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АТ “БАНК ФОРВАРД”

Фінансова звітність за 2020 рік

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
1. Основна діяльність
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.
26.07.2018, згідно з введенням в дію змін до законодавства, Банк змінив форму власності. Повна назва Банку –
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» (тип акціонерного товариства – приватне).
Банк здійснює свою діяльність на підставі Загальної банківської ліцензії № 226, виданої Національним банком
України 30 жовтня 2014 року (термін дії необмежений);
Основною господарською діяльністю Банку є роздрібні та комерційні операції на території України.
Головний офіс Банку знаходиться в м. Київ. Станом за 31 грудня 2020 року до структури Банку входило 17 відділень
(31 грудня 2019 р: 17 відділень), розташованих у великих містах України.
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. Страхування
забезпечує зобов’язання банку за вкладами фізичних осіб на суму 200 тис. грн. для кожної фізичної особи, у випадку
припинення діяльності або відкликання ліцензії Національного Банку України на здійснення банківської діяльності.

2. Економічне середовище, в якому Банк здійснює свою діяльність, і
політична ситуація в Україні1
Після стрімкого обвалу в 2-му кварталі 2020 року, спричиненого карантином, економіка України швидко
відновилася вже в наступному кварталі, перевершивши очікування більшості економічних прогнозистів. Однак
подальше зростання загальмувалося восени із другою хвилею коронавірусної пандемії та посиленням карантинних
заходів як в Україні, так і в інших європейських країнах. Водночас позитивні новини щодо вакцин дали надію, що в
2021 році нових хвиль поширення хвороби та жорстких обмежень можна буде уникнути й економіка отримає
новий імпульс для повернення на допандемічну траєкторію.
Наприкінці 2020 року, незважаючи на погіршення епідемічної ситуації та запровадження локдауну окремими
країнами, зовнішнє середовище продовжувало поліпшуватися завдяки пожвавленню в промисловості на тлі
оптимізму, пов’язаному з початком вакцинації від COVID-19 у окремих країнах. Ціни на світових товарних ринках,
зокрема на нафту і природний газ, зросли. Зовнішні фактори були сприятливими для української економіки та її
валюти. Зокрема ціни на основні експортні товари (сталь, залізну руду, зерно, олію) залишалися на високому рівні.
Враховуючи загальні тенденції покращився прогноз ВВП України 2020 р. та знизились темпи падіння до -4,8%. В
2021 році очікується відновлювальне зростання (до +4,0%). Економіка України непогано проходить цю глобальну
кризу завдяки своїм структурним характеристикам та проведеній макрофінансовій стабілізації в попередні роки.
Споживча інфляція прискорилася (до 5,0% р/р з 3,8% р/р у листопаді) і таким чином досягла центральної точки
цільового діапазону 5% ± 1 в. п. за 2020 рік. Базова інфляція прискорилася до 4,5% р/р. Зростання номінальних
заробітних плат сповільнилося (до 12,2% р/р) на тлі посилення карантину (запровадження "карантин вихідного
дня") та невизначеності щодо введення локдауну. Темпи зростання реальних заробітних плат також знизилися (до
8,1% р/р) на тлі посилення інфляційного тиску. Попит та пропозиція робочої сили послабилися, зокрема через
сезонний чинник та високу захворюваність.
Прогнозується в першому півріччі 2021 року отримання Україною нового траншу від МВФ та пов’язане з ним
офіційне фінансування, що особливо важливо з урахуванням значних обсягів погашень зовнішніх боргів у 3му
кварталі 2021 року. Наступного року припливу капіталу буде цілком достатньо для подальшого накопичення
золотовалютних резервів – до $31 млрд на кінець 2021 р. За таких умов обмінний курс гривні зміцниться до 27-27,5
грн/дол у середині 2021 р. та закінчить рік у діапазоні 27,5-28 грн/дол.
Інфляційний тиск посилюється дуже повільно. Очікується, що в 2021 році, незважаючи на різке підвищення
мінімальної зарплати, інфляція коливатиметься близько до верхньої межі цільового діапазону – 6%. Відновлення
офіційного фінансування зменшуватиме середньострокові ризики для зовнішньої стійкості та фінансової
1

Інформація за даними внутрішніх та світових експертів: НБУ, Держcтат, МЕРТ, МВФ, Moodys, Fitch, ЕБРР, Світовий Банк, ICU
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стабільності. Тому середня реальна процентна ставка з урахуванням очікуваної інфляції наступного року
прогнозується нижчою, ніж у 2020 році. У грудні 2020 року Правління НБУ залишило облікову ставку без змін –
6%. Ключовим аргументом на користь цього рішення стало збільшення інфляційного тиску на тлі високої
невизначеності щодо карантину та подальшого впливу пандемії на споживчий попит і ділову активність.
Збереження облікової ставки не змінило стимулюючий характер монетарної політики, що є важливим для
відновлення економіки, та забезпечуватиме помірну інфляцію. У листопаді банки і далі поступово знижували
гривневі ставки за більшістю кредитних та депозитних операцій, реагуючи на попередні зниження ключової ставки.
Високими темпами продовжували зростати гривневі депозити (+20.6% за 11 міс. 2020 року).
Фінансовий сектор успішно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функції. Банки увійшли в
період пандемії без помітних дисбалансів, достатньо капіталізованими та високоліквідними. Кредитування
призупинялося лише на короткий період у другому кварталі 2020 року. Проте з вересня фінансова система повною
мірою відновила нарощування кредитних портфелей. Кредити підприємствам почали зростати. Найкращу динаміку
демонструє кредитування малого бізнесу. Низькі ставки та помірна закредитованість корпоративного сектору
створюють основу для зростання кредитування і надалі. Споживче кредитування суттєво уповільнилося з
розгортанням кризи – зменшилися як попит, так і пропозиція на ринку. У цьому сегменті протягом другого кварталу
відбувся суттєвий приріст обсягів прострочення, а тому деякі банки реструктуризовували незабезпечені споживчі
кредити в значних обсягах (роздрібний кредитний портфель в національній валюті знизився до докризового рівня).
Кредитування набирає обертів, проте помірними темпами.
Розвитку кредитування надалі сприятиме зниження кредитних ставок. За збереження макроекономічної стабільності
ставки за кредитами знижуватимуться і надалі. Ліквідність фінансових установ висока як у гривні, так і в іноземних
валютах. Стабільність депозитної бази дала змогу банкам продовжити курс на зниження ставок за гривневими
депозитами.
У сегменті кредитування фізичних осіб частка непрацюючих кредитів продовжила знижуватись (за 11 місяців 2020
року на 4,5 п.п. до 29,6%).
Незважаючи на збільшення обсягів відрахування до резервів у зв’язку зі зниженням якості кредитного портфеля,
український банківський сектор залишається високоприбутковим завдяки стійкості операційних прибутків. Чисті
комісійні доходи лише тимчасово знизилися на піку кризи, проте стрімко відновилися в подальші місяці. Чисті
процентні доходи зростали завдяки збереженню високого процентного спреду – протягом року ставки за активами
та зобов’язаннями знижувалися паралельно. За підсумками 11 місяців 2020 року з 73 банків були прибутковими 62
банків (у т.ч. 28 банків вийшли на чистий прибуток понад 40 млн. грн). Приват банк отримав прибуток 58% в
загальній структурі. За 11 місяців 2020 року банківський сектор отримав 43,4 млрд. грн прибутку. Операційна
ефективність банківського сектору погіршилась: CIR у ІІІ кварталі був 54,7% проти 47,4% у ІІІ кварталі 2019 року.
В 2021 році АТ «БАНК ФОРВАРД» (далі - Банк) продовжує політику розвитку роздрібного кредитування для
забезпечення стабільної діяльності Банку в поточних економічних умовах. Концентрації на управлінні ризиками та
якості активів. Забезпечення виконання всіх постанов та вимог Національного Банку України. Банком були
розроблені та запроваджені додаткові заходи з управління портфелями та ризиками в період адаптивного карантину
та локдауну. Постійно проводиться моніторинг актуальності запроваджених заходів, їх вплив на роботу Банку та
адаптація під поточні задачі та умови.

3. Принципи облікової політики
Основи складання фінансової звітності
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), за винятком даних в розрахунку прибутку/(збитку)
на 1 просту акцію та якщо не зазначено інше.
Офіційний обмінний курс, встановлений Національним банком України на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р
складав 28,27 грн. та 23,69 грн. за 1 долар США, і 34,74 грн. та 26,42 гривень за 1 євро відповідно.
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк є організацією, здатною продовжувати
свою діяльність на безперервній основі в найближчому майбутньому. При формуванні цього судження, Банк
враховував існуючий намір акціонера підтримувати Банк, наявність фінансових ресурсів, а також вплив стабілізації
фінансових ринків на яких працює Банк. Інформація про невизначеності, які обумовлені подіями або умовами, які
можуть викликати сумнів у здатності Банку в подальшому здійснювати свою діяльність безперервно, наведена в
Примітці 4.
Фінансові інструменти – первинне визнання і послідуюча оцінка
Фінансовим інструментом є договір, який приводить до виникнення фінансового активу у однієї організації і
фінансового зобов’язання або дольового інструмента у іншої організації. Фінансові інструменти
відображаються за справедливою вартістю/собівартістю або амортизованою вартістю в залежності від їх
класифікації.
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Справедлива вартість є 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. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості є котирувана ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на
якому операції з активом або зобов’язанням проводяться з достатньою частотою і в достатньому обсязі, що
дозволяє отримати інформацію про оцінки на постійній основі.
Портфель фінансових похідних інструментів, які не обертаються на активному ринку, оцінюються за
справедливою вартістю на основі ціни, яка була б отримана при продажу чистої довгої позиції (тобто актив) за
прийняття конкретного ризику або при передаванні чистої короткої позиції (тобто зобов’язання) за прийняття
кредитного ризику при проведенні звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки.
Моделі оцінки використовуються для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, для яких
ринкова інформація про ціну угоди є недоступною. Результати оцінки справедливої вартості аналізуються і
розподіляються за рівнями ієрархії, що викладено в Примітці 26.
Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю
Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні зазвичай є ціна угоди (тобто
справедлива вартість наданого або отриманого відшкодування (на підставі п.AG76 МСФЗ (IFRS) 13)). Однак якщо
якась частина наданого або отриманого відшкодування, відноситься не до фінансового інструменту, а до чогонебудь іншого, то Банк оцінює справедливу вартість даного фінансового інструменту. Наприклад, справедлива
вартість довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не передбачені відсотки, може бути
оцінена як приведена вартість всіх майбутніх грошових надходжень, дисконтованих за переважаючою ринковою
ставкою (ставками) відсотка для аналогічного інструменту (аналогічного щодо валюти, терміну, типу відсоткової
ставки та інших факторів) з аналогічним кредитним рейтингом. Сума, надана в борг понад цю справедливу вартість,
є витратами або зменшенням доходу, за винятком випадків, коли вона підлягає визнанню як будь-якого іншого виду
активу. За операціями з акціонерами такі результати формуються в капіталі.

Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
При первісному визнанні фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю через прибуток та збиток,
відображаються в обліку за справедливою вартістю; всі інші категорії фінансових активів – за справедливою
вартістю, збільшеною на витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням фінансового активу. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості при первинному визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при
первинному визнанні визнаються тільки в тому випадку, коли є різниця між справедливою вартістю і ціною угоди,
підтвердженням якої можуть слугувати інші спостережувані на ринку поточні угоди з тим же інструментом чи
моделлю оцінки, яка в якості базових даних використовує тільки дані спостережуваних ринків.
Дата визнання
Всі операції з купівлі та продажу фінансових активів, які вимагають поставку активів в строк, що встановлений
законодавством, або у відповідності з правилами, прийнятими на відповідному ринку (торгівля на стандартних
умовах), визнаються на дату операції, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов’язання купівлі або продажу активу.
Всі інші операції придбання визнаються, коли банк стає стороною договору по відношенню даного фінансового
активу.
Класифікація та послідуюча оцінка фінансових активів: категорії оцінки
Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються відповідно, як фінансові активи, оцінювані за
справедливою вартістю через прибуток або збиток; фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід та фінансові активи, оцінювані за амортизованою собівартістю. Класифікація фінансових
активів базується на комбінації бізнес-моделі управління відповідними портфелями активів та характеристик
грошових потоків, що і визначає модель оцінки.
Визначення бізнес-моделі
Бізнес-модель відображає спосіб, що використовується банком для управління активами з метою отримання
грошових потоків: чи є метою банку отримання тільки передбачених договором грошових потоків від активів
(«утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків»), чи отримання передбачених
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договором грошових потоків, і грошових потоків, що виникли в результаті продажу активу («утримання активів для
отримання передбачених договором грошових потоків та продаж фінансових активів»), чи, якщо ці пункти, що
наведено вище, не можуть бути застосованими, фінансові активи відносяться до категорії «інших» бізнес-моделей і
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх відповідних доказів діяльності, яку
банк має намір здійснювати для досягнення мети, встановленої для портфеля, що є наявними на дату проведення
оцінки. Фактори, що при цьому враховуються, включають: мету та склад портфеля, минулий досвід отримання
грошових потоків за відповідними активами, підходи до оцінки та управління ризиками, методи оцінки дохідності
активів і схему виплат керівникам. В Примітці 4 наводяться найважливіші судження, що використовуються банком
при визначенні бізнес-моделі для своїх фінансових активів.
Визначення характеристики грошових потоків
Якщо бізнес-модель передбачає утримання активу для отримання передбачених договором грошових потоків або
для отримання передбачених договором грошових потоків та продажу, банк оцінює, чи передбачають собою
грошові потоки виключно платежі в рахунок основної суми боргу і процентів («тест на платежі виключно в рахунок
основної суми боргу і відсотків» або «SPPI – тест»). При проведенні цієї оцінки банк розглядає, чи відповідають
передбачені договором грошові потоки умовам базового кредитного договору, тобто чи проценти включають лише
відшкодування по відношенню до кредитного ризику, тимчасової вартості грошей, інших ризиків базового
кредитного договору та маржу.
Якщо умови договору передбачають схильність ризику та волатильності, які не відповідають умовам базового
кредитного договору, відповідний фінансовий актив класифікується і оцінюється за справедливою вартістю через
прибуток або збиток. Тест на платежі виключно в рахунок основної суми боргу і процентів проводиться при
первинному визнанні активу, і наступний перегляд її результаті не проводиться. В Примітці 4 наводяться
найважливіші судження, що використовуються банком при проведенні тесту на платежі виключно в рахунок
основної суми боргу і процентів для своїх фінансових активів.
Рекласифікація фінансових активів
В подальшому Банк зобов’язаний рекласифікувати фінансові активи з однієї категорії до іншої в разі, якщо
змінюється його бізнес-модель в результаті початку або припинення якої-небудь його діяльності, та ці зміни є
суттєвими відносно його операцій. Рекласифікація проводиться перспективно з початку першого звітного періоду
(місяця) після зміни бізнес-моделі. Протягом звітного року та порівнюваного періоду Банк не змінював свою бізнесмодель і не проводив рекласифікацію портфелів фінансових активів.
Знецінення фінансових активів: оціночний резерв під очікувані кредитні збитки
Після первинного визнання по відношенню до фінансових активів оцінюваних за амортизованою вартістю, і
інвестицій в боргові інструменти, оцінюваних за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, визнається
оціночний резерв під очікувані кредитні збитки, що до визнання бухгалтерського збитку одразу після первинного
визнання активу.
На основі прогнозів банк оцінює очікувані кредитні збитки, що пов’язані з борговими інструментами,
оцінюваними за амортизованою вартістю і за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, і з ризиками, що
виникають в зв’язку із зобов’язаннями по наданню кредитів. Банк оцінює очікувані кредитні збитки і визнає
оціночний резерв під кредитні збитки на кожну звітну дату (місяць). Оцінка очікуваних кредитних збитків
відображає: неупереджену і виважену з врахуванням вірогідності суму, визначену шляхом оцінки діапазона
можливих результатів, тимчасову вартість грошей і всю обґрунтовану і підтверджувану інформацію про минулі
події, поточні умови і прогнозовані майбутні економічні умови, що є доступними на звітну дату без надмірних
витрат та зусиль.
Боргові інструменти, оцінювані за амортизованою вартістю, представлені банком в звіті про фінансовий стан за
вирахуванням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. По відношенню до кредитних зобов’язань в звіті
про фінансовий стан банк визнає окремий резерв під очікувані кредитні збитки в складі зобов’язань. Оскільки
операцій з фінансовими гарантіями банк не проводить, оціночні резерви під очікувані кредитні збитки не
визнавалися. Зміни в амортизованій вартості боргових інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід, без врахування оціночного резерву під очікувані кредитні збитки, відображається в складі
прибутків чи збитків. Інші зміни в балансовій вартості відображаються в складі іншого сукупного доходу за статтями
«доходи за вирахуванням витрат від боргових інструментів, оцінюваних через інший сукупний дохід».
Банк застосовує «трьохетапну» модель обліку знецінення на основі змін кредитної якості з моменту первинного
визнання. Фінансовий інструмент, який не є знеціненим при первинному визнанні, класифікується як такий що
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відноситься до Етапу 1. Для фінансових активів Етапу 1 очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі, рівній частині
очікуваних кредитних збитків за весь строк, які виникають в результаті дефолтів, які можуть відбутися протягом
наступних 12 місяців або до дати погашення згідно договору, якщо вона наступає до закінчення 12 місяців («12місячні очікувані кредитні збитки»). Якщо банк ідентифікує значне збільшення кредитного ризику з моменту
первинного визнання, то актив переводиться до Етапу 2, а очікувані кредитні збитки за цим активом оцінюються на
основі очікуваних кредитних збитків за весь строк, тобто до дати погашення згідно договору, але з врахуванням
очікуваної передоплати, якщо вона передбачена («очікувані кредитні збитки за весь строк»). Опис порядку
визначення банком значного збільшення кредитного ризику наводиться в Примітці 25. Якщо банк визначає, що
фінансовий актив є знеціненим, актив переводиться до Етапу 3 і очікувані по ньому кредитні збитки оцінюються як
очікувані кредитні збитки за весь строк. Пояснення по відношенню визначення банком знецінених активів та
дефолту наводяться в Примітці 25. Для придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів
очікувані кредитні збитки завжди оцінюються як очікувані кредитні збитки за весь строк. В Примітці 25 наводиться
інформація про вихідні дані, припущеннях і методах розрахунку, що використовуються при оцінці очікуваних
кредитних збитків, включаючи пояснення способу включення банком прогнозної інформації в моделі очікуваних
кредитних збитків.
В якості виключення за певним фінансовим інструментом, таким як кредитні карти, які можуть включати як кредит,
так і невикористане зобов’язання, банк оцінює очікувані кредитні збитки за період, протягом якого банк є схильним
до кредитного ризику, тобто до тих пір, поки очікувані кредитні збитки не зменшаться за рахунок заходів по
управлінню кредитним ризиком, навіть якщо такий період виходить за рамки максимального періоду кредитного
договору. Це пов’язано з тим, що схильність до кредитного ризику в зв’язку із можливістю вимагати погашення
заборгованості і анулювати невикористане зобов’язання не обмежується строком подання повідомлення,
встановленого в договорі.
Списання фінансових активів
Фінансові активи списуються повністю або частково, коли банк вичерпав всі практичні можливості по їх стягненню
та прийшов до висновку про необґрунтованість очікувань відносно відшкодування таких активів. Списання є
припиненням визнання. Ознаками що свідчать про відсутність обґрунтованих очікувань по відношенню
відшкодувань, є прострочення строку позовної давності; непогашення боргу внаслідок недостатності майна
фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна позичальника, не призвели
до повного погашення заборгованості; неможливість стягнення заборгованості в зв'язку з дією обставин
непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому
законодавством; прострочення боргу понад 360 днів. Банк може списати фінансові активи, по відношенню до яких
ще приймаються заходи з примусового стягнення, коли банк намагається стягнути суми заборгованості за
договором, хоча у нього не має обґрунтованих очікувань відносно їх стягнення. Списана за рахунок резервів Банку
безнадійна заборгованість враховується на позабалансових рахунках за умови наявності у Банку правових
можливостей стягнення заборгованості на підставі рішення Правління Банку. В разі погашення заборгованості або
настання подій, які свідчать про відсутність у Банку правових можливостей стягнення заборгованості згідно
законодавства України, заборгованість списується з рахунків позабалансового обліку (на підставі рішення Правління
Банку).
Припинення визнання фінансових активів
Банк припиняє визнання фінансових активів, (а) коли ці активи погашені або строк дії прав на грошові потоки,
пов’язані з цими активами, закінчився, або (б) банк передав права на грошові потоки від фінансових активів або
заключив угоду про передачу, і при цьому (i) також передав всі ризики і винагороди, пов’язані з володінням цими
активами, або (ii) ні передав, ні зберіг практично всі ризики і винагороди, пов’язані з володінням цими активами, але
втратив право контролю по відношенню даних активів. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної
можливості повністю продати актив непов’язаній третій стороні без введення обмежень на продажу.
Модифікація фінансових активів
Інколи банк переглядає або модифікує договірні умови за фінансовими активами. Банк, оцінює, чи є модифікація
передбачених договором грошових потоків суттєвою з врахуванням, серед іншого, наступних факторів: наявності
нових договірних умов, які мають значний вплив на профіль ризиків за активом, значного зменшення процентної
ставки та значного збільшення строку кредиту у випадках, коли позичальник зазнає фінансових труднощів.
Якщо модифіковані умови відрізняються суттєво, так що права на грошові потоки по первинному активу
закінчуються, банк припиняє визнання первинного фінансового активу та визнає новий актив за справедливою
вартістю. Датою перегляду умов вважається дата первинного визнання для цілей розрахунку послідуючого
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знецінення, в тому числі для визначення факту значного збільшення кредитного ризику. Банк також оцінює
відповідність нового кредиту або боргового інструменту критерію здійснення платежів виключно в рахунок
основної суми боргу і процентів. Любі розходження між балансовою вартістю первинного активу, визнання якого
припинено, і справедливою вартістю нового, значно модифікованого активу відображається в складі прибутку або
збитку від припинення визнання, якщо суть розходжень не відноситься до операцій з капіталом з власниками.
В ситуації, коли перегляд умов було визвано фінансовими труднощами позичальника і його нездатністю виконувати первинно узгоджені платежі, банк порівнює первинні і скориговані очікувані грошові потоки за активом на
предмет значних відмінностей ризиків та вигід за активом в результаті модифікації умов договору. Якщо ризики та
вигоди не змінюються, то значна відмінність модифікованого активу від первинного активу є відсутньою і його
модифікація не приводить до припинення визнання. Банк виконує перерахунок валової балансової вартості шляхом
дисконтування модифікованих грошових потоків договору по первинній ефективній ставці (або по ефективній
процентній ставці, скоригованій з врахуванням кредитного ризику для придбаних або створених первиннознецінених фінансових активів) і визнає прибуток або збиток від модифікації в складі прибутку або збитку банку.
Забезпечення, отримане у власність за неплатежі
Забезпечення, отримане у власність за неплатежі, представляє фінансові та не фінансові активи, отримані банком
при врегулюванні прострочених кредитів. Ці активи первинно визнаються за справедливою вартістю при
отриманні та включаються в основні засоби, інші фінансові активи, інвестиційну нерухомість або запаси в складі
інших активів в залежності від їх характеру, а також намірів банку по відношенню до їх утримання, а в подальшому
обліковуються відповідно до облікової політики банку для цих категорій активів.
Зобов’язання щодо надання кредитів
Банк випускає зобов’язання щодо надання кредитів, які є зобов’язаннями за якими відзив можливий лише у
відповідь на суттєві негативні зміни, у т.ч. через збільшення кредитного ризику. Такі зобов’язання первинно
відображаються за справедливою вартістю. Сума комісійної винагороди амортизується лінійним методом протягом
строку дії зобов’язання, за виключенням зобов’язання по наданню кредитів, у випадку, якщо існує вірогідність того,
що банк заключить конкретну кредитну угоду і не буде планувати реалізацію кредиту протягом короткого періоду
після його надання: такі комісійні доходи, пов’язані із зобов’язанням надання кредиту, обліковуються як доходи
майбутніх періодів і включаються в балансову вартість виданого кредиту при первинному визнанні.
В кінці кожного звітного періоду зобов’язання за наданими кредитами оцінюються на основі моделі очікуваних
кредитних збитків за кредитом та з урахуванням фактору кредитної конверсії (CCF).
Похідні фінансові інструменти
Похідні фінансові інструменти (валютні свопи) відображаються в обліку банку за справедливою вартістю і
визнаються як активи, якщо справедлива вартість даних активів є позитивною, і як зобов’язання, якщо їх
справедлива вартість є від’ємною. Зміни справедливої вартості включаються в прибутки або збитки за рік (доходи
мінус витрати).
Договори про надання взаємозараховуваних кредитів з іншими банками з метою обміну валют, незалежно від їх
юридичного оформлення як окремих інструментів, відображаються як один похідний фінансовий інструмент
(валютний своп) на нетто основі в тих випадках, коли (і) ці кредити надані чи прийняті в один і той самий час і
взаємно обумовлені, (іі) вони заключні з одним і тим самим контрагентом, (ііі) вони відносяться до одного і того ж
ризику і (іv) відсутня явна бізнес-мета, яка обумовлює структурування операцій як окремих, яка не могла б бути
досягнутою шляхом здійснення однієї операції.
Банк не використовує облік хеджування та не заключає угоди з вбудованими фінансовими інструментами.

