кредитного портфелю, ефективності 
використання ресурсів та мінімізації ризиків активних операцій, що проводяться підрозділами Банку-відповідальної 
особи та є основним органом прийняття рішень, пов’язаних з кредитним ризиком. Кредитний комітет - щомісячно 
оцінює якість активів Банку-відповідальної особи та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття 
можливих збитків від їх знецінення. 
 
Головними завданнями Кредитного комітету є створення диверсифікованого кредитного портфелю по видах 
банківських продуктів Банку-відповідальної особи, розробка пропозицій з питань мінімізації ризику кредитних 
операцій з подальшою передачею їх на розгляд Правління Банку-відповідальної особи. 
 
Головними функціями Комітету є: 

 затвердження моделей прийняття кредитного ризику; 

 прийняття рішень про видачу кредиту, в тому числі і про зміну умов по уже діючим договорам (рішення 
про надання великого кредиту затверджується Правлінням Банку-відповідальної особи); 

 затвердження класифікації кредитних операцій по групах ризику та розмірів відповідних резервів; 

 затвердження заходів по стягненню проблемних та прострочених кредитів; 

 прийняття рішення про визнання безнадійною заборгованості по кредитах і гарантіях, з наступною 
передачею його на затвердження Правління Банку-відповідальної особи; 

 загальний контроль за станом кредитного портфелю Банку-відповідальної особи; 

 розгляд пропозицій по вдосконаленню порядку кредитування у відповідності до нормативних документів 
Національного Банку України, чинного законодавства України, внутрішніх Положень і документів Банку-
відповідальної особи. 

 
Комітет з питань управління активами та пасивами 
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Комітет по управлінню активами і пасивами (далі – КУАП) – це постійно діючий колегіальний орган управління 
Банку-відповідальної особи, який має право приймати самостійні рішення у межах своєї компетенції. Комітет 
підпорядковується Правлінню Банку-відповідальної особи. 
 
Основною метою діяльності КУАПу є формування проектів управлінських рішень та прийняття їх у межах своєї 
компетенції в процесі управління активами, пасивами та ризиками банку у відповідності з планами розвитку банку з 
метою підвищення ефективності роботи банку, максимізації прибутку в поєднанні з мінімізацією ризиків, які 
виникають в процесі банківської діяльності. 
 
Діяльність КУАП спрямована на високоефективне використання власного капіталу Банку-відповідальної особи з 
врахуванням можливих наслідків отриманих ризиків до балансової структури, динаміки процентних ставок, 
обмеження ліквідності та з врахуванням впливу ризику ліквідності та процентних і валютних на кредитно-
депозитний портфель Банку-відповідальної особи та в цілому на баланс Банку-відповідальної особи. 
 
Головними функціями та завданнями КУАПу є : 

 здійснення управління структурою активів та пасивів банку-відповідальною особою, через встановлення 
лімітів та нормативів структури балансу; 

 розробка механізмів по контролю за дотриманням виконання Банком-відповідальною особою 
обов’язкових нормативів діяльності, встановлених НБУ; 

 встановлення ефективної стратегії з управління активами та пасивами та конкретних цілей, які необхідно 
виконати для її досягнення; 

 затвердження лімітів по операціях на міжбанківському ринку; 

 гарантування, що інвестиційний портфель банку відповідає поточній стратегії банку з питань ризиків та 
оцінки можливостей повернення вкладених коштів; 

 дослідження та керування альтернативними стратегіями оцінки та хеджування ризиків 

 здійснення аналізу відкритих позицій і ризиків, що з ними пов’язані, управління процентним ризиком, 
валютним ризиком та ризиком ліквідності 

 розробка методик щодо управління ризиками, активами і пасивами; встановлення внутрішніх лімітів та 
нормативів ризику, лімітів структури балансу банку; 

 розробка форм звітності, інформаційних потоків та порядків взаємодії підрозділів банку для забезпечення 
систематичного аналізу ризиків та оперативного управління активами і пасивами; 

 планування основних фінансових потоків, моделювання та аналіз можливих результатів управлінських 
рішень у сфері активно-пасивних операцій банку-відповідальної особи;. 

 надання рекомендацій щодо керування фінансовими потоками Банку-відповідальної особи, у процесі якого 
шляхом узгодження управлінських рішень та забезпечення певних пропорцій між активними та пасивними 
операціями досягається декілька цілей, таких як підвищення прибутку, зниження ризиків, аналіз та контроль 
ліквідності, управління спредом та маржею тощо; 

 
 
Система оцінки ризиків і передачі інформації про ризики 
 
У Підгрупі розроблено комплекс документів, спрямований на управління та контроль за ризиками, що складається 
із положень про колегіальні органи (комітети), кредитні та інвестиційні процедури, положень та порядків по 
управленню ризиками. Ці документи визначають стандарти та дії, що повинні застосовуватись для вирішення 
відповідних задач. 
 
З метою побудови ефективної системи ризик-менеджменту Банку-відповідальної особи, усвідомлення категорії 
ризиків всіма відповідальними виконавцями та менеджерами Банку-відповідальної особи за основу прийнято 
класифікацію ризиків, визначену Національним Банком України. Банк-відповідальна особа оцінює ризики за 
статистичними методами, що ґрунтуються на значеннях ймовірності, отриманих з фактичних даних з урахуванням 
ринкових умов. Припущення та дані, що лежать в основі цих моделей, постійно переглядаються та проходять 
перевірку на основі порівняння з фактичними даними (бек-тестування). 
 
Банк-відповідальна особа в процесі аналізу ризиків враховує можливість виникнення надзвичайних обставин (стрес-
сценарій), на основі яких визначено відповідні надзвичайні заходи у формі Плану дій на випадок кризових 
обставин, та Плану безперервної діяльності Банку-відповідальної особи.  
 
З метою контролю поточного ризику ліквідності, Банк-відповідальна особа застосовує зовнішні та внутрішні ліміти, 
які доводяться до відома інших підрозділів Банку-відповідальної особи у вигляді рішень КУАП. 
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Банк-відповідальна особа здійснює моніторинг ризику, вивчає динаміку змін та аналізує причини зміни рівню 
ризику. Банк-відповідальна особа регулярно порівнює прогнозні та фактичні показники ризику, а також визначає 
взаємозв’язок різних видів ризику для розробки та вжиття відповідних заходів. 
 
Інформація, що отримана в результаті аналізу, використовується для складання звітів, що подаються на розгляд 
Правлінню Банку-відповідальної особи, КУАП, Кредитному комітету та керівництву окремих підрозділів Банку-
відповідальної особи. 
 
Звітність містить таку інформацію: 

 сума кредитного ризику в розрізі продуктів,  клієнтів,  географічних регіонів;  

 аналіз сумнівної заборгованості; 

 аналіз концентрації ризиків; 

 дотримання певних лімітів; 

 звіти щодо ризику ліквідності,  прогнозного профілю ліквідності з урахуванням укладання нових угод; 

 собівартість зобов’язань і прибутковість активів; 

 оцінка ризику шляхом визначення Annual Losses   

 показники ліквідності. 
 
Зниження ризику 
 
У рамках загального управління ризиками Підгрупа використовує похідні та інші інструменти для управління 
процентними, валютними ризиками, кредитними ризиками та ризиками,  пов’язаними із запланованими 
операціями. 
Банк-відповідальна особа активно використовує забезпечення для зниження свого кредитного ризику. 
 