Фінансові зобов’язання
Категорії оцінки фінансових зобов’язань
Фінансові зобов’язання класифікуються як в подальшому оцінювані за амортизованою вартістю, крім: (і)
фінансових зобов’язань, оцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток за якими визнаються
похідні фінансові інструменти та (іі) зобов’язання по наданню кредитів.
Первинне визнання та оцінка
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Всі фінансові зобов’язання первинно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням (у випадку залучених
кредитів, займів, отриманих депозитів та кредиторської заборгованості) витрат, що безпосередньо відносяться до їх
первинного випуску.
Послідуюча оцінка
Послідуюча оцінка фінансових зобов’язань залежить від їх класифікації.
Фінансові зобов’язання, оцінювані за справедливою вартістю через прибутки або збитки
Ця категорія включає похідні фінансові інструменти, в яких Банк є стороною за договором, які не визначені Банком
як інструменти хеджування. Прибутки або збитки за зобов’язаннями цієї категорії визнаються в звіті про прибутки
або збитки. Банк не має інших фінансових інструментів, що класифікуються як оцінювані за справедливою
вартістю через прибутки або збитки.
Позикові кошти
Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов’язання, якщо в результаті договірної
угоди Банк 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 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.
Витрати з амортизації визнаються процентними витратами в звіті про прибутки або збитки.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Визнання фінансових зобов’язань припиняється у випадку їх погашення (тобто коли виконується або припиняється
зобов’язання, що визначене в договорі, або припиняється строк його виконання).
Обмін та модифікація
Обмін борговими інструментами з суттєво відмінними умовами між банком і його первинними кредиторами, а
також суттєві модифікації умов існуючих фінансових зобов’язань враховуються як погашення первинного
фінансового зобов’язання і визнання нового фінансового зобов’язання. Умови вважаються суттєво відмінними,
якщо дисконтована приведена вартість грошових потоків згідно нових умов, включаючи всі сплачені винагороди за
вирахуванням отриманих винагород, дисконтованих із застосуванням первинної ефективної ставки відсотка, як
мінімум на 10% відрізняється від дисконтованої приведеної вартості залишкових грошових потоків за первинним
фінансовим зобов’язанням. Крім того, враховуються інші якісні фактори, такі як валюта, в якій деноміновано
інструмент, зміна типу ставки відсотка, нові умови конвертації інструменту або модифікація умов обліковується як
погашення, всі витрати або виплачені винагороди визнаються в складі прибутку або збитку від погашення. Якщо
обмін борговими інструментами або модифікація умов обліковується як погашення, всі витрати або виплачені
винагороди визнаються в складі прибутку або збитку від погашення. Якщо обмін або модифікація не обліковуються
як погашення, всі витрати та виплачені винагороди відображаються як корегування балансової вартості зобов’язання
і амортизуються протягом залишкового строку дії модифікованого зобов’язання. Результати такої модифікації
відображаються в складі прибутку або збитку, якщо економічний зміст відмінності в балансовій вартості не
відноситься до операції з капіталом з власниками.
Взаємозалік фінансових інструментів
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.
Інші активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти в банках, включаючи в
Національному Банку України (за винятком обов’язкових резервів), заборгованість кредитних установ зі строком
погашення до дев’яноста днів чи менше від дати виникнення, які мають незначний ризик зміни їх вартості та не
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обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями. Кошти в банках відображаються за амортизованою вартістю,
якщо (і) вони утримуються для отримання передбачених договором грошових потоків і ці грошові потоки
представляють собою платежі виключно в рахунок основної суми боргу і процентів та (іі) вони не віднесені до
категорії оцінюваних за справедливою вартістю через прибутки або збитки.
Основні засоби
Основні засоби первісно відображаються в обліку за первісною вартістю, яка складається з вартості придбання
об’єктів основного засобу та з врахуванням витрат, пов’язаних з їх придбанням. В подальшому основні засоби Банку
визнаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
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
(термін корисного використання
відповідно до договору оренди)
Будівлі (нежитлові)
Меблі та обладнання
Комп’ютери та інша техніка
Транспортні засоби
Нематеріальні активи

1- 6
70
2-15
2-7
5-7
до 5 років

Витрати на ремонт і технічне обслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення і включаються до складу
інших операційних витрат, за винятком випадків, коли суттєві витрати підлягають капіталізації.
Прибуток або збиток, що виникає при припиненні активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями
від вибуття і балансовою вартістю активу), включається в Звіт про прибутки або збитки при припиненні визнання
активу.
Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання та методи нарахування амортизації основних засобів
аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються в міру необхідності на перспективній основі.
Активи з права використання
Порядок амортизації активів з права використання викладено в Примітці 4 «Суттєві облікові судження та оцінки».
Нематеріальні активи
Придбане програмне забезпечення, включаючи ліцензії капіталізуються на основі витрат, понесених на придбання і
впровадження даного програмного забезпечення, та відносяться на витрати відповідно до строку їх корисного
використання.
Банк визнає нематеріальні активи лише у випадку, якщо у нього є очікування, що сума додаткових економічних
вигід перевищить витрати (на утримання розробників програмного забезпечення, накладні витрати), які пов’язані з
ідентифікованим і унікальним програмним забезпеченням, що контролюється банком. Всі інші витрати, пов’язані з
програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговування), визнаються по мірі їх понесення банком.
Запаси
Запаси являються активом, що використовується Банком лише у власному виробництві та не є товаром. Первинно
вартість запасів формується за собівартістю, яка включає ціну придбання та витрати, що безпосередньо пов’язані з
придбанням. В подальшому на дату балансу запаси оцінюються за собівартістю з врахуванням знецінення. При
передаванні запасів у виробництво Банк формує витрати.
Знецінення нефінансових активів
На кожну звітну дату Банк визначає, чи мають ознаки можливого знецінення його інші нефінансові активи. При
оцінці таких ознак Банком вивчаються зовнішні та внутрішні фактори, що можуть свідчити про знецінення активу.
При наявності таких ознак Банк проводить оцінку відшкодування вартості активу.
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Відшкодована вартість активу – це найбільша із наступних величин: справедлива вартість активу за вирахуванням
витрат на вибуття чи цінність використання активу. Якщо балансова вартість активу перевищує відшкодовану
вартість, актив вважається знеціненим і списується до суми відшкодування. При визначенні справедливої вартості за
вирахуванням витрат на вибуття враховуються недавні ринкові операції.
Збитки від знецінення Банк визнає в Звіті про прибутки або збитки в складі тих витрат, які відповідають
призначенню знеціненого активу. В подальшому Банком проводиться на періодичній основі оцінка факторів
відновлення корисності. Якщо така ознака є, Банк розраховує нову вартість відшкодування активу, та визнає
прибутки з відновлення корисності з врахуванням обмежуючих правил щодо розрахунку вартості відновлення.
Оренда
Банк виступає стороною контрактів лише за контрактами операційної оренди. 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.
Банк в якості орендаря
Платежі за договором оперативної оренди, які не обліковуються за МСФЗ 16 «Оренда»», формують дебіторську
заборгованість Банку. Суми сплачених Банком гарантійних платежів за майбутні періоди оренди враховуються як
витрати майбутніх періодів. Вказані платежі не приймають участі в формування (зміні) актива у формі права
користування та відповідного зобов`язання з оренди
Банк в якості орендодавця
Отримані Банком відповідно до умов договорів платежі формують кредиторську заборгованість. Суми отриманих
Банком гарантійних платежів за майбутні періоди оренди враховуються як доходи майбутніх періодів.

Визнання доходів та витрат
Дохід визнається, якщо існує висока вірогідність того, що Банк отримає економічні вигоди і якщо вигода може бути
надійно оцінена. Витрати визнаються, якщо існує вірогідність того, що відбудеться зменшення економічних вигід та
витрати можуть бути достовірно визначені. Визнання доходів і витрат базується на принципі нарахування. Вказані
принципи використовувалися Банком, 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. За окремими видами операцій Банк використовує модель, що включає п`ять
етапів, щодо визначення виручки, які передбачаються вимогами МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями». За
послугами, що мають періодичний характер, виручка визнається пропорційно.
Процентні та аналогічні доходи та витрати
За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, та ті, що оцінюються за ІСД,
процентні доходи чи витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, при
дисконтуванні за якою 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 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 Банком оцінок платежів або надходжень. Скоригована
балансова вартість розраховується на підставі первісної ефективної процентної ставки, а зміна балансової вартості
відображається як процентні доходи або витрати.
У випадку зниження вартості фінансового активу або групи фінансових активів внаслідок знецінення, процентні
доходи продовжують визнаватися за первинною процентною ставкою на основі нової балансової вартості.
Скоригована ефективна ставка застосовується для активів, які є придбаними або створеними знеціненими
фінансовими активами. На кінець 2020 року Банк має створені знецінені фінансові активи.
Комісійні доходи/витрати за надання/отримання послуг
Банк отримує комісійні доходи/витрати від різних видів послуг, які він надає/отримує в ході своєї діяльності.
Комісійні доходи/витрати визнаються за методом нарахування при завершенні такої операції (її частини) та у разі,
якщо суму таких доходів/витрат можна достовірно визначити. При наданні/отриманні послуг періодичного
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характеру та у разі, якщо суму таких доходів/витрат можливо достовірно визначити, Банк їх визнає на щомісячній
основі. Комісійні або частина комісійних, пов’язані з певними показниками дохідності, визнаються після виконання
відповідних критеріїв.
Програми лояльності клієнтів
В разі якщо Банк є агентом по організації надання послуг, в рамках яких одночасно із підписанням угоди на
обслуговування рахунку пластикової карти відбувається підключення нового клієнта до програми отримання
додаткових послуг партнерів банку, виручка визнається в сумі отриманої від клієнта комісійної винагороди
зменшеної на суму винагороди сплаченої банком третім сторонам за додаткові послуги, що надаються клієнтам на
пропорційній основі.
За програмами лояльності, які повязані з виплатою процентів в момент придбання товарів в торговій мережі або
інтернет-магазині, банк визнає винагороду в нетто-сумі за вирахуванням скидки.
Доходи від виконання агентських функцій
За договорами із страховими компаніями Банк виконує функцію агента, який проводить роботу з клієнтами щодо
ознайомлення з умовами програм страхування, оформлює договори страхування з фізичними особами та виконує
функцію переведення платежів на користь страхових компаній. За виконання зазначеної функції Банк отримує
агентську винагороду, сума якої визначається в договорі між Банком і страховими компаніями.
Банк виконує інші агентські функції щодо роботи з клієнтами за програмами кредитування інших сторін та
відповідно отримує агентську винагороду. Агентська винагорода визнається за правилами нарахування в періоді
надання послуг.
Інші доходи та витрати
Результат від торгівлі фінансовими інструментами та відчуження необоротних активів і запасів, а також в результаті
модифікації фінансових активів та зобов’язань, що приводить до припинення визнання, в тому числі при
достроковому розірванні договору, визнається у момент передавання ризиків та винагород, пов’язаних з володінням,
та у разі, якщо сума виручки та витрат, що понесені за угодою, піддається надійній оцінці.
Доходи та витрати, що виникають від переоцінки фінансових активів та зобов’язань Банку та валюти визнаються на
дату балансу або у момент їх вибуття.
Доходи та витрати від модифікації фінансових інструментів, які не приводять до припинення визнання, визнаються
в разі перегляду майбутніх грошових потоків.
Дохід/витрати від наданої/отриманої операційної оренди, обліковується лінійним методом протягом строку оренди
і включається до звіту про прибуток або збиток. Сукупна вартість пільг, наданих орендаторам, рівномірно
відображається як скорочення орендного доходу/витрат протягом строку оренди.
Інші доходи та витрати (податки, виплати персоналу тощо) визнаються в момент фактичного виникнення
зобов’язання та/або на дату балансу.
Доходи (витрати), що фактично отримані (сплачені) Банком у звітному періоді, але мають відношення до майбутніх
періодів, відображаються як інші активи (інші зобов’язання).
Доходи та витрати за пенями і штрафами за кредитними операціями з фізичними особами Банку визнаються за
методом нарахування у період, коли на них у Банка виникли права, а за іншими операціями – за касовим методом.
Дивідендний дохід
Дивідендний дохід визнається в момент визнання права на нього. У звітному році дивідендний дохід Банком не
визнавався.
Податки
Поточний податок на прибуток
Активи з поточного податку на прибуток оцінюються в сумі, яку Банк сплатив як аванс, що може бути
витребуваний з податкових органів, а зобов’язання з поточного податку на прибуток в сумі, що очікується до
сплати податковим органам. Для розрахунку вказаної суми зобов’язань з податку на прибуток Банк застосовує
податкові ставки та норми податкового законодавства, що діють на звітну дату. Витрати з поточного податку на
прибуток визнавалися банком в Звіті про прибутки або збитки.
Відстрочений податок
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Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць між податковою
базою активів та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності на звітну дату з використанням методу
балансових зобов’язань. Відкладені податки на прибуток відображаються щодо всіх тимчасових різниць, крім
випадків, визначених МСФЗ.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями та невикористаними податковими
збитками лише в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, проти
якого 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 набрало чинності або буде чинним на звітну дату.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та знижується в тій мірі, в
якій перестає бути вірогідним отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використати всі
або частину відстрочених податкових активів. Визнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну
дату і визнаються в тій мірі, в якій стає вірогідним, що майбутній податковий прибуток дозволить використати
відстрочені податкові активи.
Відстрочений податок на прибуток визнається у Звіті про прибутки або збитки або в капіталі, якщо він визнається
за операціями, що протягом звітного періоду Банк відображав в капіталі.
Інші податки
В Україні діють різні операційні податки, що застосовуються у відношенні до діяльності Банку. Ці податки
відображаються у складі інших операційних витрат. Активи визнаються в сумі авансів, сплачених Банком та які
належать до заліку проти визнаних зобов’язань в майбутньому або до повернення податковими органами.
Зобов’язання формуються в сумі, що очікується до сплати податковим органам. Для розрахунку вказаної суми
зобов’язань Банк застосовує податкові ставки та норми податкового законодавства, що діють на звітну дату. Витрати
з інших податків визнавалися банком в Звіті про прибутки або збитки.
Статутний капітал
Прості акції не підлягають погашенню. Привілейованих акцій у Банку немає. 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. Банк не має викуплених власних акцій. Банк не
виплачував дивіденди протягом звітного року.
Кошти, внесені акціонерами, крім емісії акцій
Кошти, внесені акціонерами, крім емісії акцій, в тих випадках, коли у Банку немає зобов’язань щодо їх повернення,
відображаються в якості додаткового капіталу в момент їх отримання.
Дивіденди і інший розподіл прибутку
Здатність Банку оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під дію правил і норм українського законодавства.
Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу тільки, якщо вони були оголошені до
сплати.
Інший розподіл прибутку відображається в капіталі Банку в тому звітному періоді, в якому у Банку 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.
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.
Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат
Банк 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
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витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. Крім цього, Банк не має
зобов’язань із суттєвих пільг для співробітників після припинення трудової діяльності.

4. Суттєві облікові судження та оцінки
Для застосування Облікової політики Банку керівництво використовувало свої судження і робило оцінки щодо
визначення сум, визнаних у фінансовій звітності. Нижче представлені найбільш істотні випадки використання
суджень та оцінок:
Безперервність діяльності та робота Банка в умовах COVID-19
Керівництво підготувало цю фінансову звітність на основі припущення безперервності діяльності. При винесенні
даного судження керівництво враховувало поточний фінансовий стан Банку, існуючі наміри, достатність
регулятивного капіталу і ліквідності, очікувані результати діяльності Банку, фінансові ресурси, що є в наявності, а
також вплив економічного середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність, та інші фактори.
Банк швидко запровадив широку лінійку продуктів реструктуризації з метою підтримки позичальників Банку, що
зазнали тимчасових фінансових труднощів (повна або часткова втрата доходу) черед дію карантину.
Банк запропонував можливість домовитись про реструктуризацію боргу за допомогою дистанційного каналу
звернення з метою уникнення відвідування відділень. Реструктуризації підлягають лише ті кредити, які справно та
сумлінно обслуговувалися позичальниками до 1 березня 2020 року.
Продукти реструктуризації дають можливість зменшити боргове навантаження шляхом отримання кредитних
канікул, збільшення строку кредиту чи зменшення відсоткової ставки.
Банком погіршилась прогнозна макроекономічна інформація, що використовується під час розрахунку МСФЗ
резервів. З огляду на ризики ліквідності, Банк продовжував знижувати відсоткові ставки за всіма строками, а обсяг
ліквідності перебував на значному рівні навіть під час найбільш активної фази карантину.
Протягом звітного року банк не застосовував зміни до МСФЗ 16 «Оренда», що стосуються поступок в оренді,
пов’язаних з Covid-19, що мають застосовуватися до звітних періодів, які починалися з або після
01.06.2020р. Відповідно банк не визнавав прибутки та збитки, щоб відобразити зміни в орендних платежах, що
виникають у зв’язку з орендними поступками. Зміни договорів оренди банк розцінював як модифікацію.

Оцінка очікуваних кредитних збитків
Оцінка очікуваних кредитних збитків - значна оцінка, для отримання якої використовується методологія оцінки,
моделі і вихідні дані. Деталі методології оцінки очікуваних кредитних збитків розкриті в Примітці 25. Наступні
компоненти роблять серйозний вплив на оціночний резерв під кредитні збитки: визначення дефолту, значне
збільшення кредитного ризику, ймовірність дефолту (PD), схильність до ризику дефолту і розмір збитку в разі
дефолту (LGD). Окремий істотний блок - економетричні моделі щодо оцінки впливу макроекономічного
середовища на ризик-параметри PD та LGD, а також, прогнозування майбутніх значень макроекономічних
факторів за визначеними сценаріями.
Банк на постійній основі здійснює бек-тестування та валідацію моделей та вхідних/вихідних даних з метою
зниження розбіжностей між розрахунковими очікуваними кредитним збитками і фактичними збитками по
кредитах.
Банк використовує прогнозну інформацію для оцінки очікуваних кредитних збитків, отриману за результатами
використання власних прогнозних макроекономічних моделей.
Схильність кредитному ризику відновлюваних механізмів кредитування (наприклад, кредитних карт, овердрафтів)
Для кредитних карт заборгованість під ризиком дефолту прогнозується шляхом використання поточного балансу та
коефіцієнту кредитної конверсії (CCF), що дозволяє прогнозувати використання кредитного ліміту на момент
дефолту в майбутньому. Банк враховує історичну інформацію під час визначення періоду протягом якого є
схильність до кредитного ризику з урахуванням процедур з управління кредитними лімітами. Зокрема,
збільшення/зменшення кредитних лімітів клієнтам в межах зобов’язань затверджується Банком окремо за кожним
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позичальником та залежить від багатьох факторів: якості обслуговування боргу, аплікаційних та транзакційних
даних, утилізація ліміту та сукупності інших факторів.
Значне збільшення кредитного ризику
Щоб встановити факт значного збільшення кредитного ризику, Банк порівнює ризик настання дефолту протягом
терміну дії фінансового інструменту на звітну дату з ризиком настання дефолту на дату первісного визнання. В
процесі оцінки розглядається відносне збільшення кредитного ризику, а не конкретний рівень кредитного ризику
на звітну дату. Банк враховує всю обгрунтовану і достовірну прогнозну інформацію, доступну без надмірних витрат
чи зусиль, включаючи поведінкові аспекти конкретних клієнтських портфелів. Банк визначає поведінкові ознаки
збільшення кредитного ризику до моменту дефолту і включення відповідної прогнозної інформації в оцінку
кредитного ризику на рівні окремого інструменту або портфеля(Примітка 25).
Оцінка бізнес-моделі
Фінансові активи класифікуються на основі бізнес-моделі. При виконанні оцінки бізнес-моделі керівництво
застосувало судження для встановлення рівня агрегування і портфелів фінансових інструментів. При оцінці
операцій продажу банк враховував частоту, строки і вартість в минулі періоди, причини продажів і очікування по
відношенню майбутніх продажів. Вважається, що операції продажу, направлені на мінімізацію потенційних збитків
в зв’язку з погіршенням кредитної якості, відповідають бізнес-моделі «утримання активу для отримання грошових
коштів». Інші продажі до строку погашення, що не пов’язані із заходами по управлінню кредитним ризиком, також
відповідають бізнес - моделі «утримання активу для отримання грошових коштів» при умові, що вони здійснюються
рідко або є незначними по вартості як окремо, так і в сукупності. Банк оцінював значимість операцій продажу
шляхом співставлення вартості продажів з вартістю портфеля, по відношенню до якого проводиться оцінка бізнесмоделі, протягом середнього строку дії портфеля. Крім того, продаж фінансового активу, очікується тільки у
випадку стресового сценарію або в зв’язку з окремою подією, яка не контролюється банком, не є повторювана і не
могла бути прогнозованою банком, розглядається як не пов’язана з метою бізнес-моделі і не впливає на
класифікацію відповідних фінансових активів.
Для бізнес-моделі «утримання активу для отримання грошових коштів і продажу» і той факт, що активи
утримаються для отримання грошових потоків, і продаж активів є невід’ємною частиною досягнення мети бізнесмоделі, такої як управління потребами в ліквідності, досягнення певного процентного доходу або залучення
фінансових активів у відповідності до строків зобов’язань, за рахунок яких фінансуються дані активи.
Остаточна категорія включає портфелі фінансових активів, які управляються з метою реалізації грошових потоків, в
першу чергу через продаж, який використовуються для отримання прибутку. Ця бізнес-модель часто пов’язана з
отриманням передбачених договором грошових потоків.
Оцінка грошових коштів на відповідність потоків від фінансового активу визначенню виключно виплат основної суми боргу і відсотків
(SPPI)
Для визначення відповідності грошових потоків від фінансового активу визначенню виключно виплат основної
суми боргу і процентів застосовується судження.
Елемент тимчасової вартості грошей може бути модифіковано, якщо договірна процентна ставка періодично
переглядається, але частота перегляду не відповідає строку дії процентної ставки за борговим інструментом,
наприклад, ставка по кредиту основана на внутрішньобанківській ставці за три місяці, але ставка переглядається
кожний місяць. Ефект від модифікації тимчасової вартості грошей оцінюється шляхом порівняння грошових
потоків по відповідному інструменту з базовим борговим інструментом, грошові кошти за яким відповідають
визначенню виключно платежів в рахунок основної суми боргу і процентів за кожний період і в сукупності за весь
строк дії інструмента. Оцінка була виконана банком для всіх обґрунтовано можливих сценаріїв, включаючи
обґрунтовано можливі фінансові стрес-сценарії, які можуть реалізовуватися на фінансових ринках. Банк проводив
аналіз чи є відхилення від еталонних інструментів значним відхиленням. Якщо грошові потоки в сценарії матимуть
значне відхилення від еталонних, то грошові потоки по оцінюваному інструменту не відповідатимуть критерію
виключно платежів в рахунок основної суми боргу і процентів і інструмент буде відображатися за справедливою
вартістю через прибуток або збиток.
Банк визначив і розглянув договірні умови, які змінюють строк або суму договірних потоків грошових коштів.
Грошові потоки відповідають критерію виключно платежів в рахунок основної суми боргу і процентів, якщо за
умовами кредиту можливо його дострокове погашення, і сума дострокового погашення є сумою боргу і нарахованих
відсотків і обґрунтовану додаткову компенсацію за дострокове розторгнення договору. Сума боргу за активом є
рівною справедливій вартості при первинному визнанні за вирахуванням наступних платежів в рахунок погашення
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суми боргу, тобто платежів без врахування відсотків, визначених за допомогою метода ефективної ставки відсотка. В
якості виключення з цього правила стандарт також допускає інструменти з елементами дострокового погашення, які
для відповідності критеріям виключно платежів в рахунок основної суми боргу і процентів повинні відповідати
наступним умовам: (і) актив видано з премією або дисконтом, (іі) сума передоплати представляє собою номінальну
суму і нараховані відсотки по договору і обґрунтовану додаткову компенсацію за дострокове розірвання договору, і
(ііі) справедлива вартість можливості дострокового погашення була несуттєвою на момент первинного визнання.
Кредитні договори банку допускають коригування процентних ставок у відповідь на певні зміни в
макроекономічних або нормативних умовах лише за умови рефінансування боргу. Керівництво застосувало
судження і встановило, що конкуренція в банківській сфері і здатність позичальників рефінансувати кредити
завадить йому встановити процентну ставку на рівні вище ринкової, і відповідно, грошові потоки вважаються
такими, які відповідають критеріям виключно платежів в рахунок основної суми боргу і процентів.
Фінансові активи будуть відображатися за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо керівництво
вирішить, що за такими договорами фактично є відсутньою можливість регресу. Опис інструментів, які не пройшли
SPPI - тест на дату переходу і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, наведено в
Примітці 5.
Модифікація фінансових активів
Коли фінансові активи модифікуються відповідно до умов договорів (наприклад, в результаті їх перегляду), банк
оцінює, чи є така модифікація суттєвою і чи повинна приводити до припинення визнання первинного активу і
визнання нового активу за справедливою вартістю. Ця оцінка ґрунтується переважно на якісних факторах, що
описані в обліковій політиці банку, і вимагають застосування значних суджень. Зокрема, банк застосовує судження
при прийнятті рішення про те, чи слід припиняти визнання знецінених кредитних договорів, за якими
переглядаються умови, і чи слід розглядати нові визнані кредити як знецінені при первинному визнанні.
Керівництво вирішило, що в результаті модифікації таких кредитів якщо ризики і вигоди змінилися, по суті,
відбулося припинення визнання за всіма такими модифікаціями кредитів. У 2020 році Банк проводить програми
реструктуризації за незнеціненими та знеціненими кредитами, які приводять до припинення визнання активів та
визнання нового.
Політика списання
Фінансові активи списується цілком або частково, коли банком вичерпано всі практичні можливості щодо їх
стягнення і керівництво прийшло до висновку про необґрунтованість очікувань відносно стягнення таких активів.
Визначення грошових потоків, за якими не має обґрунтованих очікувань відносно стягнення таких активів, потребує
застосування певних суджень. Керівництво розглянуло наступні ознаки відсутності обґрунтованих очікувань
відносно стягнення таких активів: наявний процес банкрутства або ліквідації позичальника, смерть позичальника,
кількість днів прострочення платежів перевищує 360 календарних дні, балансова вартість кредиту є нижчою за
витрати на стягнення боргу або продовження заходів щодо примусового стягнення, настання обставин
непереборної сили, що унеможливлюють погашення боргу.
Банком визначено перелік критеріїв, які є ознакою для можливості списання заборгованості. Незважаючи на це,
остаточне рішення щодо списання вимагає експертних суджень та оцінок, оскільки неможливо врахувати
вірогідність отримання коштів суто за визначеними заздалегідь критеріями. Тому, рішення про списання
заборгованості приймається Правлінням Банку та погоджується Наглядовою Радою.
Припинення визнання фінансових активів
Керівництво застосовує судження для того, щоб визначити, чи всі суттєві ризики та винагороди, що пов’язані з
володінням фінансовими активами, передаються контрагентам, і, зокрема, щоб визначити, які ризики і вигоди є
найбільш суттєвими і що відноситься до суттєвих ризиків та вигід. Разом з цим банком не проводилися продажі та
інші відчуження фінансових активів, які впливають на оцінку припинення визнання, і відповідно потребують
додаткового розкриття.
Справедлива вартість похідних інструментів
Інформація про справедливу вартість похідних фінансових інструментів, оцінка яких здійснюється на основі
припущень, в яких не використовуються ціни, що спостерігаються на ринку, надана в Примітці 26.
Визнання відстроченого податку на прибуток
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Опираючись на свої судження, щодо можливості визнання відстроченого податкового активу, банк визнає свій
податковий актив тільки в тій мірі, в якій є вірогідність використання відповідної вигоди з податку на прибуток, який
ґрунтується на середньостроковому бізнес-плані, підготовленому керівництвом, і результатах його екстраполяції, а
також на історичних значеннях щодо податкових збитків за попередні роки. Враховуючи цей підхід, в фінансовій
звітності за 2020 рік, Банком продовжено визнання відстроченого податкового активу у сумі 55 000 тис. грн.
Податкове законодавство
Податкове законодавство України допускає можливість різних тлумачень, що розкрито в Примітці 18.
Первинне визнання операцій з пов’язаними сторонами
В ході своєї звичайної діяльності банк проводить операції з пов’язаними сторонами, які по відношенню до
загальних показників діяльності є незначними. У відповідності до МСФЗ (IFRS) 9 фінансові інструменти повинні
первинно визнаватися за справедливою вартістю. При відсутності активного ринку для таких операцій для того,
щоб визначити, чи проведені операції за ринковими або неринковими процентними ставками, застосовуються
судження, основою для яких є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами і аналіз
ефективної процентної ставки. Умови проведення операцій з пов’язаними сторонами розкрито в Примітці 29.

Визнання активів на право використання за довгостроковою орендою
На початок впровадження МСФЗ 16 «Оренда» (01.01.2019) Банк в балансі визнав активи на право використання.
Первинне визнання активів на право використання виконано в сумі визнаного зобов’язання за приведеною вартістю
орендних платежів та сплачених авансів за договорами оренди. При переході Банк скористався спрощенням
(виключенням) які дозволені МСФЗ 16, а саме таке спрощення було застосовано за договорами короткострокової
оренди та за об’єктами, які мають низьку вартість. Фактичне значення величини вартості об’єктів на дату переходу
не перевищує – 500 доларів США. При виникненні договорів оренди в поточному звітному періоді Банк
застосовував ті ж підходи, що визначено вище, а саме визнавав первинну вартість активу на право використання в
сумі визнаного зобов’язання за приведеною вартістю орендованих платежів, збільшених на суму сплачених
авансових платежів за договором оренди та суму додаткових прямих витрат, які понесені Банком при укладанні
договору оренди.
Для визначення строковості договорів оренди (короткострокова чи довгострокова) Банком застосовується
класифікація договорів за групами базових активів. Групи базових активів формуються за аналогічним характером
та метою їх використання (виходячи із їх виробничого призначення).
При визначенні строку за довгостроковою орендою Банк проводить оцінку умов договорів окремої групи,
при якій аналізуються умови анулювання та відновлення оренди, економічні стимули (штрафи, понесені витрати на
капітальні вкладення тощо), цінності об’єкта оренди та місця його знаходження для сторін договору, вигідність ціни
договору по відношенню до діючих ринкових цін, існуюча ринкова практика щодо дострокового розірвання
договорів та їх відновлення тощо. Кращим свідченням строку оренди є період дії договору, який може бути
подовжено на опціон на продовження або скорочено на опціон на припинення за підписаними сторонами угодами.
Наявність умов договору відповідно до якої і орендар і орендодавець мають право розірвати договір в
односторонньому порядку та з незначним штрафом потребує додаткової оцінки економічних стимулів такого
припинення договору як зі сторони орендаря так і орендодавця, що є важливим фактором при визначенні розумної
впевненості в можливості припинення або подовження строку оренди.
Банком застосовано судження відповідно до якого, якщо договір не передбачає передачу права власності на
базовий актив орендарю або не має достатньої впевненості в тому, що орендар скористається опціоном на
продовження або скорочення оренди, період строку оренди активу в формі права використання встановлюється
окремо за конкретним договором оренди.
Банк у разі необхідності здійснює перегляд строків оренди на постійній основі, враховуючи зміну умов
договорів та економічні стимули.
Після дати первинного визнання орендованого активу, Банк обліковує такі активи за моделлю собівартості, яка
визначається в сумі первинної вартості активу за мінусом накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків
від зменшення корисності. Амортизація активу на право використання визнається щомісячно протягом строку
оренди, встановленого договором, у т. ч. з урахуванням наявних фактів (додаткової угоди, інформаційного листа,
іншої документальної інформації) щодо строку на подовження договору оренди.
За Активами, які підпадають під спрощення (виключення) МСФЗ 16, та відповідно не визнаються активами на
право використання, Банк обліковує понесені витрати в вигляді орендних платежів як витрати з оренди, як і до
зміни МСФЗ 17. Також Банк визнавав витрати з оренди за об’єктами за якими у Банка відсутній контроль за їх
використанням (зона АТО).
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В разі передавання власного майна в оренду та об’єктів, отриманих в оренду, в суборенду, Банком проводиться
оцінка договорів на предмет відповідності їх критеріям операційної та фінансової оренди. В поточному звітному
періоді в операційну оренду (суборенду) передано незначні частини площі для розміщення автоматизованих
терміналів самообслуговування, яка отримана банком за договорами довгострокової оренди для своїх відділень.