Надмірна концентрація ризиків 
 
Концентрація ризику виникає у випадку, якщо актив або зобов’язання Підгупи, що мають спільні ознаки,  
перевищують певний рівень його капіталу. Такі ознаки включать: 

 зобов’язання перед одним позичальником або невеликою групою зв’язаних позичальників; 

 надання кредитів двом або більше позичальникам на фінансування одного і того самого проекту,  в одній 
галузі або споріднених галузях, або групі зв’язаних між собою підприємств;  

 один тип застави,  використаний для забезпечення активів Банку; 

 спільне джерело погашення кількох кредитів або інвестицій.  
 
З метою підтримання достатнього рівню концентрації Банк-відповідальна особа встановлює структурні ліміти,  які 
знаходяться в межах  пруденційних вимог. 
 
Крім цього, політика та процедури Підгрупа включають спеціальні принципи, спрямовані на диверсифікацію 
кредитного портфеля за ознаками галузі фінансування, кредитних продуктів, строків, суми тощо.  
Банк-відповідальна особа здійснює контроль та управління ідентифікованими концентраціями кредитних ризиків 
згідно із затвердженим «Положенням про систему управління ризиками». 
 
Кредитний ризик  
 
Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик втрати кредитних коштів, який виникає у Банку-
відповідальної особи через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої 
фінансової угоди із Банком-відповідальною особою (його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе 
зобов'язання. Кредитний ризик присутній у всіх видах діяльності Банку-відповідальної особи, результат яких 
залежить від дій позичальників, емітентів, інших контрагентів і виникає кожний раз, коли банк надає кошти, бере на 
себе зобов'язання про їх надання, або здійснює інвестиції. 
 
Управління кредитним ризиком в Банку-відповідальній особі здійснюється шляхом оцінки та моніторингу 
кредитоспроможності позичальників, визначення та постійної актуалізації рейтингу якості заборгованості, 
структурування кредитних договорів, постійного моніторингу якості кредитного портфеля Банку-відповідальною 
особою у розрізі регіонів та програм кредитування, лімітування, квотування та резервування, страхування 
забезпечення по кредитних операціях, вдосконалення внутрішніх процедур проведення активних операцій та 
методик аналізу кредитоспроможності контрагентів Банку-відповідальної особи. 
 
Ліміти кредитування по заявкам на споживчі кредити встановлюються за допомогою  централізованої системи 
прийняття рішень або співробітниками кредитного центру. Для зниження портфельного ризику банк використовує 
автоматичні системи для оцінки фінансового стану позичальника, дані системи регулярно модифікуються на основі 
статистики попередніх періодів. Банк-відповідальна особа використовує ефективні системи по попередженою 
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проблемної заборгованості. Банк-відповідальна особа аналізує рівень кредитного ризику протягом всього циклу 
життя кредиту. Дана практика дає змогу своєчасно приймати управлінські рішення, налаштовувати скорингову 
систему та систему по попередженню проблемної заборгованості. 
 
При проведенні операцій з корпоративними клієнтами та приватними особами Банк-відповідальна особа 
структурує ступені кредитного ризику, контролює ризики по відношенню до кожного конкретного позичальника, а 
також за категоріями позичальників, належних до визначеного сектору промисловості або географічного регіону. 
Кредитний комітет Банку-відповідальної особи встановлює ліміти кредитування для кожного окремого 
продукту/позичальника/групи пов’язаних осіб на підставі колегіального рішення. Кредитні ліміти передбачають 
обмеження по сумі та строку, режиму погашення кожної кредитної угоди, а також можуть включати обмеження по 
цільовому використанню кредитних коштів. 
 
При структуруванні ризиків по кредитуванню корпоративних клієнтів, Банк-відповідальна особа встановлює 
графіки погашення кредитів з урахуванням сезонності бізнесу позичальника та при необхідності отримує гарантії 
його зв'язаних структур, заключає договори по забезпеченню відповідних кредитів, здійснює страхування 
фінансових ризиків по корпоративним кредитам та мікрокредитуванню, вимагає переведення грошових потоків по 
угоді в банк та ін. 
 
З метою обмеження кредитних ризиків при міжбанківських операціях у Банку-відповідальній особі встановлюються 
ліміти для банків - контрагентів на підставі комплексної оцінки фінансового стану, а також вивчення не фінансових 
факторів, які можуть вплинути на банк-контрагент у цілому. Ліміти на проведення міжбанківських операцій 
встановлюються КУАП і переглядаються у разі необхідності. При надходженні інформації про погіршення або 
можливе погіршення фінансового стану банку-контрагенту відповідний підрозділ Фінансового управління 
оперативно зупиняє дію кредитного ліміту та інформує про це керівництво Банку-відповідальної особи. 
 
Банком-відповідальною особою постійно проводиться моніторинг кредитного ризику. Моніторинг кредитного 
ризику – це комплекс дій Банку-відповідальної особи по отриманню та аналізу інформації по клієнту та кредитній 
угоді протягом строку дії кредитного договору. Моніторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючі ризики 
виконання зобов'язань позичальником по кредитній операції та знижає обсяг проблемних кредитів. 
 
Мінімізація рівня кредитного ризику досягається шляхом: 

 існування затвердженої Правлінням Банку-відповідальної особи кредитної політики та стандартів 
кредитних процедур (від розгляду кредитної заявки до стягнення, у разі виникнення, прострочених 
кредитів); 

 аналізу платоспроможності позичальників за допомогою власних рейтингових та скорингових систем; 

 застосування системи лімітів кредитування на контрагентів (банки, юридичні та фізичні особи); 

 диверсифікації кредитного портфелю за видами банківських продуктів з різним ступенем ризику, за 
групами позичальників; 

 моніторингу та контролю за якістю кредитно-інвестиційного портфелю та адекватністю рівня 
резервування; 

 застосування комплексу розроблених звітів, який дає можливість оперативно відслідковувати зміни в 
кредитному портфелі Банку-відповідальної особи; 

 проведення оцінки застав (на предмет їх ліквідності та ринкової вартості). 
 
 
Ризики щодо зобов’язань із кредитування 
Банк-відповідальна особа надає своїм клієнтам можливість отримання гарантій, за якими може виникнути 
необхідність проведення Банком-відповідальною особою платежів від імені клієнтів. Суми таких платежів 
стягуються з клієнтів на умовах акредитиву. Зазначені гарантії наражають Банк-відповідальну особу на ризики, 
аналогічні кредитним ризикам, які знижуються шляхом застосування аналогічних процедур та принципів контролю 
ризиків. 
Балансова вартість статей Звіту про фінансовий стан, включаючи похідні інструменти, за винятком впливу 
зниження ризиків внаслідок використання генеральних угод щодо взаємозаліку та угод про надання забезпечення, 
найбільш точно відображає максимальний розмір кредитного ризику за даними статтями. 
 
Більш детальна інформація стосовно максимального кредитного ризику за кожною категорією фінансових 
інструментів наведена у відповідних Примітках.  
 