Визнання зобов’язань за довгостроковою орендою
Банк визнав зобов`язання з оренди, яке розраховано за приведеною вартістю майбутніх орендних платежів із
застосуванням ставки залучення (додаткового запозичення). Для визначення ставки залучення Банк використовує
метод визначення ринкових ставок – за вартістю позикових ресурсів фізичних осіб, яка становила для договорів із
строком оренди базових активів від 1 року до 2 років - до 12,36% та строком оренди від 2 років - до 10,71%. Для
договорів довгострокової оренди, які виникають після дати переходу, в періоді їх визнання використовується ставка,
яка діє на таку дату.
Орендні платежі, які включалися в оцінку зобов`язання за орендою, складаються лише з фіксованих платежів. У
Банка відповідно до договорів оренди відсутні змінні орендні платежі, які залежать від індексу чи від ставки, що
прив'язані до індексу споживчих цін чи до базової процентної ставки та інші платежі які б впливали на оцінку
зобов'язання, окрім тих що наведені вище. Разом з тим, в разі якщо договором буде передбачено сплату змінних
орендних платежів, вони будуть включатися Банком до розрахунку приведеної вартості зобов’язання. Банк
застосовує спрощення (виключення) щодо окремого обліку компонентів оренди, визначених договором. В разі
якщо окремі компоненти (компенсація за сплату комунальних послуг) є віддільними та сплачуються за окремими
рахунками або за окремою сумою встановленою договором оренди, або окремі компоненти (ПДВ), які за своїм
змістом є податком, який підлягає відшкодуванню орендарем орендодавцю, що діє в якості податкового агента, не
включаються до розрахунку зобов`язання з оренди та обліковуються у відповідності з іншими стандартами за
видами понесених витрат відповідно до їх економічного змісту. В разі, якщо за умовами договору такі компоненти
(компенсація за сплату комунальних послуг ) Банк не може виділити окремо, вони визнаються як один компонент
оренди та включаються в розрахунок зобов`язання.
За визнаними зобов’язаннями Банк визнає процентні витрати. Балансова вартість зобов’язань на кінець звітного
періоду складає суму визнаних зобов’язань на початок звітного періоду збільшену на суму нарахованих витрат та
зменшену на суму сплачених платежів з оренди.

5. Запровадження нових або переглянутих стандартів та роз`яснень
Нижче наведена інформація за стандартами, які Банк застосував у звітному періоді, та які не суттєво
не вплинули на діяльність Банку:
Поправки до Концептуальних засад фінансової звітності (опубліковані 29 березня 2018 року і набирають
чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати). Концептуальні засади
фінансової звітності в новій редакції містять нову главу про оцінку, рекомендації щодо відображення в звітності
фінансових результатів, вдосконалені визначення та рекомендації (зокрема, визначення зобов'язань) і пояснення з
важливих питань, таких як роль управління, обачності і невизначеності оцінки в підготовці фінансової звітності.

Визначення бізнесу - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 (випущені 22 жовтня 2018 року і діють стосовно
придбань з початку річного звітного періоду, починається 1 січня 2020 року або після цієї дати). Дані

поправки вносять зміни в визначення бізнесу. Бізнес складається з вхідних даних і істотних процесів, які в
сукупності формують здатність створювати віддачу. Нове керівництво включає систему, що дозволяє визначити
наявність вхідних даних та істотного процесу, в тому числі для компаній, що знаходяться на ранніх етапах розвитку,
які ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі для того, щоб підприємство вважалося бізнесом, має бути
присутня організована робоча сила. Визначення терміну «віддача» звужується, щоб сконцентрувати увагу на товари і
послуги, що надаються клієнтам, на створенні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються
результати в формі зниження витрат і інших економічних вигід. Крім того, тепер більше не потрібно оцінювати, чи
здатні учасники ринку замінювати відсутні елементи або інтегрувати придбану діяльність і активи. Організація може
застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не будуть вважатися бізнесом, якщо практично вся
справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів).
Наразі застосування стандарту не мало впливу на фінансову звітність у продовж звітного періоду.

Визначення суттєвості - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8 (випущені 31 жовтня 2018 року і діють
до річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати). Дані поправки уточнюють
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визначення суттєвості і застосування цього поняття за допомогою включення рекомендацій щодо визначення, які
раніше були представлені в інших стандартах МСФЗ. Крім того, були поліпшені пояснення до цього визначення.
Поправки також забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.
Інформація вважається суттєвою, якщо в розумній мірі очікується, що її пропуск, спотворення або утруднення її
розуміння може вплинути на рішення, що приймаються основними користувачами фінансової звітності загального
призначення на основі такої фінансової звітності, що надає звітуєме підприємство. Наразі застосування стандарту не
мало впливу на фінансову звітність у продовж звітного періоду.

Реформа орієнтовної процентної ставки - Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (видані 26 вересня
2019 року та діють на річні періоди, що починаються з 1 січня 2020 року або після цього).
Поправки були ініційовані заміною базових процентних ставок, таких як LIBOR та інші пропоновані міжбанківські
ставки ("IBORs"). Поправки передбачають тимчасове звільнення від застосування конкретних вимог обліку
хеджування до відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа IBOR. Бухгалтерський облік
хеджування грошових потоків відповідно до МСФЗ 9 та МСБО 39 вимагає, щоб майбутні хеджовані грошові потоки
були "дуже ймовірними". Якщо ці грошові потоки залежать від IBOR, полегшення, передбачене поправками,
вимагає від суб'єкта господарювання припустити, що процентна ставка, на якій ґрунтуються хеджовані грошові
потоки, не змінюється в результаті реформи. І МСБО 39, і МСФЗ 9 вимагають прогнозованої перспективної оцінки
для застосування обліку хеджування. У той час, як очікується, що потоки грошових потоків за коефіцієнтами заміни
IBOR та IBOR в цілому будуть еквівалентними, що мінімізує будь-яку неефективність, це може бути вже не так,
оскільки дата реформи наближується. Відповідно до поправок, суб'єкт господарювання може вважати, що реформа
процентних ставок, на якій ґрунтуються грошові потоки хеджованої статті, інструменту хеджування або ризику
хеджування, не змінюється реформою IBOR. Реформа IBOR також може призвести до того, що хеджування вийде
за межі діапазону 80–125%, що вимагається ретроспективним тестом відповідно до МСБО 39. Відповідно до
поправок, суб'єкт господарювання може припустити, що МСБО 39 було змінено, щоб забезпечити виняток із тесту
на ефективність у ретроспективі, таким чином, що хеджування не припиняється протягом періоду невизначеності,
пов’язаної з ІБОР, лише тому, що ефективність ретроспективності виходить за межі цього діапазону. Однак інші
вимоги до обліку хеджування, включаючи перспективну оцінку, все ж повинні бути виконані. У деяких хеджуваннях
хеджована стаття або хеджований ризик є не договірною складовою ризику IBOR. Для того, щоб застосовувати
облік хеджування, і МСФЗ 9, і МСБО 39 вимагають, щоб визначений компонент ризику був окремо
ідентифікований і надійно вимірювався. Відповідно до поправок, компонент ризику повинен бути окремим
ідентифікованим лише при первинному призначенні хеджування, а не на постійній основі. Для того, щоб у
контексті макро хеджування, коли суб'єкт господарювання часто скидає відносини хеджування, полегшення
застосовується від того, коли хеджований елемент був спочатку визначений у межах цих відносин хеджування. Будьяка неефективність хеджування і надалі відображатиметься у прибутку чи збитку відповідно до МСБО 39 та МСФЗ
9. Поправки, які встановлювали тривалість закінчення пільг, включаючи невизначеність, що виникає внаслідок
реформи базової процентної ставки, вже не існує. Поправки вимагають від суб'єктів господарювання надавати
додаткову інформацію інвесторам про їхні відносини хеджування, на які безпосередньо впливають ці
невизначеності, включаючи номінальну кількість інструментів хеджування, до яких застосовуються пільги, будь-які
суттєві припущення чи судження, прийняті при застосуванні пільг, та якісні розкриття інформації про те, як на
організацію впливає реформа ІБОР та керує процесом переходу. Наразі застосування стандарту не мало впливу на
фінансову звітність упродовж звітного періоду.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 16 про облік поступок з оренди, пов'язаних з COVID-19 (випущена 28 травня
2020 року і набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 червня 2020 року або після цієї дати).
Поправка надає орендарям пільгу у формі факультативного звільнення від оцінки того, чи є поступка з оренди,
пов'язана з COVID-19, модифікацією оренди. Орендарі можуть вибрати варіант обліку поступок з оренди таким
чином, як якщо б такі поступки не були модифікацією оренди.
Це практичне рішення застосовується тільки до поступок з оренди, наданим безпосередньо в зв'язку з пандемією
COVID-19, і тільки в разі виконання всіх наступних умов: зміна в орендних платежах призводить до перегляду
відшкодування за оренду таким чином, що воно не буде перевищувати суму відшкодування за оренду безпосередньо
до зміни; будь-яке зменшення орендних платежів впливає тільки на платежі до сплати не пізніше 30 червня 2021 р .;
і відсутність істотних змін в інших умовах оренди.
Банком не застосовувалась вказана пільга і відповідно ця поправка не мала впливу на фінансовий результат банку.

6. Нові облікові положення
Опубліковано низку нових стандартів і роз'яснень, які є обов'язковими для річних періодів, що починаються 1 січня
2021 року або після цієї дати, і які Банк ще не прийняв достроково:
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(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (випущений 18 травня 2017 року і набуває чинності для річних
періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати).

МСФЗ (IFRS) 17 замінює МСФЗ (IFRS) 4, який дозволяв компаніям застосовувати існуючу практику обліку
договорів страхування, в результаті чого інвесторам було складно порівнювати і зіставляти фінансові результати в
інших відносинах аналогічних страхових компаній. МСФЗ (IFRS) 17 є єдиним, заснованим на принципах
стандартом обліку всіх видів договорів страхування, включаючи договори перестрахування, наявні у страховика.
Згідно з цим стандартом, визнання і оцінка груп договорів страхування повинні проводитися по (i) приведеної
вартості майбутніх грошових потоків (грошові потоки по виконанню договорів), скоригованої з урахуванням
ризику, в якій врахована вся наявна інформація про грошові потоки по виконанню договорів, відповідно
спостережувальній ринкової інформації, до якої додається (якщо вартість є зобов'язанням) або з якої віднімається
(якщо вартість є активом) (ii) сумі нерозподіленого прибутку по групі договорів (сервісна маржа за договорами).
Страховики будуть відображати прибуток від групи договорів страхування за період, протягом якого вони надають
страхове покриття, і в міру звільнення від ризику. Якщо група договорів є або стає збитковою, організація буде
відразу ж необхідно відображати збиток.
Банк планує застосовувати даний стандарт до гарантій виконання зобов'язань, випущених Банком, і в даний час
проводить оцінку впливу нового стандарту на свою фінансову звітність. Крім того, розглядається потенційний
вплив стандарту на страхові продукти, вбудовані в кредитні договори і аналогічні інструменти.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 17 та поправки до МСФЗ (IFRS) 4 (випущені 25 червня 2020 року і набирають
чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати). Поправки включають
ряд роз'яснень, спрямованих на полегшення впровадження МСФЗ (IFRS) 17 та спрощення окремих вимог стандарту
і переходу. Ці поправки відносяться до восьми областей МСФЗ (IFRS) 17 та не передбачають зміни
основоположних принципів стандарту. У МСФЗ (IFRS) 17 були внесені наступні поправки:
• Дата вступу в силу: Дата вступу в силу МСФЗ (IFRS) 17 (з поправками) відкладена на два роки. Стандарт повинен
застосовуватися до річних звітних періодів, які починаються з 1 січня 2023 року або після цієї дати. Встановлений в
МСФЗ (IFRS) 4 термін дії тимчасового звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 також перенесений на річні звітні
періоди з 1 січня січня 2023 року або після цієї дати.
• Очікуване відшкодування страхових аквізиційних грошових потоків: Організації повинні відносити частину своїх
аквізиційних витрат на відповідні договори, за якими очікується продовження, і визнавати такі витрати як активи до
моменту визнання організацією продовження договору. Організації повинні оцінювати вірогідність відшкодування
активу на кожну звітну дату та представляти інформацію про конкретний актив в примітках до фінансової звітності.
• Маржа за передбачені договором послуги, яка відноситься на інвестиційні послуги: Слід виділити одиниці
покриття з урахуванням обсягу вигод і очікуваного періоду як страхового покриття, так і інвестиційних послуг за
договорами зі змінними платежами і по іншим договорами з послугами по отриманню інвестиційного доходу
відповідно до загальної моделі. Витрати, пов'язані з інвестиційною діяльністю, слід включати в якості грошових
потоків в межі договору страхування в тих випадках, коли організація здійснює таку діяльність для підвищення вигод
від страхового покриття для страхувальника.
• Придбані договори перестрахування - відшкодування збитків: Коли організація визнає збиток при первісному
визнанні за обтяжливою групоюі базових договорів страхування або по додаванню обтяжливих базових договорів
страхування до групи, організації слід скорегувати маржу за передбачені договором послуги за відповідною групою
придбаних договорів перестрахування і визнати прибуток за такими договорами перестрахування. Сума збитку,
відшкодованого за договором перестрахування, визначається шляхом множення збитку, визнаного за базовими
договорами страхування, і відсотки вимог за базовими договорами страхування, які організація очікує відшкодувати
по придбаному договору перестрахування. Дана вимога буде застосовуватися тільки в тому випадку, коли
придбаний договір перестрахування визнається до визнання збитку за базовими договорами страхування або
одночасно з таким визнанням.
• Інші поправки - Інші поправки включають вилучення зі сфери застосування для деяких договорів про кредитні
картки (або аналогічних договорів) і для деяких кредитних договорів; уявлення активів і зобов'язань за договорами
страхування в звіті про фінансовий стан в портфелях, а не в групах; застосовність варіанта зниження ризику при
зниженні фінансових ризиків за допомогою придбаних договорів перестрахування і непохідних фінансових
інструментів за справедливою вартістю через прибуток або збиток; вибір облікової політики для зміни облікових
оцінок, відображених в попередній проміжної фінансової звітності, при застосуванні МСФЗ (IFRS) 17; включення
платежів і надходжень по податку на прибуток, що відносяться на конкретного страхувальника, за умовами договору
страхування в грошові потоки по виконанню договорів; вибіркове звільнення від вимог протягом перехідного
періоду та інші дрібні поправки.
В даний час Банк оцінює, який вплив поправки будуть мати на його фінансову звітність.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 - «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і
його асоційованої організацією або спільним підприємством» (випущені 11 вересня 2014 року і набирають
чинності для річних періодів, що починаються на дату, яка буде визначена Радою з МСФЗ, або після цієї
дати).
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(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Дані поправки усувають невідповідність між вимогами МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, що стосуються продажу
або внеску активів в асоційовану організацію або спільне підприємство інвестором. Основний наслідок
застосування поправок полягає в тому, що прибуток або збиток визнаються в повному обсязі в тому випадку, якщо
угода стосується бізнесу. Якщо активи не є бізнесом, навіть якщо цими активами володіє дочірня організація,
визнається тільки частина прибутку або збитку.
В даний час Банк оцінює, який вплив поправки будуть мати на його фінансову звітність.

Класифікація зобов'язань на короткострокові та довгострокові - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 (випущені 23
січня 2020 року і набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї
дати).

Дані поправки обмеженої сфери застосування уточнюють, що зобов'язання класифікуються на короткострокові та
довгострокові в залежності від прав, існуючих на кінець звітного періоду. Зобов'язання є довгостроковими, якщо
станом на кінець звітного періоду організація має істотне право відкласти їх погашення як мінімум на 12 місяців.
Керівництво стандарту більш не містить вимоги про те, що таке право має бути безумовним. Очікування
керівництва організації щодо того, чи буде воно згодом використовувати своє право відкласти погашення, не
впливають на класифікацію зобов'язань. Право відкласти погашення існує тільки в разі, якщо організація
дотримується всіх чинних обмежувальних умов на кінець періоду. Зобов'язання класифікується як короткострокове,
якщо умова порушена на звітну дату або до неї, навіть в разі, якщо після закінчення звітного періоду від кредитора
отримано звільнення від обов'язку виконувати таку умову. Кредит класифікується як довгостроковий, якщо
обмежувальна умова кредитної угоди порушена тільки після звітної дати. Крім того, поправки уточнюють вимоги до
класифікації боргу, який організація може погасити за допомогою його конвертації в власний капітал. «Погашення»
визначається як припинення зобов'язання за допомогою розрахунків у формі грошових коштів, інших ресурсів, що
містять економічні вигоди, або власних пайових інструментів організації. Передбачено виключення для
конвертованих інструментів, які можуть бути конвертовані в власний капітал, але тільки для тих інструментів, де
опціон на конвертацію класифікується як інструмент власного капіталу в якості окремого компонента складного
фінансового інструмента.
В даний час Банк оцінює, який вплив поправки будуть мати на його фінансову звітність.

Класифікація зобов'язань на короткострокові та довгострокові - перенесення дати вступу в силу Поправки до МСФЗ (IAS) 1 (випущені 15 липня 2020 року і набирають чинності для річних періодів, що
починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати).
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 щодо класифікації зобов'язань на короткострокові та довгострокові були випущені в
січні 2020 року з первинною датою вступу в силу з 1 січня 2022 року. Проте в зв'язку з пандемією COVID-19 дата
вступу в силу була перенесена на один рік, щоб надати компаніям більше часу для впровадження змін, пов'язаних з
класифікацією, в результаті внесення поправок в рекомендації.
В даний час Банк оцінює, який вплив поправки будуть мати на його фінансову звітність

«Дохід, отриманий до початку цільового використання», «Обтяжливі договори - Витрати на виконання
договору», «Посилання на Концептуальні засади» - поправки з обмеженою сферою застосування до
МСФЗ (IAS) 16, МСФЗ (IAS) 37 і МСФЗ (IFRS) 3 , і Щорічні удосконалення МСФЗ за 2018-2020 рр. поправки до МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 (випущена 14 травня 2020
року і набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або пізніше дати).

Поправка в МСФЗ (IFRS) 16 забороняє організаціям віднімати з вартості об'єкта основних засобів будь-які доходи,
отримані від продажу об'єктів, вироблених в той момент, коли організація готує даний актив до передбачуваного
використання.
Доходи від продажу таких об'єктів, разом з витратами на їх виробництво, тепер визнаються в прибутку чи збитку.
Організація буде застосовувати МСФЗ (IAS) 2 для оцінки вартості таких об'єктів. У вартість не буде включати
амортизацію такого випробованного активу, оскільки він ще не готовий до передбачуваного використання.
У поправці до МСФЗ (IFRS) 16 також пояснюється, що організація «перевіряє належне функціонування активу»,
коли вона оцінює технічну і фізичну ефективність даного активу. Фінансова ефективність цього активу не має
значення для такої оцінки. Таким чином, актив може експлуатуватися в спосіб, визначений управлінським
персоналом і підлягає амортизації до того, як він досягне рівня операційної ефективності, очікуваної керівництвом.
У поправці до МСФЗ (IAS) 37 дається роз'яснення поняття «витрати на виконання договору». У поправці
пояснюється, що прямі витрати на виконання договору включають в себе додаткові витрати на виконання такого
договору; і розподіл інших витрат, безпосередньо відносяться до виконання договорів. У даній поправці також
пояснюється, що до створення окремого резерву під обтяжливий договір організація визнає збиток від знецінення,
понесений за активами, використаним при виконанні договору, а не за активами, виділеним для його виконання.
МСФЗ (IFRS) 3 був доповнений з включенням в нього посилання на Концептуальні засади фінансової звітності
2018 року, що дозволяє визначити, що являє собою актив або зобов'язання в результаті об'єднання бізнесу. До
прийняття даної поправки МСФЗ (IFRS) 3 включав вказівку на Концептуальні засади фінансової звітності 2001 року.
Крім того, в МСФЗ (IFRS) 3 доданий новий виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань.
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(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Це виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка застосовує
МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21, а не на
Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року. Без цього нового виключення організації довелося б
визнавати деякі зобов'язання при об'єднанні бізнесу, які вона не визнавала б відповідно до МСФЗ (IAS) 37.
Таким чином, відразу ж після придбання, організація повинна була б припинити визнання таких зобов'язань і
визнати дохід, що не відображає економічну вигоду. Також було роз'яснено, що покупець не зобов'язаний
визнавати умовні активи, які визначаються згідно з МСФЗ (IAS) 37, на дату придбання.
У поправці до МСФЗ (IFRS) 9 розглядається питання про те, які платежі слід включати в «10% -е тестування» для
припинення визнання фінансових зобов'язань. Витрати або платежі можуть здійснюватися на користь третіх сторін
або кредитора. Відповідно до даної поправки витрати або платежі на користь третіх сторін не включатимуться до
«10% -о тестування».
Внесено поправки в ілюстративний приклад 13, що додається до МСФЗ (IFRS) 16: виключений приклад платежів
орендодавця, що відносяться до поліпшень орендованого майна. Дана поправка зроблена для того, щоб уникнути
будь-якого потенційного нерозуміння щодо методу обліку стимулюючих платежів по оренді.
МСФЗ (IFRS) 1 дозволяє застосовувати звільнення, якщо дочірня організація застосовує МСФЗ з пізнішої дати, ніж
материнська організація. Дочірня організація може оцінити свої активи і зобов'язання за балансовою вартістю, в якій
вони були б включені в консолідовану фінансову звітність материнського підприємства, виходячи з дати переходу
материнського підприємства на МСФЗ, якби не було зроблено ніяких поправок для цілей консолідації та
відображення результатів об'єднання бізнесу, в рамках якого материнська організація придбала зазначену дочірню
організацію. У МСФЗ (IFRS) 1 внесена поправка, яка дозволяє організаціям, який застосував виняток, передбачене
МСФЗ (IFRS) 1, також оцінювати накопичені курсові різниці з використанням сум, відображених материнською
організацією, на підставі дати переходу материнського підприємства на МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 1
поширює вказане вище звільнення на накопичені курсові різниці, щоб скоротити витрати організацій, вперше
застосовують МСФЗ. Ця поправка також буде застосовуватися до асоційованим організаціям та спільним
підприємствам, що скористався тим же звільненням, передбаченим МСФЗ (IFRS) 1.
Скасовано вимогу, згідно з яким організації повинні були виключати грошові потоки для цілей оподаткування при
оцінці справедливої вартості відповідно до МСФЗ (IAS) 41. Ця поправка повинна забезпечити відповідність вимогу,
що міститься в стандарті, про дисконтування грошових потоків після оподаткування.
В даний час Банк оцінює, який вплив поправки будуть мати на його фінансову звітність

Реформа базової процентної ставки (IBOR) - поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS)
7, МСФЗ (IFRS) 4 і МСФЗ (IFRS) 16 - Етап 2 (випущені 27 серпня 2020 року і вступають в силу для річних
періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати).

Поправки Етапу 2 спрямовані на вирішення питань, що випливають з результатів впровадження реформ, в тому
числі що стосуються заміни однієї базової процентної ставки на альтернативну. Поправки стосуються наступних
областей:
• Порядок обліку змін в основі для визначення договірних потоків грошових коштів в результаті реформи базової
процентної ставки (далі - «реформа IBOR»): Відносно інструментів, до яких застосовується оцінка за справедливою
вартістю, згідно з поправками, як спрощення практичного характеру, організації повинні враховувати зміна в основі
для визначення договірних потоків грошових коштів в результаті реформи IBOR шляхом зміни ефективної
процентної ставки за допомогою керівництва, що міститься в пункті B5.4.5 МСФЗ (IFRS) 9. Отже, прибуток або
збиток не підлягають негайному визнанню. Зазначене спрощення практичного характеру застосовується тільки до
такої зміни і в тій мірі, в якій це необхідно безпосередньо внаслідок реформи IBOR, а нова основа економічно
еквівалентна попередній основі. Страховики, які застосовують тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS)
9, також повинні застосовувати таке ж спрощення практичного характеру.
У МСФЗ (IFRS) 16 також була внесена поправка, згідно з якою орендарі зобов'язані використовувати аналогічне
спрощення практичного характеру для обліку модифікацій договорів оренди, які змінюють основу для визначення
майбутніх орендних платежів в результаті реформи IBOR.
• Дата закінчення для звільнення по поправкам Етапу 1 для не визначених в договорі компонентів ризику у
відносинах хеджування: Відповідно до поправок Етапу 2 організаціям необхідно в перспективі припинити
застосовувати звільнення Етапу 1 в відношенні не визначених у договорі компонентів ризику на більш ранню з
двох дат: на дату внесення змін до не визначений у договорі компонент ризику або на дату припинення відносин
хеджування. У поправках Етапу 1 не визначена дата закінчення щодо компонентів ризику.
• Додаткові тимчасові винятки щодо застосування конкретних вимог до обліку хеджування: Поправки Етапу 2
передбачають додаткове тимчасове звільнення від застосування встановлених МСФЗ (IAS) 39 і МСФЗ (IFRS) 9
особливих вимог обліку хеджування до відносин хеджування, на які реформа IBOR робить прямий вплив.
• Додаткове розкриття інформації за МСФЗ (IFRS) 7, що відноситься до реформи IBOR: В поправках
встановлюються вимоги до розкриття такої інформації: (i) як організація управляє процесом переходу на
альтернативні базові ставки; її прогрес і ризики, що випливають з цього переходу; (Ii) кількісна інформація про
похідні і непохідних фінансових інструментах, які мають перехід, в розбивці по істотним базових процентних
ставок; і (iii) опис будь-яких змін в стратегії управління ризиками в результаті реформи IBOR.
В даний час Банк оцінює, який вплив поправки будуть мати на його фінансову звітність.
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7. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включали:
Грошові кошти в касі
Поточний рахунок в Національному банку України
Поточні рахунки в інших кредитних установах
Грошові кошти та їх еквіваленти
Мінус – очікувані кредитні збитки
Грошові кошти та їх еквіваленти

2020 р.
51 735
61 258
26 584
139 577
(501)
139 076

2019 р.
45 064
60 883
29 468
135 415
(145)
135 270

Грошові кошти та їх еквіваленти являються не простроченими і не знеціненими.
Резерв під зменшення корисності коштів в інших кредитних установах, оцінюваних за амортизованою вартістю
Зміни очікуваних кредитних збитків за коштами в інших кредитних установах за 2020 рік є таким:

31 грудня 2019 р.
Зміна очікуваних кредитних збитків
31 грудня 2020 р.

Поточні рахунки в
інших кредитних
установах
145
356
501

Всього
145
356
501

Зміни очікуваних кредитних збитків за коштами в інших кредитних установах за 2019 рік є таким:

31 грудня 2018 р.
Зміна очікуваних кредитних збитків
31 грудня 2019 р.

Поточні рахунки в
інших кредитних
установах
969
(824)
145

Всього
969
(824)
145

Зміни балансової вартості грошових коштів та еквівалентів
Валова балансова вартість на початок періоду
Ініційовані фінансові активи
Курсові різниці
Валова балансова вартість на кінець звітного періоду
грошових коштів та еквівалентів

2020 р.
135 415
(5 098)
9 260

2019 р.
117 110
22 798
(4 493)

139 577

135 415

Кредитная якість Грошових коштів та їх еквівалентів розкрита у Прімітці 25 «Управління ризиками»
Банк не мав негрошових операцій, які відповідно до МСФЗ необхідно розкривати в цій примітці.

8. Кредити клієнтам
Кредити клієнтам включають:
Комерційне кредитування
Кредитування фізичних осіб
Всього кредити клієнтам, оцінювані за
амортизованою вартістю

2020 р.
56 879
1 561 239
1 618 118

2019 р.
2 047 950
2 047 950
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Мінус – очікувані кредитні збитки
Кредити клієнтам оцінювані за амортизованою
вартістю

(146 455)

(775 981)

1 471 663

1 271 969

Зміни балансової вартості за 2020 рік
-

за кредитами фізичних осіб, оцінюваними за амортизованою вартістю, які виникли в інтервалі між початком та
кінцем звітного періоду
Етап 1

Валова балансова вартість на початок звітного
року 2020
Придбані/ініційовані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Перехід з Етап 1
Перехід з Етап 2
Перехід з Етап 3
Списання, продаж, анулювання, модифікація
Валова балансова вартість на кінець звітного
року 2020
-

Етап 2

Етап 3

Первіс
но
знеціне
ні
активи

1 146 907
627 968

63 913
21 847

837 130
20 093

(402 746)
(20 730)
8 849
1

(13 863)
6 768
(48 671)
-

(9 330)
57 608
24 700
(4 195)

(676)

(240)

1 359 573

29 754

(754 373)
171 633

-

279
279

Усього

-

2 047 950
669 908

-

(425 939)
43 646
(15 122)
(4 194)
(755 010)
1 561 239

за кредитами юридичних осіб, оцінюваними за амортизованою вартістю, які виникли в інтервалі між початком
та кінцем звітного періоду
Етап 1

Валова балансова вартість на початок звітного
року 2020
Придбані/ініційовані активи
Перехід з Етап 3
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Списання, продаж, анулювання, модифікація
Валова балансова вартість на кінець звітного
року 2020

75 769
(44 096)

Етап 3

Усього

-

-

44 096

75 769
-

-

(18 890)

(18 890)
-

-

-

12 783

44 096

56 879

Зміни балансової вартості за 2019 рік
-

за кредитами фізичних осіб, оцінюваними за амортизованою вартістю, які виникли в інтервалі між початком та
кінцем звітного періоду
Етап 1

Валова балансова вартість на початок звітного
року 2019
Придбані/ініційовані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Перехід з Етап 1
Перехід з Етап 2
Перехід з Етап 3
Списання, продаж, анулювання, модифікація
Валова балансова вартість на кінець звітного
року 2019

Етап 2

Етап 3

Усього

962 429
572 247

34 049
25 725

738 240
25 900

1 734 718
623 872

(362 436)
(26 987)
2 138
24

(4 300)
36 627
(27 334)
20

(10 957)
72 669
22 967
(8 865)

(377 693)
82 309
(2 229)
(8 821)

(508)

(874)

(2 824)

(4 206)

1 146 907

63 913

837 130

2 047 950
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-

за кредитами юридичних осіб, оцінюваними за амортизованою вартістю, які виникли в інтервалі між початком
та кінцем звітного періоду
Етап 3

Валова балансова вартість на початок звітного
року 2019
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Списання, продаж, анулювання, модифікація
Валова балансова вартість на кінець звітного
року 2019

Усього

7 355

7 355

(1 246)

(1 246)

(6 109)

(6 109)
-

-

Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам
Резерв під очікувані кредитні збитки, що надані фізичним особам, оцінюваних за амортизованою вартістю, за 2020
рік є таким:

Етап 1
Резерв під очікувані кредитні збитки на 01
січня 2020
Зміни, що впливають на відрахування в оціночний резерв
під кредитні збитки за період
Нові створені або придбані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Перехід з Етап 1
Перехід з Етап 2
Перехід з Етап 3

Усього Зміни, що впливають на відрахування
в оціночний резерв під кредитні збитки за
період

Етап 2

19 062

Етап 3

11 090

Первісно
знецінені
активи

745 829

Усього

-

775 981

8 296

3 105

14 682

35

26 118

(5 018)
(6 671)
90
-

(2 239)
137
(2 438)
-

(9 594)
33 491
18 061
3 832

-

(16 851)
26 957
15 713
3 832

(3 303)

(1 435)

60 472

35

55 769

12

2

495

6

515

(676)

(6 392)

(680 421)

-

(687 489)

15 095

3 265

Зміни, що не впливають на відрахування в оціночний
резерв під кредитні збитки за період
(Визнання знецінення)/Відновлення корисності
Списання, продаж, анулювання, модифікація
Резерв під очікувані кредитні збитки станом
на 31 грудня 2020 року

126 375

41

144 776

Доходи, що надійшли протягом року за раніше списаними в попередніх звітних періодах активами банку,
визнаються як зменшення суми витрат на формування резервів на покриття кредитних ризиків.
Витрати, які відображені за статею «Оціночний резерв та кредитні збитки» у Звіті про прибутки та збитки та інший
сукупний дохід, включає крім того повернення раніше списаної заборгованості за рахунок резерву у сумі 4 260 тис.
грн.
Резерв під очікувані кредитні збитки, що надані юридичним особам, оцінюваних за амортизованою вартістю, за
2020 рік є таким:
Резерв під очікувані кредитні збитки на 01
січня 2020

Етап 1

Етап 3
-

Усього
-

-

Зміни, що впливають на відрахування в оціночний резерв
під кредитні збитки за період
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Нові створені або придбані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання
Перехід з Етап 3

Усього Зміни, що впливають на відрахування
в оціночний резерв під кредитні збитки за
період

1 679
-

-

1 679

-

-

(1 679)

1 679

-

-

1 679

1 679

Зміни, що не впливають на відрахування в оціночний
резерв під кредитні збитки за період

-

Списання, продаж, анулювання, модифікація

-

-

Резерв під очікувані кредитні збитки на 31
грудня 2020

-

1 679

1 679

Резерв під очікувані кредитні збитки, що надані фізичним особам, оцінюваних за амортизованою вартістю, за 2019
рік є таким:
Етап 1

Етап 2

Етап 3

Усього

Резерв під очікувані кредитні збитки на 01
січня 2019
Зміни, що впливають на відрахування в оціночний резерв
під кредитні збитки за період
Нові створені або придбані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Перехід з Етап 1
Перехід з Етап 2
Перехід з Етап 3

7 502

5 019

22 298

34 819

(11 836)
(14 972)
60
9

(1 131)
5 858
(13 125)
-

(14 615)
62 565
19 770
(40 030)

(27 582)
53 451
6 705
(40 021)

Усього Зміни, що впливають на відрахування
в оціночний резерв під кредитні збитки за
період

(19 237)

(3 379)

49 988

27 372

-

1

684

685

(508)

(877)

(2 824)

(4 209)

19 062

11 090

745 829

775 981

38 807

15 345

697 981

752 133

Зміни, що не впливають на відрахування в оціночний
резерв під кредитні збитки за період
(Визнання знецінення)/Відновлення корисності
Списання, продаж, анулювання, модифікація
Резерв під очікувані кредитні збитки станом
на 31 грудня 2019 року

Доходи, що надійшли протягом року за раніше списаними в попередніх звітних періодах активами банку,
визнаються як зменшення суми витрат на формування оціночного резерву на покриття кредитних збитків.
Витрати, які відображені за статею «Оціночний резерв та кредитні збитки» у Звіті про прибутки та збитки та інший
сукупний дохід, включає крім того повернення раніше списаної заборгованості за рахунок резерву у сумі 3 914 тис.
грн.
Резерв під очікувані кредитні збитки, що надані юридичним особам, оцінюваних за амортизованою вартістю, за
2019 рік є таким:
Етап 3
Резерв під очікувані кредитні збитки на 01 січня 2019
Зміни, що впливають на відрахування в оціночний резерв під кредитні збитки за період
Активи, визнання яких було припинено або які були погашені (виключаючи
списання

Усього Зміни, що впливають на відрахування в оціночний резерв під
кредитні збитки за період

Усього

7 355

7 355

(1 246)

(1 246)

(1 246)

(1 246)

Зміни, що не впливають на відрахування в оціночний резерв під кредитні збитки за період
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(6 109)

Списання, продаж, анулювання, модифікація

(6 109)
-

Резерв під очікувані кредитні збитки на 31 грудня 2019

-

Застава та інші інструменти зменшення кредитного ризику
Розмір та види застави, що вимагається Банком, 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 – беззаставне кредитування.
Інформація стосовно забезпечення кредитів розкривається у Примітці 25 «Управління ризиками».
Кредити надаються переважно клієнтам, що здійснюють свою діяльність в Україні у таких категоріях продукції (для
роздрібних клієнтів) та галузях економіки (для комерційних клієнтів):
Споживчі кредити
Кредити на придбання автомобіля
Кредитування фізичних осіб

2020 р.
1 559 068
2 171
1 561 239

2019 р.
2 045 741
2 209
2 047 950

Надання фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення)
Торгівля
Комерційне кредитування
Кредити клієнтам

44 096
12 783
56 879
1 618 118

2 047 950

Концентрація кредитів клієнтам
Станом за 31 грудня 2020 р. Банк мав концентрацію кредитів у розмірі 58 815 тис. грн., наданих десяти
найбільшим позичальникам, або 3,63% % загального кредитного портфелю (31 грудня 2019р.: 2 242 тис. грн., або
0,11%).
Реструктуризовані та модифіковані займи
Банк здійснює припинення визнання фінансового активу, наприклад, кредиту, наданого клієнту, якщо умови
договору переглядаються таким чином, що по суті він стає новим кредитом, а різниця визнається в якості прибутку
або збитку від припинення визнання.
При первісному визнанні кредити відносяться до Етапу 1 для цілей оцінки ОКЗ, крім випадків, коли створений
кредит вважається первинно знеціненим. При модифікації, що не приводить до припинення визнання, банк
перераховує валову балансову вартість цього активу та визнає доходи або витрати від модифікації.
Протягом звітного періоду банк проводив операції модифікації фінансових активів, яка приводить до припинення
визнання і відповідно визнавав фінансові результати.