Ринковий ризик 
 
Ринковий ризик – це ймовірність втрат, що загрожують доходам і   капіталу  Банка-відповідальної особи та пов’язані 
з несприятливими змінами показників фінансового ринку (таких як процентних ставок, валютних курсів, 
котирувань цінних паперів, цін на товари та інших). Ринковий ризик, включає: процентний ризик, джерелом якого 
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є дисбаланс активів та пасивів, чутливих до зміни процентних ставок по строках переоцінки; ціновий ризик, який 
полягає в невідповідності ставок та тарифів (завищення чи демпінг) на банківські продукти відносно конкурентного 
середовища, що призводить до низької доходності та прибутковості; валютний ризик, який виникає в результаті 
несприятливої зміни курсів іноземних валют та цін на банківські метали. Джерелом ризику є дисбаланс балансових 
та забалансових вимог та зобов’язань, виражених в одній валюті. 
 
Валютний ризик 
 
Валютний ризик є ризиком, який загрожує доходам і капіталу і виникає внаслідок несприятливих змін курсів валют 
на ринку при існуванні в Підгрупі  відкритих валютних позицій. Джерелом ризику є дисбаланс балансових та 
забалансових вимог та зобов’язань, виражених в одній валюті. 
 
Валютний ризик можна поділити на: ризик трансакції (вплив несприятливих коливань курсів іноземних валют на 
реальну вартість відкритих валютних позицій), трансляційний ризик (ризик перерахунку з однієї валюти в іншу - 
величина еквівалента валютної позиції у звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які 
використовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах в базову (національну) валюту); економічний 
валютний ризик (зміни конкурентоспроможності Банку-відповідальної особи або його структур, що входять в 
Підгрупу, на зовнішньому ринку через суттєві зміни обмінних курсів). Оцінка валютного ризику базується на аналізі 
валютної позиції Підгрупи. 
 
 
Аналіз валютного ризику наведений нижче: 
 

 

2014 р. 2013 р. 

 

монетар
ні 
активи 

монетар
ні 
зобов`я
зання 

похідні 
фінансо
ві 
інструм
енти 

Чиста 
позиція 

монетар
ні 
активи 

монетар
ні 
зобов`я
зання 

похідні 
фінансові 
інструмент
и 

Чиста 
позиція 

Долари США 70 981 848 140 761 166 (15 993) 146 333 352 923 215 811 9 221 

Євро 8 373 7 800 - 573 24 955 25 407 - (452) 

Російські 
рублі 

471 175 - 296 1 138 - - 1 138 

Усього: 79 825 856 115 761 166 (15 124) 172 426 378 330 215 811 9 907 

Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних 
валют, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими: 
 

 

На 31 грудня 2014 року На 31 грудня 2013 року 

 

вплив на 
прибуток/(з
биток) 

вплив на 
власний 
капітал, % 

вплив на 
прибуток/(
збиток) 

вплив на 
власний 
капітал, % 

 +30%/-30% +5%/-5% 

Зміцнення долара США (4 798)) (2) 461 0,12 

Послаблення долара США  4 798 2 (461) (0,12) 

Зміцнення євро  172 0,07 (23) (0,01) 

Послаблення євро  (172) (0 07) 23 0,01 

Зміцнення інших валют  89 0,04 57 0,01 

Послаблення інших валют  (89) (0,04) (57) (0,01) 

 
Зміна прибутку або збитку та власного капіталу в результаті можливих змін офіційного курсу гривні до іноземних 
валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються 
фіксованими: 

 

Середньозважений 
валютний курс на 31 грудня 

2014 року 

Середньозважений валютний 
курс на 31 грудня 2013 року 

 

вплив на 
прибуток/(з
биток) 

вплив на 
власний 
капітал, % 

вплив на 
прибуток/(
збиток) 

вплив на 
власний 
капітал, % 

Зміцнення долара США  (3 613) (1,52) 461 0,12 

Послаблення долара США  3 613 1,52 (461) (0,12) 

Зміцнення євро 140 0,06 (22) (0,01) 
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Послаблення євро (140) (0,06) 22 0,01 

Зміцнення інших  91 0,04 58 0,02 

Послаблення інших валют  (91) (0,04) (58) (0,02) 
 

Процентний ризик 
 

Процентний ризик - це існуючий або потенційний вплив на дохід, що виникає внаслідок несприятливих змін 
процентних ставок або змін часової структури процентних активів і зобов’язань. 
 
Банк-відповідальна особа оцінює свої процентні ставки за допомогою таких заходів: 
  розрахунок процентної маржі та спреду; 
  аналіз розривів за строками (ГЕП – аналіз); 
  встановлення та перегляд лімітів щодо розривів в строках процентних активів та процентних пасивів; 
  індексний факторний аналіз;  
  стрес-тестування.  

 
З метою оцінки розривів процентних ставок Банк-відповідальна особа ідентифікує активи та зобов’язання,  що є 
чутливими до змін процентних ставок, та об’єднує їх у фінансові групи, на які однаковим чином впливають зміни 
процентних ставок. Для кожного часового інтервалу строків, що залишились до погашення або переоцінки, Банк-
відповідальна особа розраховує періодичні розриви (процентні позиції) та кумулятивні розриви (накопичені за 
певними інтервалами). За вказаними статтями активів та зобов`язань проценти нараховуються за фіксованою 
процентною ставкою. 
 

 

До 1 
місяця 

1-6 
Місяців 

6-12 
місяців 

Понад 
12 місяців 

Немоне
тарні 

Усього 

Звітний період       

Усього фінансових активів 46 448 261 226 290 363 1 008 873 -- 1 606 910 

Усього фінансових 
зобов`зань 

118 647 215 125 130 283 667 549 - 1 131 604 

Чистий розрив за 
процентними ставками на 
кінець звітного періоду 

(72 199) 46 101 160 080 341 324 - 475 306 

Попередній період       

Усього фінансових активів 144 195 758 386 702 888 1 425 974 - 3 031 443 

Усього фінансових 
зобов`зань 

237 000 1 130 824 758 113 500 460 - 2 626 397 

Чистий розрив за 
процентними ставками на 
кінець попереднього 
періоду 

(92 805) (372 438) (55 225) 925 514 - 405 046 

 
 
Моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами: 
 

 

2014 р. 2013 р. 

гривня долари 
США 

євро інші гривня долари 
США 

євро інші 

Активи         

Строкові кошти в 
інших банках 

- - - - - 1,0% - - 

Кредити та 
заборгованість клієнтів 

29.6% - - - 36.6% - - - 

         

Зобов`язання         

Строкові кошти банків - 27.3% - - 14,4% - - - 

Кошти клієнтів:         

  поточні рахунки 6.9% 1.4% 0.6% - 6,7% 1,9% 1,5% - 

  строкові рахунки 24.8% 11.2% 8.9% - 22,4% 8,5% 8,0% - 

Боргові цінні папери, 
емітовані банком 

22.0% - - - 20,2% - - - 

Субординований борг 7.6% 9.0% - - 7,6% 9,0% - - 
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Банк-відповідальна особа встановлює ліміти стосовно розривів процентних ставок у розрізі строків, що 
залишилися до погашення або переоцінки,  які є істотними за обсягами для Банку-відповідальної особи. 
Банк-відповідальна особа розраховує показник абсолютного процентного ризику або зміни чистого 
процентного доходу відповідно до ГЕП-аналізу за сценарієм припущення про зміну відсоткової ставки на +1 
(+2) та -1 (-2) %. 

 Показники  2014 р. 