9. Інвестиції в цінні папери
Інвестиції в цінні папери включали:
ОВДП
Депозитні сертифікати, емітовані Національним Банком
України
Інвестиції в цінні папери, які обліковуються за
амортизованою вартістю

2020 р.

2019 р.
14 137
195 050

145 233

209 187

145 233
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Станом за 31 грудня 2020 року інвестиції в цінні папери були представлені депозитними сертифікатами
Національного Банку України та ОВДП з номінальною процентною ставкою:
-0.19%- за валютними ОВДП ;
-та від 5% до 6% - за сертифікатами, номінованими в національній валюті.
Цінні папери є не простроченими та не знеціненимита були повністю погашені при настанні строку погашення у
січні 2021 року.
Станом за 31 грудня 2019 року інвестиції в цінні папери були представлені депозитними сертифікатами
Національного Банку України, номінованими в національній валюті з номінальною процентною ставкою від
11,5% до 13,5%:
Депозитні сертифікати на 31 грудня 2019 року є не простроченими та не знеціненими та були повністю погашені
при настанні строку погашення у січні 2020 року.
Аналіз зміни валювої балансової вартості інвестицій в цінні папери за 2020 рік:
Етап 1
Валова балансова вартість на початок звітного
року 2020
Придбані фінансові активи
Фінансові активи , визнання яких було припинено
або погашені (крім списаних)
Курсові різниці
Валова балансова вартість на кінець звітного
року 2020

Усього

145 233
15 535 430

145 233
15 535 430

(15 471 392)
(84)

(15 471 392)
(84)

209 187

209 187

Аналіз зміни валювої балансової вартості інвестицій в цінні папери за 2019 рік:
Етап 1
Усього
Валова балансова вартість на початок звітного
року 2019
120 217
120 217
Придбані фінансові активи
9 126 891
9 126 891
Фінансові активи , визнання яких було припинено
або погашені (крім списаних)
(9 101 875)
(9 101 875)
Валова балансова вартість на кінець звітного
145 233
145 233
року 2019
Аналіз кредитної якості цінних паперів розкрито у Примитці 25 «Управління ризиками»
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10. Основні засоби та нематеріальні активи
Рух на рахунках основних засобів був таким:
Земельні

Будівлі, споруди

Комп’юте-ри та

Транспортні

Меблі та

Поліпшення орендованого

ділянки

та передавальні

інша техніка

засоби

обладнання

майна та ІНМА

Не завершені капітальні
вкладення

Нематеріальні

Всього

активи

пристрої

Балансова вартість на 31
грудня 2018 р.
- Первинна вартість
-Накопичена амортизація
Надходження
Вибуття:
- вибуття балансової вартості
- вибуття зносу
Нарахування амортизації
Балансова вартість на 31
грудня 2019 р.
Первинна вартість
Накопичена амортизація
Надходження
Вибуття:
- вибуття балансової вартості
- вибуття зносу
Інші зміни:
- первинної вартості
- зносу
Нарахування амортизації
Балансова вартість на 31
грудня 2020 р.
Первинна вартість
Накопичена амортизація

81 342

299 117

18 762

266

4 004

106

7

-

403 604

81 342
214
214
81 128

318 625
(19 508)
12
4 068
4 720
(652)
(4 940)
290 121

93 569
(74 807)
4 668
1 647
(1 647)
(7 833)
15 597

1 125
(859)
541
(227)
580

25 477
(21 473)
255
113
1 014
(901)
(726)
3 420

34 575
(34 469)
651
2 046
(2 046)
(631)
126

7
136
143

-

554 720
(151 116)
6 263
4 395
9 641
(5 246)
(14 357)
391 115

81 128
-

313 917
(23 796)
-

96 590
(80 993)
7 802
2 432
(2 432)

1 666
(1 086)
7
185
(179)

24 718
(21 298)
181
452
2 401
(1 949)

33 180
(33 054)
816
4 418
(4 418)

143
10 050
6 956
6 956
-

1 116
-

551 342
(160 227)
19 966
7 414
16 392
(8 978)

81 128

(4 833)
285 288

(7 765)
15 634

(155)
419

(28)
28
(641)
2 508

28
(28)
(880)
62

3 238

(279)
837

(14 553)
389 114

81 128
-

313 917
(28 629)

101 960
(86 326)

1 481
(1 062)

22 470
(19 962)

29 606
(29 544)

3 238
-

1 116
(279)

554 916
(165 802)

Банк не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо). Первісна вартість повністю замортизованих основних засобів, які
використовуються Банком, складає 97 385 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року у Банку існують обмеження щодо користування та відчуження основних засобів на суму залишкової вартості 0 тис. грн. (2019р: 10 663
включаючи об`єкти, які знаходяться в зоні АТО.

тис. грн.) ,

У Банку немає активів, що знаходяться в заставі.
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11. Активи з права користування
2020 р.
Балансова вартість на початок періоду
- Первісна (переоцінена) вартість
- Знос
Визнання договорів, пов`язаних з переходом на
МСФЗ 16
Надходження нових договорів
Зміна активу при модифікації договору оренди
(зміна ціни, строку оренди)
Зміна зносу при модифікації договору оренди
(зміна ціни, строку оренди)
Вибуття:
- Первісної вартості
- Зносу
Амортизаційні нарахування
Балансова вартість на кінець періоду
- Первісна (переоцінена) вартість
- Знос

2019 р.
26 798
44 293
(17 495)

32 494

9 692
5 186

18 930
6 115

(1 763)

(14 253)

898
8 808
(7 910)
(16 479)
22 536
50 363
(27 827)

13 246
(13 246)
(16 488)
26 798
44 293
(17 495)

Станом за 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 рр. у Банку відсутні орендовані активи, які б класифікувались як
інвестиційна нерухомість.

12. Інші активи та зобов’язання
Інші активи включають:
2020 р.

2019 р.

118 185
20 094

103 378
19 802

19 256
14 165
4 446
1 160
1 141

6 429
30 182
3 384
840
3 954

839

957

142
966
180 394

142
900
169 968

(6 131)
174 263

(18 581)
151 387

Інші активи:
Грошові кошти для забезпечення розрахунків
клієнтів з платіжними системами
Витрати майбутніх періодів
Розрахунки за операціями з платіжними картками
та іншими розрахунками
Нараховані доходи
Передплата за послуги
Дебіторська заборгованість з придбання активів
ДЗ за операціями з валютою
ДЗ за податками та обов`язковими платежами,
крім податку на прибуток
Грошові
кошти,
які
знаходяться
на
непідконтрольних українській владі територіях
Луганської і Донецької областей
Інші активи
Мінус – резерв під зменшення корисності інших
активів
Інші активи

Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення інших фінансових активів (нараховані доходи банку, які
виникають при супроводженні кредитів фізичних осіб) за 2020 рік
Валова балансова вартість на початок звітного
року 2020
Придбані/ініційовані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Усього

2 887
734

2 047
24

15 221
102

20 155
860

(1 088)

(401)

(407)

(1 896)
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Перехід з Етап 1
Перехід з Етап 2
Перехід з Етап 3

(1 300)
3
-

6
(1 508)
-

(265)

(137)

971

31

Списання, продаж, анулювання
Валова балансова вартість на кінець звітного
року 2020

565
1 376
(74)
(9 484)

(729)
(129)
(74)
(9 886)

7 299

8 301

Аналіз зміни валової балансової вартості під знецінення інших фінансових активів (нараховані доходи банку, які
виникають при супроводженні кредитів фізичних осіб) за 2019 рік
Етап 1
Валова балансова вартість на початок звітного
року 2019
Придбані/ініційовані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Перехід з Етап 1
Перехід з Етап 2
Перехід з Етап 3
Списання, продаж, анулювання
Валова балансова вартість на кінець звітного
року 2019

Етап 2

Етап 3

Усього

3 093
2 487

1 290
1 034

7 207
2 174

11 590
5 695

(970)
(179)
12
-

(187)
887
(891)
-

(443)
4 785
1 616
(45)

(1 600)
5 493
737
(45)

(1 556)

(86)

(73)

2 887

2 047

15 221

(1 715)
20 155

Інші зобов’язання включають:
Інші зобов’язання:
Розрахунки за операціями з платіжними картками та інша
кредиторська заборгованість з клієнтами
Кредиторська заборгованість з працівниками банку
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Кредиторська заборгованість за податками та зборами,
крім податку на прибуток
Грошові кошти для забезпечення розрахунків клієнтів з
платіжними системами
Нараховані витрати за отримані фінансові послуги
Нараховані витрати за отримані послуги
Кредиторська заборгованість з придбання активів
Інші зобов’язання
Інші зобов’язання

2020 р.

2019 р.

155 391
8 436
4 401

84 012
12 599
3 560

3 662

4 510

3 300
2 277
832
484
225
179 008

3 000
1 702
2 773
26
112 182

Станом за 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року мінімальні орендні платежі за фінансовою орендою відсутні.

13. Резерви під зменшення корисності та інші резерви
Резерв під знецінення інших фінансових активів (нараховані доходи банку, які виникають при супроводженні
кредитів фізичних осіб) за 2020 рік є таким:
Етап 1
Резерв під очікувані кредитні збитки на 01
січня 2020
Зміни, що впливають на відрахування в оціночний резерв
під кредитні збитки за період
Нові створені або придбані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Перехід з Етап 1

Етап 2
120

Етап 3
645

Усього

12 968

13 733

176

4

170

350

(108)
(10)

(282)
-

(718)
331

(1 108)
321
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Перехід з Етап 2
Перехід з Етап 3

Усього Зміни, що впливають на відрахування
в оціночний резерв під кредитні збитки за
період
Зміни, що не впливають на відрахування в оціночний
резерв під кредитні збитки за період
Списання, продаж, анулювання
Резерв під очікувані кредитні збитки станом
на 31 грудня 2020 року

-

(279)
-

1 068
(715)

789
(715)

58

(557)

136

(363)

(168)

(83)

10

5

(7 805)

(8 056)

5 299

5 314

Динаміка змін у інших резервах на покриття збитків від зменшення корисності за 2020 рік була такою:
31 грудня 2019 р.
4 848
4 848
Нарахування
(4 020)
(4 020)
Списання, анулювання, продаж
(11)
(11)
31 грудня 2020 р.
817
817
Витрати, які відображені за статею «Резерви під зменшення корисності та інші резерви» у Звіті про прибутки та
збитки та інший сукупний дохід, включає крім того повернення раніше списаної заборгованості за рахунок резерву
у сумі 42 тис. грн.
Резерв під знецінення інших фінансових активів (нараховані доходи банку, які виникають при супроводженні
кредитів фізичних осіб) за 2019 рік є таким:
Етап 1
Резерв під очікувані кредитні збитки на 01
січня 2019
Зміни, що впливають на відрахування в оціночний резерв
під кредитні збитки за період
Нові створені або придбані активи
Активи, визнання яких було припинено або які
були погашені (виключаючи списання)
Перехід з Етап 1
Перехід з Етап 2
Перехід з Етап 3

Усього Зміни, що впливають на відрахування
в оціночний резерв під кредитні збитки за
період
Зміни, що не впливають на відрахування в оціночний
резерв під кредитні збитки за період
Списання, продаж, анулювання
Резерв під очікувані кредитні збитки станом
на 31 грудня 2019 року

Етап 2
326

Етап 3
685

6 721

Усього
7 732

1 539

531

3 430

5 500

(121)
(69)
1
-

(148)
102
(439)
-

(430)
2 455
1 379
(515)

(699)
2 488
941
(515)

1 350

46

6 319

7 715

(1 556)

(86)

(72)

120

645

12 968

(1 714)
13 733

Динаміка змін у інших резервах на покриття збитків від зменшення корисності резервах за 2019 рік була
такою:
31 грудня 2018 р.
2 471
2 471
Нарахування
2 402
2 402
Списання, анулювання, продаж
(25)
(25)
31 грудня 2019 р.
4 848
4 848
Витрати, які відображені за статею «Резерви під зменшення корисності та інші резерви» у Звіті про прибутки та
збитки та інший сукупний дохід, включає крім того повернення раніше списаної заборгованості за рахунок резерву
у сумі 58 тис. грн.
Резерви під зменшення корисності активів вираховуються з вартості відповідних активів. Резерви під потенційні
зобов’язання Банку станом за 31 грудня 2020 та за 31 грудня 2019 рр. не визнавались.

34

АТ “БАНК ФОРВАРД”

Фінансова звітність за 2020 рік

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
14. Кошти кредитних установ
Заборгованість перед кредитними установами включає:
2020 р.
2
2

Поточні рахунки
Кошти кредитних установ

2019 р.
2
2

Станом за 31 грудня 2020 р. концентрація коштів кредитних установ становить 2 тис. грн., що належить
одному клієнту (2019 р.: 2 тис. грн.).

15. Кошти клієнтів
Заборгованість перед клієнтами включає:

2020 р.

2019 р.

9 767
237 394
247 161

2 778
127 460
130 238

1 655 120
1 655 120

7 789
1 544 438
1 552 227

1 902 281

1 682 465

Поточні рахунки
- юридичні особи
- фізичні особи
Строкові депозити
- юридичні особи
- фізичні особи
Кошти клієнтів

Станом за 31 грудня 2020 р. концентрація депозитів юридичних і фізичних осіб становить 15 191 тис. грн., що
належать десяти найбільшим клієнтам (0,8% загальної суми коштів клієнтів) (2019 р.: 21 797тис. грн., або 1,3%).
Заборгованість перед клієнтами включає рахунки таких категорій клієнтів:
Юридичні особи
Фізичні особи
Кошти клієнтів

2020 р.
9 767
1 892 514
1 902 281

2019 р.
10 567
1 671 898
1 682 465

Аналіз рахунків клієнтів за галузями є таким:

Кошти фізичних осіб
Торгівля
Будівництво
Операції з нерухомим майном
Страхування
Інше
Кошти клієнтів

2020 р.
сума
1 892 514
8 608
420
220
183
336
1 902 281

%
99.49
0,45
0,02
0,01
0,01
0,02
100

2019 р.
сума
1 671 898
1 867
7 941
759
1 682 465

%
99,37
0,11
0,47
0,05
100
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16. Зобов`язання орендаря з лізингу (оренди)
2020 р.
Балансова вартість на початок періоду
Визнання зобов`язання за договорами оренди, пов`язаних з
переходом на МСФЗ 16
Визнання зобов`язання при надходженні нових договорів у
звітному періоді та при збільшенні ціни оренди за діючими
договорами
Нараховані відсотки за зобов`язанням
Зменшення балансової вартості зобов`язання за
результатами модифікації договору оренди (зменшення
ціни оренди, дострокове розторгнення, зміни строку
оренди)
Зменшення балансової вартості зобов`язання при
відображенні сплачених орендних платежів орендодавцю
Балансова вартість на кінець періоду

2019 р.
26 287
-

31 339

10 926

18 751

2 817
1 294

4 151
(8 475)

(18 735)

(19 479)

22 589

26 287

17. Капітал
Статутний капітал

Загальна кількість об’явлених простих акцій склала 288 235 простих акцій (2019 р.: 288 235 простих акцій);
номінальна вартість дорівнює 4 000 гривень за одну акцію. Кожна акція надає право одного голосу. Усі прості акції
мають однакові права. Всі об’явлені акції були оплачені. Станом за 31 грудня 2020 р. кількість випущених акцій
склала відповідно 288 235 простих акцій (2019 р.: 288 235 простих акцій). Емісійні різниці в капіталі виникли в
результаті перевищення суми коштів, що надійшли від акціонерів на формування статутного капіталу над
номінальною вартістю акцій.
Привілейованих акцій Банком не розміщувалось. Обмежень щодо володіння акціями Банку немає.
Статутний капітал Банку був сформований за рахунок вкладів акціонерів в грошових коштах, при цьому акціонери
мають право на отримання дивідендів і розподіл капіталу в українській гривні. Протягом звітного періоду Банк не
об’являв та не виплачував дивіденди. Відповідно до законодавства України та з врахуванням його обмежень в якості
дивідендів може розподілятися лише накопичений прибуток.
Середньорічна кількість простих акцій в обігу, яка розрахована за фактом отримання витягу з державного реєстру,
складає 288 235 штук (у 2019 р. – 288 235штук.).
Непокритий збиток
Станом на 31 грудня 2020 року суму непокритого збитка сформовано за рахунок збитків минулих років, прибутку
минулого року, який був направлений на покриття збитків за рішенням Акціонера у сумі 6 231 тис. грн та прибутку
поточного року.
Резервні та інші фонди Банку

Резервний фонд формується відповідно до вимог законодавства України щодо загальних банківських ризиків. Інші
фонди, що формують сукупні доходи, Банком не створювались.

18. Договірні та умовні зобов’язання
Юридичні аспекти

В ході звичайного ведення операцій Банк 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 Банку.
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Оподаткування

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 Банку, є правильним, і
діяльність Банку здійснюється в повній відповідності до законодавства, яке регулює його діяльність, і що Банк
нарахував та сплатив усі належні податки.
Керівництво Банку вважає, що політика ціноутворення в Банку відповідає ринковим умовам. Керівництво
впровадило системи внутрішнього контролю (в тому числі використання інформації, отриманої з незалежних
джерел, такої, як ринкові ціни, підтверджені фондовими біржами, всесвітньо визнаними інформаційними
агентствами або незалежними оцінювачами), щоб забезпечити дотримання положень нового законодавства про
трансфертне ціноутворення. Так як практика впровадження нових правил трансфертного ціноутворення в Україні
ще недостатньо розвинена, вплив заперечування трансфертних цін Банку не може бути оцінений з достатнім
ступенем надійності. Оскільки українське податкове законодавство не містить чіткого керівництва з деяких питань,
Банк час від часу застосовує інтерпретацію таких невизначених питань, яка, на думку Банку, є підходящою
відповідно до чинного законодавства. У спірних ситуаціях Банк звертається до компетентних органів для отримання
консультацій.
Керівництво в даний час вважає, що податкові позиції та інтерпретації Банку 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 Банку вважає, що його інтерпретація відповідного законодавства є правильною і що
податкові, валютні та митні позиції Банку будуть підтверджені. Відповідно, на 31 грудня 2020 року, резерв на
покриття потенційних податкових зобов’язань Банк не формував.
Зобов’язання кредитного характеру

Основною метою цих інструментів є забезпечення надання коштів клієнтам по мірі необхідності. Зобов'язання
кредитного характеру містять невикористану частину суми кредиту, яка надається клієнту. На звітну дату
зобов'язання, пов'язані з кредитуванням, є відкличним. Невикористані умовні зобов'язання кредитного характеру
переглядаються Кредитним комітетом Банку на регулярній основі та можуть бути змінені. Зокрема, в разі наявності
ознак погіршення фінансового стану позичальника, ліміт закривається або переглядається в сторону зменшення.
Також зобов'язання можуть закриватися при закритті рахунку клієнтом і виконанні зобов'язань по кредиту. З іншого
боку, ліміт може бути збільшено за результатами аналізу ризику та поведінкових характеристик.
Станом за 31 грудня 2020 та 2019 рр. непогашені зобов’язання кредитного характеру (відкличні) включають:
Зобов’язання з кредитування
Невикористаний ліміт за кредитними картками фізичних
осіб
Договірні та умовні фінансові зобов’язання

2020 р.

2019 р.

731 227
731 227

601 958
601 958
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19. Процентні доходи та витрати
Процентні доходи та витрати, визнані за ефективною процентною ставкою, за фінансовими активами, які
обліковуються за амортизованою собівартістю включають:
Кредити клієнтам
Цінні папери (депозитні сертифікати та ОВДП)
Заборгованість кредитних установ
Процентні доходи:
Кошти рефінансування, отримані від НБУ
Кошти клієнтів
За зобов`язаннями орендаря з лізингу
Процентні витрати:

2020 р.
555 056
16 439
26
571 521

2019 р.
481 446
19 892
2
501 340

(224)
(253 519)
(2 816)
(256 559)

(234 480)
(4 151)
(238 631)

2020 р.
230 658
45
230 703
(188 460)
(906)
(72)
(189 438)
41 265

2019 р.
120 431
14
120 445
(71 494)
(596)
(32)
(72 122)
48 323

20. Чисті комісійні доходи
Чисті комісійні доходи включають:
Розрахунково-касове обслуговування
Операції з конвертації валют
Комісійні доходи
Розрахунково-касове обслуговування
Гарантії
Операції з цінними паперами (депозитарна діяльність)
Комісійні витрати
Всього чисті комісійні доходи

21. Інші доходи
Станом за 31 грудня 2020 року, отриманий дохід від надання в операційну оренду складається лише з фіксованих
платежів і не містить змінні орендні платежі, відповідно до договірних умов. Банк-орендодавець здає в операційну
оренду/суборенду власне/орендоване майно (площі приміщення).
Інші доходи включають:

Доходи від виконання агентських функцій
Дохід від отриманих штрафів
Дохід від модифікації кредитів фізичних осіб
Дохід від договірних умов з клієнтами
Відшкодування коштів від виконавчої служби
Дохід від операцій з ПК
Результат від припинення визнання зобов`язання
Оренда
Позитивний результат від продажу основних засобів
Дохід від модифікації лізингу (оренди)
Повернення раніше сплаченого штрафу
Відшкодування страхового випадку
Інші доходи
Інші доходи

2020 р.
86 579
7 887
2 339
2 323
2 151
1 507
302
282
155
54
2 884
106 463

2019 р.
88 564
41 418
4 514
112
152
70
404
2 830
738
1 661
140 463
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22. Витрати на персонал та інші адміністративні і операційні витрати
Витрати на персонал та інші виплати, а також інші адміністративні і операційні витрати включають:
Заробітна плата та премії
Нарахування на фонд заробітної плати
Витрати на персонал
Витрати на електронну обробку інформації
Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб
Агентські та інші витрати банку за залучення клієнтів
Оренда та утримання приміщень, у т.ч.:
- утримання приміщень
- витрати з оренди (крім тих що визнані в 2019р. за
МСФЗ16)-короткострокова оренда
- активи з низькою вартістю
Витрати від модифікації кредитів фізичних осіб
Страхування
Маркетинг та реклама
Професійні послуги
Витратні матеріали
Ремонт та обслуговування основних засобів
Послуги зв’язку
Охорона
Витрати на відрядження та пов’язані витрати
Інформаційні послуги
Операційні податки
Членські внески
Негативний результат від продажу основних засобів
Результат від модифікації фінансових зобов`язань
Інше
Інші адміністративні і операційні витрати

2020 р.
186 469
36 721
223 190
54 311

2019 р.
160 087
31 585
191 672
39 181

15 833
14 190
13 566
9 206

12 650
17 763
14 607
9 825

4 335
25
11 800
8 728
8 501
8 160
7 126
5 856
4 624
1 951
1 893
1 636
837
229
2 472
161 713

4 763
19
1 213
6 598
12 184
4 412
7 981
4 771
1 670
2 284
525
158
241
68
3 219
129 525

Загальна сума винагороди, виплаченої членам Правління за 2020 рік, становить 13 231 тис. грн. (2019 р.: 10 909
тис. грн.).

23. Податок на прибуток
Витрати зі сплати податку на прибуток включають:
Витрати/(пільга) з поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові витрати – виникнення та сторнування
тимчасових різниць
Витрати /(пільга) з податку на прибуток

2020 р.
-

2019 р.
-

-

(55 000)
(55 000)

З 1 січня 2014 року ставка податку на прибуток становить 18% та не змінюється в наступних періодах. Відповідно,
відстрочений податок на прибуток визнається за ставкою, що буде застосована на момент сторнування тимчасових
різниць, тобто за ставкою 18%. Відстрочений податок на прибуток у складі капіталу Банку не визнавався, оскільки
таких операцій протягом звітного періоду Банк не виконував.
Фактична ставка податку на прибуток відрізняється від нормативних ставок податку на прибуток. Узгодження сум
витрат зі сплати податку на прибуток, розрахованих із застосуванням нормативної ставки та фактично
нарахованих сум, є таким :
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Прибуток / (збиток) до оподаткування
Нормативна ставка податку

Теоретично обчислена сума витрат (пільги) з податку при
застосуванні нормативної ставки
Зміна тимчасових різниць
Витрати, які не оподатковуються, але визнаються в
бухгалтерському обліку
Витрати, які оподатковуються, але не визнаються в
бухгалтерському обліку
Збитки попередніх років
Доходи виключно для податкового обліку

Не визнані відстрочені податкові активи
Витрати/ (доходи) з податку на прибуток

2020 р.
1 123
18%

2019 р.
69 620
18%

202
-

12 532
-

2 675

3 332

(3 634)
(152 571)
153 328
-

(32 542)
(136 989)
12
98 655
(55 000)

Суми відстрочених податкових активів та зобов’язань станом за 31 грудня включають:
Виникнення та
Виникнення та
сторнування
сторнування
тимчасових
тимчасових
різниць
різниць
У звіті У складі
У звіті
про
іншого
про
У складі
прибутк сукупно
прибутк
іншого
и та
го
и та
сукупного
2018 р. збитки
доходу
2019 р.
збитки
доходу
2020 р.
Податковий ефект
неоподатковуваних
тимчасових різниць:
Резерв під кредити
27 683
(27 683)
Інші резерви
0
Забезпечення відпусток
28
(14)
14
(10)
4
Основні засоби
1 558
(488)
1 070
(226)
844
136 989
15 582
152 571
(91)
152 480
Перенесені податкові збитки
166 258 (12 603)
153 655
(327)
153 328
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові
зобов’язання
Відстрочені податкові активиВідстрочені податкові
166 258 (12 603)
153 655
(327)
153 328
зобов`язання, різниця
Не визнані відстрочені
податкові активи
Відстрочені податкові активи,
чиста вартсть

(166 258)

67 603

-

(98 655)

327

-

(98 328)

-

55 000

-

55 000

-

-

55 000

24. Прибуток на одну акцію
Прибутокна одну акцію розраховується як чистий прибутокза рік до середньозваженої кількості акцій в обігу
протягом року. Банк не має конверсійних акцій та облігацій, тому скоригований прибуток/(збиток) на одну акцію
дорівнює чистому прибутку/(збитку) на одну акцію. Від звітної дати до дати випуску цієї звітності не відбулось
жодних операцій з акціями, які вимагали б коригування прибутку/(збитку) на одну акцію.
Прибутокза рік, тис. грн.
Середньозважена кількість акцій в обігу протягом року
Прибуток на одну акцію, грн.

2020 р.
1 123
288 235
3,90

2019 р.
124 620
288 235
432,36

25. Управління ризиками
Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки
та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є
вирішальним для постійної прибутковості Банку, а кожний співробітник Банку несе відповідальність за вплив
ризиків, пов’язаних із його службовими обов’язками. Банк наражається на кредитний ризик, ризик ліквідності та
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ринковий ризик (який підрозділяється на ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та ризик дострокового
погашення). Банку також притаманні операційні ризики.
Система управління ризиками Банку включає:
 організаційну структуру управління ризиками;
 базу внутрішніх нормативних актів (політик, процедур і методик) для забезпечення суворої регламентації
процесів управління ризиками;
 інформаційну систему, що забезпечує діяльність Банку у сфері контролю та моніторингу ризиків;
 систему регулярної звітності стосовно рівнів ризиків.
Структура управління ризиками в Банку

Наглядова Рада
Наглядова 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.
Для цього Наглядова рада:
 визначає основні контури організаційної структури Банку, в тому числі і кількісний склад;
 затверджує Членів Правління Банку;
 визначає обов'язки і повноваження комітетів;
 затверджує організаційну структуру Банку, деталізовану, принаймні, до рівня основних виконавчих,
функціональних та територіальних підрозділів;
 забезпечує чітке відокремлення в організаційній структурі Банку 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;
 затверджує основні стратегічні та тактичні засади управління ризиками на відповідний плановий період
(через ухвалу Бізнес-плану Банку).
Комітет Наглядової ради АТ «БАНК ФОРВАРД» з питань управління ризиками
Комітет підзвітний Раді Банку та, в межах своєї компетенції забезпечує виконання рішень Ради. Рішення Комітету в
рамках делегованих Радою повноважень мають статус рішень Ради і є обов’язковими для виконання Правлінням,
комітетами Правління та підрозділами Банку.
Комітет виконує такі функції:
– розробляє, забезпечує розроблення та/або бере участь у розробленні ФТД Банку з питань управління
ризиками, а також регулярно (не рідше 1 (одного) разу на рік) переглядає їх з метою актуалізації та
здійснює контроль за їх впровадженням та дотриманням;
– контролює стан виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи
управління ризиками, виконання рекомендацій і зауважень підрозділу внутрішнього аудиту, зовнішніх
аудиторів, Національного банку України та інших контролюючих органів;
– здійснює контроль за тим, щоб ціноутворення/установлення тарифів на банківські продукти враховувало
бізнес-модель Банку та стратегію управління ризиками. Якщо ціни/тарифи не покривають ризики Банку,
то Комітет розробляє заходи та подає їх на розгляд Раді Банку;
– розглядає управлінську звітність з питань ризик-менеджменту, забезпечує виконання інших функцій та
повноважень з питань управління ризиками, визначених Радою Банку;
– готує та надає не рідше 1 (одного) разу на квартал членам Ради Банку звіти про виконання покладених на
нього функцій;
Правління
Правління Банку забезпечує загальне керівництво та контроль за рівнем ризиків Банку.
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Банком створені три комітети, які займаються управлінням ризиками: Кредитний комітет, Комітет з управління
операційним ризиком та Комітет з питань управління активами та пасивами. Крім вищезазначених комітетів, в
Банку на постійній основі функціонують: Тарифний комітет та Тендерна комісія.
Кредитний комітет
Кредитний комітет є постійно діючим колегіальним органом АТ “БАНК ФОРВАРД”, який впроваджує кредитну
політику Банку з метою підвищення якості кредитного портфелю, ефективного використання ресурсів та мінімізації
ризиків активних операцій, що проводяться підрозділами Банку та є основним органом прийняття рішень,
пов’язаних з кредитним ризиком. Кредитний комітет щомісячно оцінює якість активів Банку 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, розробка пропозицій з питань мінімізації ризику кредитних операцій з подальшою
передачею їх на розгляд Правління Банку.
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 та Спостережною радою (якщо
перевищуються встановлені ліміти);
 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;
 загальний контроль за станом кредитного портфелю Банку;
 розгляд пропозицій по вдосконаленню порядку кредитування у відповідності до нормативних документів
Національного Банку України, чинного законодавства України, внутрішніх Положень і документів Банку.
Комітет з питань управління активами та пасивами
Комітет по управлінню активами і пасивами (далі – КУАП) – це постійно діючий колегіальний орган управління
Банку, який має право приймати самостійні рішення у межах своєї компетенції. Комітет підпорядковується
Правлінню Банку.
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 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 та в
цілому на баланс Банку.
Головними функціями та завданнями КУАПу є :
 здійснення управління структурою активів та пасивів Банку через встановлення лімітів та нормативів
структури балансу;
 розробка механізмів контролю за дотриманням виконання Банком 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 на проведення операцій на міжбанківському ринку;
 забезпечення відповідності інвестиційного портфелю Банку 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
 планування основних фінансових потоків, моделювання та аналіз можливих результатів управлінських
рішень у сфері активно-пасивних операцій Банку.
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надання рекомендацій щодо керування фінансовими потоками Банку, 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;

Казначейство
Казначейство Банку відповідає за управління активами та зобов’язаннями та підтримання поточної ліквідності
Банку.
Система оцінки ризиків і передачі інформації про ризики
У Банку 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
управлінню ризиками. Ці документи визначають стандарти та дії, що повинні застосовуватись для вирішення
відповідних задач.
З метою побудови ефективної системи ризик-менеджменту Банку, усвідомлення категорії ризиків всіма
відповідальними виконавцями та менеджерами Банку за основу прийнято класифікацію ризиків, визначену
Національним банком України. Банк 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 (бектестування).
Банк 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.
З метою контролю поточного ризику ліквідності, Банк застосовує зовнішні та внутрішні ліміти, які доводяться до
відома інших підрозділів Банку у вигляді рішень КУАП.
Банк здійснює моніторинг ризику, вивчає динаміку змін та аналізує причини зміни рівню ризику. Банк 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, КУАП, Кредитному комітету та керівництву окремих підрозділів Банку.
Звітність містить таку інформацію:
 сума кредитного ризику в розрізі продуктів,
клієнтів,
географічних регіонів та за іншими
характеристиками;
 аналіз якості кредитного портфелю;
 аналіз концентрації ризиків;
 дотримання встановлених лімітів;
 звіти щодо ризику ліквідності, прогнозного профілю ліквідності з урахуванням укладання нових угод;
 собівартість зобов’язань і прибутковість активів;
 оцінка ризику шляхом визначення та аналізу ранніх індикаторів ризику, рівня річних втрат (Annual losses),
вартості ризики (Cost of Risk)
 показники ліквідності.
Зниження ризику
У рамках загального управління ризиками Банк використовує похідні та інші інструменти для управління
процентними, валютними ризиками, кредитними ризиками та ризиками, пов’язаними із запланованими
операціями.
Надмірна концентрація ризиків
Концентрація ризику виникає у випадку, якщо актив або зобов’язання Банку, що мають спільні ознаки,
перевищують певний рівень його капіталу. Такі ознаки включать:
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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 рівня концентрації Банк встановлює структурні ліміти, які знаходяться в межах
пруденційних вимог.
Крім цього, політика та процедури Банку включають спеціальні принципи, спрямовані на диверсифікацію
кредитного портфеля за ознаками галузі фінансування, кредитних продуктів, строків, суми тощо.
Банк 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 через
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком
(його підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик присутній у всіх видах
діяльності Банку, 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 здійснюється шляхом оцінки та моніторингу кредитоспроможності
позичальників, визначення та постійної актуалізації рейтингу якості заборгованості, структурування кредитних
договорів, постійного моніторингу якості кредитного портфеля Банку 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.
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 використовує ефективні системи по попередженню проблемної
заборгованості. Банк 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 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 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 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 (виключно на добровільній основі), вимагає переведення грошових
потоків по угоді в банк та ін.
З метою обмеження кредитних ризиків при міжбанківських операціях у Банку 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 банка-контрагента підрозділ
Управління ризик-менеджменту оперативно зупиняє дію
кредитного ліміту та інформує про це керівництво Банку.
Банком постійно проводиться моніторинг кредитного ризику. Моніторинг кредитного ризику – це комплекс дій
Банку 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 знижує обсяг проблемних кредитів.
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Мінімізація рівня кредитного ризику досягається шляхом:
 існування затвердженої Правлінням Банку 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;
 проведення оцінки застав (на предмет їх ліквідності та ринкової вартості).
Ризики щодо зобов’язань із кредитування
Банк не проводить операцій з надання гарантій клієнтам.
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. Вплив застави та інших методик зниження ризику наведений
нижче.
Кредитна якість за категоріями фінансових активів
Банк управляє кредитною якістю фінансових активів за допомогою внутрішньої системи присвоєння рейтингів. У
наведеній нижче таблиці відображено аналіз кредитної якості в розрізі категорій активів, за статтями звіту про
фінансовий стан, пов’язаних із кредитуванням, на основі системи кредитних рейтингів Банку.

Примітки
Грошові кошти та
їх еквіваленти
Кредитування
юридичних осіб
Кредитування
фізичних осіб

Інвестиції в цінні
папери
Всього

Кредити, оцінені на портфельній основі
Не
Прострочені
Прострочені
Прострочені
прострочені строком до 90 строком
понад 365
днів
понад 90 днів
днів
Високий Стандартний
Нижче стандартного
рейтинг
рейтинг
рейтингу
-

139 066

7
8
8

-

-

Індивідуально оцінені
кредити

-

-

1 248 534

125 130

16 162

69 393

209 187

-

-

-

9
125 130

16 162

69 393

139 066

56 879

56 879

102 020

1 561 239

1 596 787

Всього
2020 р.

158 899

209 187
1 966 371
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Примітки
Грошові кошти та
їх еквіваленти
Кредитування
фізичних осіб

Інвестиції в цінні
папери

7
8
9

Всього

Кредити, оцінені на портфельній основі
Не
Прострочені
Прострочені
Прострочені
прострочені строком до 90 строком
понад 365
днів
понад 90 днів
днів
Високий Стандартний
Нижче стандартного
рейтинг
рейтинг
рейтингу
-

Індивідуал
ь-но
оцінені
кредити

-

Всього
2019 р.