Очікувана зміна відсоткових ставок, % 1 (1) 2 (2) 

Абсолютний очікуваний прибуток / збиток  33 (33) 65 (65) 

Коефіцієнт ГЕПу 1,42 

Індекс відсоткового ризику,% 29,58 
 

 Показники 2013 р. 

Очікувана зміна відсоткових ставок, % 1 (1) 2 (2) 

Абсолютний очікуваний прибуток / збиток  (3 650) 3 650 (7 300) 7 300 

Коефіцієнт ГЕПу 1,15 

Індекс відсоткового ризику,% 13,36 
 

Географічна концентрація  
 
Географічна концентрація монетарних активів та зобов’язань Підгрупи подана нижче: 

 2014 р. 

 Україна 
Країни-члени 

ОЕСР 

Банки країн 
СНД та інші 

іноземні банки Всього 
Активи:     
Грошові кошти та їх еквіваленти 408 262 - - 408 262 

Похідні фінансові активи 39 554 - - 39 554 

Кредити та заборгованість клієнтів 1 589 929 - 121 1 590 050 
Інші фінансові активи 11 081 - - 11 081 

Усього фінансових активів 2 048 826 - 121 2 048 947 

Зобов’язання:     
Кошти банків - - 651 862 651 862 
Кошти клієнтів 999 672 1 708 15 383 1 016 763 
Боргові цінні папери, емітовані 
банком - - 133 133 
Інші фінансові зобов’язання 22 719 - 49 22 768 
Субординований борг - - 296 697 296 697 

 1 022 391 1 708 964 124 1 988 223 

Чиста позиція 1 026 435 (1 708) (964 003) 60 724 

Потенційні зобов`язання Підгрупи 
(Примітка 30) 1 401 354 - - 1 401 354 

 

 2013 р. 

 Україна 
Країни-члени 

ОЕСР 

Банки країн СНД 
та інші іноземні 

банки Всього 
Активи:     
Грошові кошти та їх еквіваленти 359 783 - - 359 783 

Кошти в інших банках 79 930 - - 79 930 

Кредити та заборгованість клієнтів 3 032 318 - - 3 032 318 
Інші фінансові активи 17 281 - - 17 281 

Усього фінансових активів 3 489 312 - - 3 489 312 
Зобов’язання:     
Кошти банків 359 577 - 482 493 842 070 
Кошти клієнтів 1 827 521 5 352 6 217 1 839 090 
Боргові цінні папери, емітовані 
банком 290 810 - 14 973 305 783 
Інші фінансові зобов’язання 40 920 - - 40 920 
Субординований борг  - - 232 388 232 388 

 2 516 828 5 352 736 071 3 260 251 

Чиста позиція 972 484 (5 352) (736 071) 229 061 
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Потенційні зобов`язання Підгрупи 
(Примітка 30) 1 456 295 - - 1 456 295 

 
Концентрація інших ризиків 
 

Операційно-технологічний ризик 
Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для існування Підгрупи, що виникає через недоліки 
корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і 
процесів оброблення інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості і 
безперервності роботи. 
Мінімізація операційно - технологічного ризику досягається шляхом: 

 контролю за рівнем відповідності існуючих в банку-відповідальній особі інформаційних технологій 
обсягам оброблюваної підрозділами інформації; 

 існування технологічних карт та внутрішньобанківських положень і методик, що деталізують та 
регламентують бізнес-процедури, а також процес прийняття управлінських рішень; 

 проведення комплексної програми внутрішнього аудиту для виявлення та усунення недоліків в операційній 
роботі Підгрупи. 

 
Стратегічний ризик 
Стратегічний ризик пов’язаний з прийняттям неправильних управлінських рішень, неналежною реалізацією рішень 
і неадекватним реагуванням на зміни в бізнес-середовищі. 
Мінімізація стратегічного ризику досягається за рахунок: 

 чіткого визначення Підгрупи своєї місії, задач та стратегії розвитку на перспективу, що закріплено у 
відповідному внутрішньому документі; 

 моніторингу Підгрупою своєї ринкової позиції, що є необхідним для оперативного реагування і внесення 
коректив в поточні тактики та стратегії; 

 налагодження системи управлінської звітності для керівництва Підгрупи, яка дозволяє оперативно 
інформувати про відхилення фактичних показників діяльності від планових, а також щодо ефективності 
впровадження нових продуктів та програм. 

 
Юридичний ризик 
Юридичний ризик виникає через порушення або недотримання Підгрупою вимог законів, нормативно-правових 
актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення. 
Мінімізація юридичного ризику досягається шляхом: 

 забезпечення належного контролю за дотриманням Підгрупою норм законодавства, а також внутрішньої 
нормативної бази; 

 проведення правової оцінки можливих загроз та потенційних зобов’язань; 

 здійснення юридичної експертизи нових банківських продуктів; 

 юридичної підтримки клієнтів по питаннях, пов'язаних з їх операціями з Підгрупою; 

 протидії можливим сумнівним операціям, для чого в Банку-відповідальній особі на постійній основі 
функціонує сектор фінансового моніторингу. 
 

Ризик репутації 
Ризик репутації, тобто несприятливе сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами 
або органами нагляду. 
Мінімізація ризику репутації здійснюється шляхом: 

 виконання пруденційних вимог, встановлених Національним банком України та іншими державними та 
контролюючими органами; 

 своєчасного виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та банками-контрагентами; 
 дотримання фінансових показників, які згідно міжнародних стандартів свідчать про стійкість фінансової 

установи; 
 оперативного інформування своїх клієнтів та громадськість в цілому про діяльність Підгрупи (через ЗМІ, 

шляхом розповсюдження власної рекламної продукції, а також через власну web - сторінку банку в Інтернеті 
– www.forward-bank.com); 

 проведення Підгрупою спонсорської і меценатської діяльності.  
 

Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування 
 
Ризик ліквідності – це ризик втрати доходів або капіталу, що виникає в зв’язку з нездатністю Підгрупи платити за 
зобов’язаннями, термін яких настав, або фінансувати новий бізнес без втрат внаслідок незбалансованості потоків 
грошових надходжень та потоків грошових виплат, невизначеності майбутніх грошових потоків, нездатності 
контролю над позаплановим зменшенням або зміною джерел фінансування.  
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З метою обмеження цього ризику Підгрупа забезпечила диверсифіковані джерела фінансування додатково до 
основної депозитної бази, управляє активами з дотриманням принципів ліквідності та здійснює моніторинг 
майбутніх грошових потоків і ліквідності на щоденній основі.  
 
Комплекс заходів,  спрямованих на управління ризиком ліквідності,  включають таке: 

 система управління ризиками,  методи та процедури оцінки та контролю ризиків; 
 моніторинг грошових потоків для контролю нормативу миттєвої ліквідності; 
 аналіз розриву ліквідності; 
 прогнозні грошові потоки від надання послуг фізичним особам; 
 отримання заявок на активно-пасивні операції; 
 планування та бюджетування; 
 прогноз дефіциту/надлишку коштів з урахуванням прогнозних та запланованих операцій; 
 моніторинг коштів,  наявних на грошових ринках; 
 встановлення внутрішніх лімітів для обмеження рівня ризику ліквідності та контроль їх дотримання; 
 проведення стрес-тестування ризику ліквідності Банку-відповідальної особи; 
 регулярне звітування Комітету з питань управління активами та пасивами та Спостережній раді про рівень 

ризику ліквідності. 
 
Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків від звітної дати до дати погашення згідно з відповідним договором 
 
У наведеній нижче таблиці відображено види і строки погашення фінансових зобов’язань Підгрупи станом за 31 
грудня 2014 і 2013 рр. на основі договірних недисконтованих зобов’язань з виплати коштів. Зобов’язання,  що 
підлягають погашенню за вимогою,  вважаються такими,  що підлягають виплаті на найбільш ранню можливу дату. 
У таблиці наведені залишки на рахунках клієнтів строком до 3-х місяців, однак для внутрішнього аналізу ліквідності 
Підгрупа розраховує очікувані грошові потоки за такими операціями на основі статистичного аналізу даних 
попередніх періодів. Заборгованість перед клієнтами включає строкові депозити фізичних осіб. Відповідно до 
законодавства України Підгрупа зобов’язана виплатити такі депозити на вимогу вкладника. 

 

Фінансові зобов’язання 
Станом за 31 грудня 2014 р. 

До 3 
місяців 

3-12 
Місяців 

1-5 
років 

Понад 
5 років Всього 

Кошти банків 654 691 - 191 - 654 882 

Кошти клієнтів 465 593 201 233 415 383 - 1 082 209 

Боргові цінні папери, емітовані банком 7 21 144 - 172 

Субординований борг - - 368 135 - 368 135 

Інші фінансові зобов’язання 22 687 - - - 22 687 

Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 1 142 978 201 254 783 853 - 2 128 085 

 
 

Фінансові зобов’язання 
Станом за 31 грудня 2013 р. 

До 3 
місяців 

3-12 
Місяців 

1-5 
років 

Понад 
5 років Всього 

Кошти банків 207 785 701 169 191 - 909 145 

Кошти клієнтів 1 079 181 855 116 37 550 - 1 971 847 

Боргові цінні папери, емітовані банком 19 944 49 860 399 720 - 469 524 

Субординований борг - - 128 188 182 972 311 160 

Інші фінансові зобов’язання 40 920 - - - 40 920 

Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 1 347 830 1 606 145 565 649 182 972 3 702 596 

 

29. Управління капіталом 
 

Підгрупа здійснює активне управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків,  притаманних його 

діяльності. Достатність капіталу Підгрупи контролюється з використанням,  серед інших методів,  коефіцієнтів,  

встановлених Базельською угодою щодо капіталу 1988 року та нормативів,  встановлених НБУ при здійсненні 

нагляду за Підгрупою.  

Основною метою управління капіталом Підгрупи є забезпечення дотримання зовнішніх вимог стосовно капіталу. 

Підгрупа управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та 

характеристиках ризиків,  пов’язаних з його діяльністю. З метою підтримання або зміни структури капіталу Підгрупа 

може коригувати суми дивідендів,  що виплачуються акціонерам,  повернути капітал акціонерам або випустити 

дольові цінні папери.  

 

Норматив достатності капіталу згідно з вимогами НБУ. 
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Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним Банком України, достатність регулятивного 

капіталу Підгрупи відображає здатність Підгрупи покрити збитки, спричинені взятими ризиками, за рахунок 

регулятивного капіталу. 

Станом на 01.01.2015 року, розмір регулятивного капі лату підгрупи становить 532 571 тис. грн. Необхідний розмір 

регулятивного капіталу Підгрупи дорівнює 243 813 тис. грн. Вимоги щодо достатності регулятивного капіталу 

Підгрупи є дотриманими. 

Згідно з вимогами НБУ банки-відповідальні особи мають підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10% 

від суми активів,  зважених з урахуванням ризику,   розрахований згідно з правилами бухгалтерського обліку в 

Україні.  

 
Станом за 31 грудня 2014 та 2013 рр. норматив достатності капіталу Банку-відповідальної особи був таким: 

 2014 р. 2013 р. 
Основний капітал 281 644 272 151 
Додатковий капітал 280 302 272 151 

Вирахування - - 

Всього капітал 561 946 544 302 

   

Активи,  зважені за ризиком 2 484 226 3 854 086 
   

Норматив достатності капіталу 22,62% 14,12% 
 

Норматив достатності капіталу згідно з Базельською угодою 1988 року 
 
Станом за 31 грудня 2014 та 2013 рр. норматив достатності капіталу Підгрупи,  розрахований згідно з положеннями 
Базельської угоди 1988 року з урахуванням наступних змін,  включаючи зміни щодо врахування ринкових ризиків,  
становив: 
 

 2014 р. 2013 р. 

Капітал першого рівня 237 653 381 741 

Капітал другого рівня 118 827 187 020 

Всього капітал 356 480 568 761 

   

Активи,  зважені за ризиком 1 857 361 3 261 927 

Показник достатності капіталу першого рівня 12,80% 11,70% 
Загальний показник достатності капіталу 19,19% 17,44% 

 
Мінімальні вимоги щодо загального показника достатності капіталу, визначені Базельською угодою 1988 року, для 
капіталу 1-го рівня становить 4%, для загального рівня капіталу – 8%. 

 
30. Потенційні зобов`язання Підгрупи 

 
Розгляд справ у суді 
 
В ході звичайного ведення операцій Підгрупа виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво 
вважає, що остаточний розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів або спорів, не 
матиме суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Підгрупи. 
 
Потенційні податкові зобов`язання 
 
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, 
включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і 
нормативних актів часто нечіткі, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів 
влади, а також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокі. 
Керівництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність Підгрупи, є 
правильним, і діяльність Підгрупи здійснюється в повній відповідності до законодавства, яке регулює його 
діяльність, і що Підгрупа нарахувала та сплатила усі належні податки. 
З 1 вересня 2013 набули чинності зміни в законодавстві України про трансферне ціноутворення. Нові правила 
трансфертного ціноутворення є більш технічно опрацьованими і певною мірою більш узгодженими з 
міжнародними принципами ціноутворення, розробленим Організацією економічного співробітництва і розвитку. 
Нове законодавство надає податковим органам можливість здійснювати починаючи з 1 вересня 2013 коригування 
щодо трансфертного ціноутворення та нараховувати додаткові податкові зобов'язання за всіма контрольованим 
операціями (з пов'язаними сторонами і деяких видах операцій з непов'язаними сторонами) за умови, що ціна 
операції не є ринковою. 
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Існують значні труднощі у тлумаченні та застосуванні даного законодавства в галузі трансферного ціноутворення. 
Податкові зобов'язання, що виникають в результаті операцій між компаніями, визначаються на основі фактичних 
цін, що використовувалися в таких операціях. Існує ймовірність того, що в міру подальшого розвитку інтерпретації 
правил трансфертного ціноутворення ці трансфертні ціни можуть бути оскаржені. 
Керівництво вважає, що політика ціноутворення в Підгрупі відповідає ринковим умовам. Керівництво впровадило 
системи внутрішнього контролю ( в тому числі використання інформації, отриманої з незалежних джерел, такий як 
ринкові ціни, підтверджені фондовими біржами, всесвітньо визнаними інформаційними агентствами або 
незалежними оцінювачами), щоб забезпечити дотримання положень нового законодавства про трансферне 
ціноутворення. Так як практика впровадження нових правил трансфертного ціноутворення в Україні ще 
недостатньо розвинена, вплив заперечування трансфертних цін Підгрупи не може бути оцінено з достатнім 
ступенем надійності. Оскільки українське податкове законодавство не містить чіткого керівництва з деяких питань, 
Підгрупа час від часу застосовує інтерпретацію таких невизначених питань, яка, на думку Підгрупи, є підходящою 
відповідно до чинного законодавства. У спірних ситуаціях Підгрупа звертається до компетентних органів для 
отримання консультацій. 
Керівництво в даний час вважає, що податкові позиції та інтерпретації Підгрупи будуть підтверджені, проте існує 
ризик того, що буде потрібний відтік ресурсів, в тому випадку, якщо ці податкові позиції та інтерпретації 
законодавства будуть оскаржені відповідними органами. Надійно оцінити наслідки цих розбіжностей неможливо, 
проте вони можуть виявитися істотними. 
Разом з тим, Керівництво  вважає, що його інтерпретація відповідного законодавства є правильною і що податкові, 
валютні та митні позиції Підгрупи будуть підтверджені. Відповідно, на 31 грудня 2014 року, резерв на покриття 
потенційних податкових зобов'язань не був сформований. 
 
Зобов’язання з кредитування 
 
Основною метою цих інструментів є забезпечення надання коштів клієнтам по мірі необхідності. Зобов’язання 
кредитного характеру включають невикористану частину суми, що надається клієнту. На звітну дату зобов’язання, 
пов’язані з кредитуванням є відкличними, тому фінансового впливу на стан підгрупи не мають. 
 
Станом за 31 грудня структура зобов`язань з кредитування включає: 

 2014 р. 2013 р. 
Зобов’язання з кредитування, що надані   
Невикористаний ліміт за кредитними картками фізичних 
осіб 1 401 354 1 456 250 
Невикористані кредитні лінії за кредитами юридичних 
осіб - 45 

Резерв за зобов`язаннями, що пов`язані з кредитуванням - - 

   
Усього зобов`язань, що пов`язані з кредитуванням, за 
мінусом резерву 1 401 354 1 456 295 

Станом за 31 грудня зобов`язання з кредитування у розрізі валют включають: 

 
 2014 р. 2013 р. 

Гривня 1 401 354 1 456 295 
   
Усього  1 456 295 

 
Станом за 31 грудня активи, що надані в заставу без припинення визнання включають: 

 2014 р. 2013 р. 
Майнові права на грошові кошти - 79 930 
   
Усього - 79 930 

 
31. Похідні фінансові інструменти 

 
 2014 р. 2013 р. 

 Додатне 
значення 

справедливої 
вартості 

Від`ємне 
значення 

справедливої 
вартості 

Додатне 
значення 

справедливої 
вартості 

Від`ємне 
значення 

справедливої 
вартості 

     
Валютні угоди     
Свопи – долари США до 
отримання  39 554 - - (1 008) 
Чиста справедлива вартість 39 554 - - (1 008) 
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Станом за 31 грудня 2014 і 2013 рр. Підгрупа має позиції за такими видами похідних інструментів: 
 
Валютні свопи 
Валютні свопи являють собою купівлю-продаж однієї валюти за іншу на умовах зворотного викупу на певну дату в 
майбутньому за визначеним курсом. Справедлива вартість валютного свопу складається із суми справедливої 
вартості двох конверсійних операцій. 
 
 

 
32. Справедлива вартість фінансових інструментів 

 
Підгрупа визначає політику і процедури як для періодичної оцінки справедливої вартості, як у випадку з не 
котируваними похідними фінансовими інструментами, цінними паперами утримуваними на продаж, основних засобів 
- будівель, так і для одноразової оцінки, як у випадку активів, що класифікуються як призначені для продажу. 
Для оцінки значущих активів, таких, як нерухомість, залучаються незалежні оцінювачі. Питання про залучення 
сторонніх оцінювачів вирішується Банком-відповідальною особою. До числа критеріїв, що визначають вибір 
оцінювача, входять знання ринку, репутація, незалежність і дотримання професійних стандартів. Вибір оцінювачів 
проводиться з числа тих, які пройшли акредитацію. Як правило, оцінювачі в подальшому змінюються не рідше чим 
через 3 роки. 
На кожну звітну дату Банком-відповідальною особою аналізуються зміни вартості активів і зобов’язань, по 
відношенню яких відповідно до облікової політики вимагається переоцінка або повторний аналіз. Така переоцінка або 
повторний аналіз проводяться власними силами Банку, його профільними спеціалістами. Результати переоцінки 
затверджуються Банком-відповідальною особою.   
 
Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю: 
 Балансова 

вартість 
2014 р. 

Справедлива 
вартість 
2014 р. 

Балансова 
вартість 
2013 р. 

Справедлива 
вартість 
2013 р. 

Фінансові активи     
Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 408 262 408 262 370 812 370 812 
- готівкові кошти 48 811 48 811 133 242 133 242 
- кошти в Національному банку 

України (крім обов`язкових 
резервів)  283 279 283 279 144 054 144 054 

 -       кошти обов`язкових резервів 
банку в Національному банку 
України - - 11 029 11 029 

- кореспондентські рахунки, 
депозити та кредити овернайт 
у банках 76 172 76 172 82 487 82 487 

Кошти в інших банках - - 79 930 79 930 
 -      депозити в інших банках - - 79 930 79 930 

Кредити та заборгованість 
клієнтів: 1 590 050 1 590 050 3 032 318 3 032 318 
- кредити юридичним особам 358 226 358 226 43 256 43 256 
- кредити на поточні потреби 

фізичним особам 1 231 824 1 231 824 2 989 062 2 989 062 

Інші фінансові активи: 11 081 11 081 17 281 17 281 
- нараховані доходи 10 283 10 283 12 252 12 252 
- дебіторська заборгованість за 

операціями з платіжними 
картками 400 400 4 064 4 064 

- цінні папери в банку на 
продаж 9 9 9 9 

- інші фінансові активи 389 389 956 956 

Усього фінансових активів, 
що обліковуються за 
амортизованою вартістю 2 009 393 2 009 393 3 500 341 3 500 341 
Фінансові зобов’язання     
Кошти банків  651 862 651 862 842 070 842 070 
- кореспондентські рахунки та 

депозити овернайт інших 
банків 604 261 604 261 160 236 160 236 

- депозити інших банків 47 601 47 601 364 357 364 357 
- кредити отримані   317 477 317 477 

Кошти клієнтів 1 016 763 1 016 763 1 839 090 1 839 090 
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-  юридичні особи 101 579 101 579 94 219 94 219 
- фізичні особи 915 184 915 184 1 744 871 1 744 871 

Боргові цінні папери, 
емітовані банком: 133 133 305 783 305 783 
- облігації 133 133 305 783 305 783 

Інші фінансові зобов`язання: 22 768 22 768 39 912 39 912 
- кредиторська заборгованість 

за операціями з платіжними 
картами та іншими 
розрахунками 18 907 18 907 28 016 28 016 

- нараховані витрати за 
отримані послуги 2 050 2 050 8 122 8 122 

 -      інша кредиторська 
заборгованість з клієнтами - - 3 526 3 526 

- інші фінансові зобов`язання 1 811 1 811 248 248 

Субординований борг 296 697 192 918 232 388 232 388 
Усього фінансових 
зобов`язань, що 
обліковуються за 
амортизованою вартістю 1 988 223 1 884 444 3 259 243 3 259 243 
 
Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю за рівнями оцінки за 2014 рік: 
 
 Котирування 

на активних 
ринках 

(Рівень 1) 
 
 

Значні 
спостережуваль
ні вихідні дані 

(Рівень 2) 

Значні не 
спостережув
альні вихідні 
дані (Рівень 

3) 

Усього 
справедлива 

вартість 

Усього 
балансова 
вартість 

Активи, оцінювані по 
справедливій вартості    

 

 
Похідні фінансові активи - 
валютні свопи 

- 39 554 - 39 554 39 554 

Основні засоби: -     
- КІ та НКІ в орендовані 

будівлі 
- 2 818 - 2 818 2818 

-  машини та обладнання - 1 623 - 1 623 1 623 
- меблі та обладнання - 1 218 - 1 218 1 218 
 
Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю за рівнями оцінки за 2013 рік: 
 
 Котирування 

на активних 
ринках 

(Рівень 1) 
 
 

Значні 
спостережувальні 

вихідні дані 
(Рівень 2) 

Значні не 
спостере
жувальні 
вихідні 

дані 
(Рівень 

3) 

Усього 
справедлива 

вартість 

Усього 
балансова 
вартість 

Зобов’язання, оцінювані по 
справедливій вартості    

 

 
Похідні фінансові зобов’язання - 

валютні свопи 
- (1 008) - (1 008) (1 008) 

 
Аналіз справедливої вартості основних засобів: 
 
 Балансова 

вартість 
2014 р. 

Справедлива 
вартість 

2014 р. 

Невизнаний 
прибуток/ 

(збиток) 
2014 р. 

Балансова 
вартість 

2013 р. 

Справедлива 
вартість 

2013 р. 

Невизнаний 
прибуток/ 

(збиток) 
2013 р. 

Фінансові активи       
Основні засоби – будівлі* 10 353 8 894 (1 459) 11 727 7 237 (4 490) 
       
Всього невизнані зміни в 
нереалізованій справедливій 
вартості   (1 459)   (4 490) 
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* Балансова вартість статті «Основні засоби – будівлі» включає суму 10 353 тис. грн. групи «Будівлі, споруди, 
передавальні пристрої» (за 2013 рік: 5 448 тис. грн. групи «Будівлі, споруди, передавальні пристрої» та суму 6 279 тис. 
грн. з групи «Незавершене будівництво») Примітки 11 «Основні засоби». 
 
Нижче описані методики та припущення,  що використовуються для визначення справедливої вартості фінансових 
інструментів,  які ще не відображені за справедливою вартістю у фінансовій звітності. 
 
Активи,  справедлива вартість яких приблизно дорівнює балансовій вартості  
Вважається,  що балансова вартість ліквідних або короткострокових (до трьох місяців) фінансових активів та 
фінансових зобов’язань приблизно дорівнює справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до 
депозитів на вимогу,  ощадних депозитів без визначеного строку погашення та фінансових інструментів зі змінною 
процентною ставкою.  
 
Фінансові інструменти з фіксованою ставкою, що обліковуються за амортизованою вартістю 
 
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань з фіксованою ставкою,  що відображаються за амортизованою 
вартістю,  визначається шляхом порівняння ринкових процентних ставок на дату їх первісного визнання з поточними 
ринковими ставками,  що пропонуються на аналогічні фінансові інструменти. Оціночна справедлива вартість 
фінансових інструментів, що не котируються на активному ринку, кредитів клієнтам, процентних депозитів клієнтів, 
коштів кредитних організацій, інших фінансових активів та зобов’язань, визначається на основі дисконтованих 
грошових потоків із застосуванням існуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими зобов’язаннями з 
аналогічними характеристиками кредитного ризику та строками погашення.  
 
Основні засоби – будівлі 
 
Справедлива вартість об’єктів нерухомості була визначена за допомогою метода співставлення з ринком. Це означає, 
що оцінка, зроблена оцінювачем, заснована на ринкових операціях, суттєво скоригованих залежно від характеру, 
місцезнаходження чи стану конкретного об’єкта нерухомості. Станом на дату оцінки  31 грудня 2014 року справедлива 
вартість об’єктів нерухомості ґрунтується на оцінках, що виконані незалежним оцінювачем ТОВ «Бізнеспартнери» 
(сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 15727/13 від 20.12.2013 року), який є акредитованим Банком – 
відповідальною особою. 
 

33. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки 
 

Фінансові інструменти за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2014 року: 

 
 Кредити та 

дебіторська 
заборгованіст

ь 

Активи, що 
обліковують

ся за 
справедливо

ю вартістю 
через 

прибуток 
або збиток 

Інвестиції, 
утримувані 

до 
погашення 

Інші Усього 

Фінансові активи      
Грошові кошти та їх еквіваленти -   408 262 408 262 
Похідні фінансові активи - 39 554 - - 39 554 
Кредити та заборгованість 
клієнтів: 1 590 050 

- - 
- 1 590 050 

- кредити, що надані юридичним 
особам 358 226 

- - 
- 358 226 

- кредити, що надані фізичним 
особам на поточні потреби 1 231 824 

- - 
- 1 231 824 

Інші фінансові активи: 11 072 - 9 - 11 081 
- нараховані доходи 10 283 - - - 10 283 
- дебіторська заборгованість за 

операціями з платіжними картками 400 
- - 

- 400 
- цінні папери в портфелі банку на 

продаж  
- 9 

- 9 
- інші фінансові активи 389 - - - 389 

Усього фінансових активів 1 601 122 39 554 9 408 262 2 048 947 
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Фінансові інструменти за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2013 року: 

 
 Кредити та 

дебіторська 
заборгованість 

Інвестиції, 
утримувані до 

погашення 

Інші Усього 

Фінансові активи     
Грошові кошти та їх еквіваленти - - 370 812 370 812 
Кошти в інших банках: 79 930 - - 79 930 
- депозити в інших банках 79 930 - - 79 930 
Кредити та заборгованість клієнтів: 3 032 318 - - 3 032 318 
- кредити, що надані юридичним 

особам 43 256 
- 

- 43 256 
- кредити, що надані фізичним особам 

на поточні потреби 2 989 062 
- 

- 2 989 062 

Інші фінансові активи: 17 272 9 - 17 281 
- нараховані доходи 12 252 - - 12 252 
- дебіторська заборгованість за 

операціями з платіжними картками 4 064 
- 

- 4 064 
 -      цінні папери в портфелі банку на 

продаж - 
9 

- 9 
- інші фінансові активи 956 - - 956 

Усього фінансових активів 3 129 520 9 370 812 3 500 341 

 
Фінансові зобов`язання, що обліковуються за амортизованою вартістю станом на 31 грудня 2013 року: 

 
 2014 р. 2013 р. 

 Справедлива 
вартість 

Амортизована 
вартість 

Справедлива 
вартість 

Амортизована 
вартість 

Кошти банків: 651 862 651 862 842 070 842 070 
- кореспондентські рахунки інших банків 604 261 604 261 160 236 160 236 
- депозити інших банків 47 601 47 601 364 357 364 357 

 - кредити, що отримані - - 317 477 317 477 

Кошти клієнтів 1 016 763 1 016 763 1 839 090 1 839 090 
- юридичні особи 101 579 101 579 94 219 94 219 
- фізичні особи 915 184 915 184 1 744 871 1 744 871 

Боргові цінні папари, емітовані 
банком 133 133 305 783 305 783 
Субординований борг 296 697 192 918 232 388 232 388 
Інші фінансові зобов`язання 22 768 22 768 39 912 39 912 
- кредиторська заборгованість за 

операціями з платіжними картками та 
іншими розрахунками 18 907 18 907 28 016 28 016 

- нараховані витрати за отримані послуги 2 050 2 050 8 122 8 122 
- інша кредиторська заборгованість з 

клієнтами 1 811 1 811 3 526 3 526 

 -      інші фінансові зобов`язання - - 248 248 

Усього фінансових зобов‘язань 1 988 090 1 884 444 3 259 491 3 259 491 

 

 

34. Операції з пов’язаними сторонами 
 

Відповідно до МСБО 24 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, пов’язаними вважаються сторони,  одна з 

яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони.   

 

При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих відносин,  а 

не лише  юридична форма. 

 

Оцінка активів та зобов’язань за операціями з пов’язаними сторонами здійснюється на основі методу порівнювальної 

неконтрольованої ціни, що визначається як ціна на аналогічну продукцію (товари, роботи та послуги) та реалізується 

не пов’язаній з Підгрупою особі у звичайних умовах діяльності. За операціями з пов’язаними сторонами Підгрупа 

застосовує звичайні ціни та умови тобто такі які пропонуються іншим клієнтам Підгрупи.  

 

Залишки за операціями з пов`язаними сторонами станом на кінець звітного періоду на 31 грудня 2014 року: 
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 Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Кредити та заборгованість клієнтів 
(контрактна процентна ставка (0.0001%-36%) 

- - 197 - 

Резерв від заборгованість за кредитами - - (31) - 
Кошти банків (контрактна процентна 
ставка(27,39%) 

651 836 - - - 

Кошти клієнтів (контрактна процентна 
ставка(5-25%) 

- 31 058 2 820 - 

Субординований борг (контрактна 
процентна ставка(7,5-9%) 

296 697 - - - 

 

Залишки за операціями з пов`язаними сторонами станом на кінець звітного періоду на 31 грудня 2013 року: 

 

 Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Кошти банків (контрактна процентна 
ставка(1,5-15,5_%) 

482 497 - - - 

Кошти клієнтів (контрактна процентна 
ставка(5-18%) 

- 42 500 5 698 870 

Субординований борг (контрактна 
процентна ставка(7,5-9%) 

232 388 - - - 

 

Доходи та витрати за операціями з пов`язаними сторонами станом на кінець звітного періоду на 31 грудня 2014 року: 

 

 Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Інші внески акціонерів в капітал 134 334 - - - 
Процентні доходи - - 18 - 
Процентні витрати (62 440) (4 729) (864) (507) 
Комісійні доходи - - - 29 
Дохід від виконання агентських функцій - 95 318 - - 
Інші доходи - 33 300 - 4300 
Інші операційні витрати - - - (3 927) 

 

Доходи та витрати за операціями з пов`язаними сторонами станом на кінець звітного періоду на 31 грудня 2013 року: 

 

 Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Процентні доходи - - 5 - 
Процентні витрати (59 785) (7 708) (430) (97) 
Дохід від виконання агентських функцій - 162 411 - - 
Інші операційні витрати - - - (6 135) 

 

Загальна сума кредитів, наданих пов`язаним сторонам та погашених пов`язаними сторонами протягом 2014 року: 

 

 Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Сума кредитів, наданих пов`язаним сторонам 
протягом періоду 

- - 457 - 

Сума кредитів, погашених пов`язаними 
сторонами протягом періоду 

- - (259) - 

 

Загальна сума кредитів, наданих пов`язаним сторонам та погашених пов`язаними сторонами протягом 2013 року: 

 

 Материнська 
компанія 

Компанії під 
спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал 

Інші пов’язані 
особи 

Сума кредитів, наданих пов`язаним сторонам 
протягом періоду 

- - 264 - 

Сума кредитів, погашених пов`язаними 
сторонами протягом періоду 

- - (23) - 
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Виплата провідному управлінському персоналу складала: 

 
 2014 р. 2013 р. 

 витрати нараховане 
зобов`язання 

витрати нараховане 
зобов`язання 

Поточні виплати працівникам 11 819 583 12 100 597 
Виплати під час звільнення 114 8 348 - 

 
 

35. Події після дати балансу 
 

 
Після  дати балансу до дати випуску звіту кредитний  портфель юридичних осіб (категорія ризику нижче 
стандартного) зменшився шляхом відчуження заставного нерухомого майна, яке було класифіковане як утримуване 
для продажу загальною балансовою вартістю 16 892 тис. грн. та зменшене на суму зобов’язань бюджету з 
відшкодування податків в сумі (2 708) тис. грн. 
 
За період січня – лютого 2015 року українська гривня продовжила своє знецінення. Зміна курсу веде за собою 
відповідні зміни у вартості активів та зобов’язань Підгрупи, які виражені в іноземній валюті.  
Уряд України і далі проводить ряд заходів, які направлені на подолання політичної та економічної ситуації в країні. 
З метою забезпечення прогнозованого і контрольованого розвитку ринкової ситуації та проведення більш жорсткої 
грошово-кредитної політики,  06 лютого 2015 року НБУ прийняв рішення щодо підвищення облікової  ставки.  
Також в лютому 2015 року завершено роботу над новою програмою розширеного фінансування EFF 
Міжнародного валютного фонду (МВФ), в результаті чого досягнуто угоди на рівні персоналу МВФ з владою 
України про чотирирічну програму розширеного фінансування EFF (Extended Fund Facility, EFF) обсягом 
SDR12,35 млрд. (близько $ 17, 5 млрд., або EUR15,5 млрд. ).  
Однією з причин зміни раніше узгодженої програми stand-by на EFF є необхідність встановити більш тривалий 
термін співпраці з МВФ. Нова програма повинна підтримати заходи щодо негайної макроекономічної стабілізації і 
передбачає більш широку, порівняно з чинною програмою «stand-by», міжнародну фінансову підтримку. Вона буде 
служити структурною основою на середньострокову перспективу для коригування політики і здійснення реформ, 
які, в поєднанні з серйозною підтримкою широкого міжнародного співтовариства, спрямовуються на відновлення 
макроекономічної стабільності та сприяння потужному зростанню в середньостроковій перспективі. Враховуючи 
також намір влади України провести консультації з міжнародними кредиторами щодо підвищення стійкості 
суверенного боргу в середньостроковому періоді, МВФ оцінює загальний обсяг фінансової допомоги країні 
протягом чотирьох років на рівні $ 40 млрд. На дату випуску звітності, було отримано перший транш в розмірі 5 
млрд. доларів. 
Уряд України вважає, що програма співпраці між МВФ і Україною та заходи, що проводяться Урядом, сприятимуть 
зміцненню курсу гривні, оскільки є позитивним сигналом для іноземних інвесторів. 
Керівництво не в змозі передбачити всі тенденції, що можуть мати вплив на розвиток банківського сектору і 
економіки в цілому, а також обсяги впливу (при наявності такого) на фінансовий стан Підгрупи в майбутньому. 
Керівництво впевнене, що ним приймаються всі заходи для підтримки стабільності діяльності Підгрупи. 

. 
 