135 263

-

-

1 083 114

100 099

28 999

835 738

-

2 047 950

145 233

-

-

-

-

145 233

1 363 361

100 099

28 999

835 738

-

2 2 328 446

135 263

Аналіз прострочених кредитів за строками прострочення платежів наведений нижче.
Політика Банку передбачає ведення чітких та послідовних кредитних рейтингів за кредитним портфелем, що
забезпечує цілеспрямоване управління відповідними ризиками та порівняння кредитних ризиків за всіма
напрямками господарської діяльності, географічними регіонами та видами продуктів. Система рейтингів спирається
на ряд фінансово-аналітичних методів з урахуванням оброблених ринкових даних.
У таблиці нижче наведений принцип, згідно з яким фінансовим активам присвоюються кредитні рейтинги.
Рейтингові показники
Нижче
Високий
Стандартний
Система кредитного рейтингу
стандартного
рейтинг
рейтинг
Рейтингу
Кредитування
Система класифікації
юридичних осіб
Національного Банку України
стосовно юридичних осіб
1,2,3,4
5,6,7
8,9
Кредитування
Система класифікації стосовно
фізичних осіб
фізичних осіб
0
1
2,3
* 0- 0 днів прострочення; 1- до 30 днів прострочення; 2-3 – від 31 до 90 днів прострочення, 4 – від 91 днів прострочення

Відповідно до внутрішніх нормативних документів кредити фізичних осіб оцінюються на портфельній основі без
урахування забезпечення за кредитами. На підставі даного методу передбачено резервування кредитів, включаючи
кредити без прострочення платежів, з урахуванням коефіцієнту ризику, розрахованого на підставі історичних даних.
До високого рейтингу відносяться кредити без прострочення платежу.
Інформація стосовно забезпечення кредитів
2020 р.
Не забезпечені кредити
Кредити, що забезпечені:
Рухоме майно
Інше забезпечення
Всього

2019 р.
Не забезпечені кредити
Всього

Кредитування
юридичних осіб
56 879
12 783
44 096
56 879

Кредитування
фізичних осіб
1 561 239
1 561 239

Всього
1 561 239
56 879
12 783
44 096
1 618 118

Кредитування
юридичних осіб
-

Кредитування
фізичних осіб
2 047 950
2 047 950

Всього
2 047 950
2 047 950
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Аналіз прострочених кредитів за строками, що минули з дати затримки платежу в розрізі категорій фінансових активів
31 грудня 2020 р.
Кредитування фізичних осіб
Всього
31 грудня 2019 р.
Кредитування фізичних осіб
Всього

До 30 днів
104 985
104 985

31-60 днів
20 146
20 146

61-90 днів
16 162
16 162

Понад 90 днів
65 945
65 945

Всього
207 238
207 238

До 30 днів
100 099

31-60 днів
16 966

61-90 днів
12 033

Понад 90 днів
88 304

Всього
217 402

100 099

16 966

12 033

88 304

217 402

Оцінка очікуваного кредитного ризику та ознак знецінення
Банк оцінює очікувані кредитні збитки на річному горизонті або на весь строк дії кредиту, а також аналізує їх вплив
на майбутні грошові потоки.
Ознаки, що свідчать про знецінення, 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.
Прямі ознаки знецінення:
 прострочення платежу на строк понад 90 днів;
 визнання позичальника банкрутом або неплатоспроможним;
 виявлення суттєвих ознак зменшення корисності за іншими боргами цього позичальника.
Непрямі ознаки знецінення 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 1 день;
 зниження кредитоспроможності позичальника;
 виникнення негативних факторів щодо бізнесу позичальника, погіршення умов діяльності в галузі,
негативні зміни на ринку, тощо;
 інші спостережувані дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків по
кредиту / фінансовому інструменту;
 пролонгація кредитів у зв’язку з фінансовими труднощами, що виникли у позичальника.
Банк здійснює перевірку кредитів на предмет збільшення знецінення за двома основними методами: оцінка на
індивідуальній та сукупній основі. Вибір методу оцінки залежить від суми заборгованості та наявності основних
ознак збільшення знецінення.
Резерв під очікувані кредитні збитки для кредитів на індивідуальній основі
Банк визначає суму резерву під очікувані кредитні збитки і 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. Очікувані кредитні збитки за кредитом
оцінюються на кожну звітну дату, якщо будь-які непередбачені обставини не вимагають більшої уваги.
Резерв під очікувані кредитні збитки для кредитів на сукупній основі
Банк визначає суму резерву під очікувані кредитні збитки для несуттєвих кредитів клієнтам на сукупній основі з
застосуванням моделі очікуваних кредитних збитків. Банк аналізує резерви під очікувані кредитні збитки на кожну
звіту дату, при цьому кожний кредитний портфель зі схожими (гомогенними) характеристиками аналізується
окремо.
Резерв під зменшення корисності кредитів на сукупній основі
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Банк визначає суму резерву під зменшення корисності несуттєвих кредитів клієнтам на сукупній основі на основі
моделі очікуваних кредитних збитків. Банк аналізує резерви під зменшення корисності на кожну звіту дату, при
цьому кожний кредитний портфель зі схожими (гомогенними) характеристиками перевіряється окремо.
Відповідно, кредит за кожним із портфелів може бути віднесений до одного з наступних Етапів (на звітну дату):
 Етап 1: очікувані кредитні збитки, що можливі протягом 12 місяців після звітної дати або менше, якщо
строк кредиту є меншим ніж 12 місяців);
 Етап 2: очікувані кредитні збитки на весь строк дії кредиту після звітної дати;
 Етап 3: кредитно-знецінені активи, за якими наявні об‘єктивні свідчення знецінення.
До Етапу 1 потрапляють кредити з низьким кредитним ризиком або кредити, кредитний ризик за якими несуттєво
збільшився з моменту первісного визнання. У випадку, коли протягом життя кредиту відбувається подія суттєвого
збільшення кредитного ризику, то кредиту потрапляє до Етапу 2 та очікувані кредитні збитки розраховуються на
весь строк. До Етапу 3 віднесені кредити, що мають ознаки дефолту.
З метою розрахунку суми резерву під збитки щодо дебіторської заборгованості, крім нарахованих доходів банку, які
виникають при супроводженні кредитів фізичних осіб, Банк обрав спрощений підхід, за яким на постійній основі
визнаються очікувані кредитні збитки на часовому горизонті в 12 місяців. Спрощенням практичного характеру є
розрахунок очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю з використанням матриці оціночних
резервів. Банк використовує свій минулий досвід виникнення кредитних збитків для оцінки очікуваних кредитних
збитків. Банк коригує дані минулих періодів, наприклад, досвід виникнення кредитних збитків, на основі поточних
спостережуваних даних для відображення впливу поточних умов і прогнозів щодо майбутніх умов, які не впливали
на період, що лежить в основі даних минулих років, а також для виключення впливу умов в минулих періодах, які не
є доречними для майбутніх грошових потоків, передбачених договором. У деяких випадках, в залежності від
характеру інформації минулих періодів і того, коли вона розраховувалася, в порівнянні з обставинами станом на
звітну дату і характеристиками розглянутого фінансового інструменту, найкращою обґрунтованою і підтверджена
інформацією може бути нескоригована інформація минулих періодів.
Моделювання ризик-параметрів при розрахунку очікуваних кредитних збитків
З метою прогнозування портфелі розподіляються за схожими ризик-характеристиками та типами позичальників
-

-

 Вірогідність дефолту (PD):
Роздрібні кредити моделюються за допомогою мульти-факторних моделей Маркова, що дають змогу
враховувати вплив від зміни економічного циклу. Базою для розрахунку показника PD є наявні історичні дані
та історія дефолтів щонайменше за 5 років.
Банки/Юридичні особи оцінюються за допомогою власних рейтингових моделей на індивідуальній основі.

 Сума під ризиком (EAD):
Сума під ризиком грунтується на грошових потоках, які Банк очікує утримувати під час виникнення
дефолту, протягом наступних 12 місяців/протягом всього періоду, що залишився до закінчення строку дії
кредитного договору. Для револьверних продуктів (кредитні картки) EAD корегується в залежності від суми
невикористоної частини ліміту та розрахованого фактору кредитної конверсії.
 Витрати при дефолті (LGD):.
Вплив від макросередовища на показник LGD прогнозується за допомогою моделі Фрая-Якобса, що встановлює
функціональний зв‘язок між прогнозним значенням рівня дефолту та LGD, оскільки обидва показники мають
позитивну кореляцію. Базою для розрахунку показника LGD є наявні історичні дані щонайменше за 5 років
стосовно надходження дисконтованих грошових потоків з моменту дефолту.
Ознаки значного збільшення кредитного ризику
З метою встановлення події суттєвого збільшення кредитного ризику, Банк ураховує перелік різноманітних
факторів в залежності від типу позичальника. Банк застосовує якісний і кількісний методи для визначення того, що
відбулося значне збільшення кредитного ризику по активу в залежності від типу позичальника (банк, юридична
особа чи фізична особа). Серед таких факторів є зміна внутрішнього чи зовнішнього рейтингу позичальника на
визначену кількість пунктів; наявність у клієнта у списку проблемних, реструктуризація активу через фінансові
труднощі позичальника. Незалежно від зміни рівнів рейтингу вважається, що якщо передбачені договором платежі
прострочені більш ніж на 30 днів, то відбулося значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
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Врахування прогнозної інформації щодо змін у макроекономічному середовищі
В ході аналізу резерву під зменшення корисності кредитів на сукупній основі Банк 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 та прогнози на майбутнє з урахуванням трьох сценаріїв (базовий, негативний та
оптимістичний) для забезпечення не лінійності прогнозів, та вірогідністю настання кожного, 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.
Оцінюється вплив макроекономічного середовища на показники PD та LGD. Шляхом статистичного аналізу (та
побудови економетричних моделей) було обрано перелік факторів, що мають статистично значущий вплив на
історичні показники PD та LGD. Такими факторами є: офіційний курс гривні по відношенню до долара США;
рівень зареєстрованого безробіття; середні відсоткові ставки за депозитами банків України; середні відсоткові ставки
за кредитами банків України та відсоток зміни у споживанні домогосподарствами. Перелік факторів не є вичерпним
та може змінюватись/доповнюватись не виключаючи й зміну часового лагу (впливу). Прогнозні значення для
обраних макроекономічних факторів Банк отримує шляхом моделювання часових рядів, використовуючи моделі
ARIMA та здійснюючи постійний моніторинг та бек-тестування. Часовий горизонт прогнозування
макроекономічних факторів дорівнює 12 місяцям, даючи змогу оцінювати вплив макроекономіки на показники PD
та LGD на протязі 24 місяців (оскільки регресійні моделі використовують лагові значення макроекономічних
факторів, даючи змогу здійснювати прогнозування на перший рік на основі фактичних значень). Такий горизонт
прогнозування є достатнім, враховуючи надання переважно короткострокових кредитів.
З метою прогнозування ризик-параметрів на більш довгі часові горизонти, прогнозні значення
трансформуються до довгострокового середнього (з метою мінімізації похибки прогнозу).
Географічна концентрація

Географічна концентрація фінансових активів та зобов’язань Банку подана нижче:
Україна
Активи:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Інші фінансові активи
Зобов’язання:
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання
Чиста позиція
Договірні та умовні фінансові
зобов’язання (Примітка 18)

Всього

139 066
1 471 663
209 187
28 417
1 848 333

118 640
118 640

10
10

139 076
1 471 663
209 187
147 057
1 966 983

1 898 520
160 256
2 058 776
(210 443)

484
899
1 383
117 257

2
3 277
3 279
(3 269)

2
1 902 281
161 155
2 063 438
(96 455)

731 227

-

-

731 227

Україна
Активи:
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Інші фінансові активи

2020р.
Країни-члени
Банки країн
ОЕСР
СНД та інші
іноземні банки

135 263
1 271 965
145 233
23 815
1 576 276

2019р.
Країни-члени
Банки країн
ОЕСР
СНД та інші
іноземні банки
101 760
101 760

7
4
340
351

Всього

135 270
1 271 969
145 233
125 915
1 678 387

Зобов’язання:
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Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання
Чиста позиція
Договірні та умовні фінансові
зобов’язання (Примітка 18)

1 677 663
88 657
1 766 320
(190 044)

3 323
3 323
98 437

2
1 479
74
1 555
(1 204)

2
1 682 465
88 731
1 771 198
(92 811)

601 958

-

-

601 958

Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування
Ризик ліквідності – це ризик втрати доходів або капіталу, що виникає в зв’язку з нездатністю Банку 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.
З метою обмеження цього ризику керівництво забезпечило 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;
 проведення бек-тестування ризику ліквідності Банку;
 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 Банку станом за 31
грудня 2020 і 2019 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
Банк розраховує очікувані грошові потоки за такими операціями на основі статистичного аналізу даних попередніх
періодів.
Фінансові зобов’язання
Станом за 31 грудня 2020 р.
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання
Всього недисконтовані фінансові зобов’язання

Фінансові зобов’язання
Станом за 31 грудня 2019 р.
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Інші фінансові зобов’язання
Всього недисконтовані фінансові зобов’язання

До 3 місяців
2
699 186
161 155
860 343

До 3 місяців
2
558 063
88 731
646 796

3-12
місяців
1 164 803
1 164 803

3-12
місяців
980 468
980 468

1-5
років
144 621
144 621

1-5
років
168 489
168 489

Всього
2
2 008 610
161 155
2 169 767

Всього
2
1 707 020
88 731
1 795 753

Ринковий ризик
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Ринковий ризик – це ймовірність втрат, що загрожують доходам і капіталу Банку 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 є дисбаланс активів та
пасивів, чутливих до зміни процентних ставок за строками 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 позабалансових вимог та зобов’язань, виражених в одній валюті.
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 оцінює процентний ризик 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;

бек-тестування.
З метою оцінки розривів процентних ставок Банк 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 розраховує
періодичні розриви (процентні позиції) та кумулятивні розриви (накопичені за певними інтервалами).
У таблиці нижче подано кумулятивні розриви:
До 1 місяця
Станом за 31 грудня 2020 р.
Гривня
Долар США
Євро та інші валюти

170 744
23 884
(4 713)

До 1 місяця
Станом за 31 грудня 2019 р.
Гривня
Долар США
Євро та інші валюти

49 542
19 265
1 653

1-6
місяців
458 768
(15 090)
(2 173)

6-12
місяців
359 365
(15 038)
(2 173)

Понад
12 місяців
718 729
(30 075)
(4 346)

1-6
місяців
382 590
(35 915)
5 523

6-12
місяців
296 361
9 013
5 987

Понад
12 місяців
108 574
9 025
5 987

Банк встановлює ліміти стосовно розривів процентних ставок у розрізі строків, що залишилися до погашення або
переоцінки, які є істотними за обсягами для Банку.
Банк 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) %.

Очікувана зміна відсоткових ставок, %
Абсолютний очікуваний прибуток / збиток

1
3 343

Показники 2020 р.
(1)
2
(3 343)

6 685

(6 685)

Показники 2019 р.
(1)
2

(2)

Коефіцієнт ГЕПу

0,72

Індекс відсоткового ризику,%

77,26

Очікувана зміна відсоткових ставок, %
Абсолютний очікуваний прибуток / збиток
Коефіцієнт ГЕПу

1
2 558

(2)

(2 558)

5 117

(5 117)

0,92%
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8,73%

Індекс відсоткового ризику,%

Валютний ризик
Валютний ризик є ризиком, який загрожує доходам і капіталу і виникає внаслідок несприятливих змін курсів валют на
ринку при існуванні в Банку відкритих валютних позицій. Джерелом ризику є дисбаланс балансових та забалансових
вимог та зобов’язань у кожній 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 або його структур, що входять в консолідовану групу, на зовнішньому ринку через
суттєві зміни обмінних курсів). Оцінка валютного ризику базується на аналізі валютної позиції Банку.
Моделі будуються виходячи з припущень стрес-сценаріїв за валютним ризиком
Нижче представлені таблиці з оцінки впливу на регулятивний капітал Банку.
Стресс-сценарії валютного ризику, 2020 рік:
Помірний
Зменшення
курсу на
Збільшення
5%
курсу на 5%
Визначення відкритої довгої
валютної позиції банку

Визначення відкритої короткої
валютної позиції

не > 10%

0,25%

0,28%

не > 10%

2,29%

2,54%

Середній

Значний
Зменшення
курсу на
Збільшення
30%
курсу на 30%

Зменшення
курсу на 15%

Збільшення
курсу на 15%

0,22%

0,31%

0,18%

0,35%

2,78%

1,68%

3,16%

2,04%

Стресс-сценарії валютного ризику, 2019 рік:

Помірний
Зменшення
курсу на
Збільшення
5%
курсу на 5%
Визначення відкритої довгої
валютної позиції банку

Визначення відкритої короткої
валютної позиції

не > 5%

1,54%

1,70%

не > 5%

0,0%

0,0%

Середній

Значний
Зменшення
курсу на
Збільшення
30%
курсу на 30%

Зменшення
курсу на 15%

Збільшення
курсу на 15%

1,38%

1,86%

1,14%

2,09%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Операційнй ризик
Операційний ризик – це потенційний ризик для існування Банку, 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 операційного ризику досягається шляхом:
 контролю за рівнем відповідності існуючих в Банку інформаційних технологій обсягам оброблюваної
підрозділами інформації;
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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 Банку.
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 Банком своєї місії, задач та стратегії розвитку на перспективу, що закріплено у
відповідному внутрішньому документі;
 моніторингу Банком своєї ринкової позиції, що є необхідним для оперативного реагування і внесення
коректив в поточні тактики та стратегії;
 налагодження системи управлінської звітності для керівництва Банку, 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 Банком 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 Банком 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 з питань, пов’язаних з їх операціями з Банком;
 протидії можливим сумнівним операціям, для чого в Банку 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
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 Банку (через ЗМІ,
шляхом розповсюдження власної рекламної продукції, а також через власну web – сторінку Банку в Інтернеті
– www.forward-bank.com);
 проведення Банком спонсорської і меценатської діяльності.

26. Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу, або сплачена у результаті
передачі зобов`язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи ця ціна
безпосередньо спостерігається на ринку або оцінена із використанням іншої методики оцінки.
Банк визначає політику і процедури для періодичної оцінки справедливої вартості.
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Для оцінки значущих активів, таких, як нерухомість, залучаються незалежні оцінювачі. 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.
У таблиці нижче розкрито інформацію про справедливу вартість окремих видів активів і зобов’язань Банку, а також
рівень ієрархії джерел справедливої вартості.
Оцінка справедливої вартості з використанням:
Дата
оцінки

Котировка
на активних
ринках
(Рівень 1)

Значні
Значні не
спостережуваль- спостережуні вихідні дані
вальні вихідні
(Рівень 2)
дані (Рівень 3)

Усього

Активи, справедлива вартість
яких розкривається
Кредити клієнтам
Інвестиції в цінні папери

31.12.2020
31.12.2020

209 187

-

1 471 663
-

1 471 663
209 187

Основні засоби (земельні
ділянки, власні будівлі)

31.12.2020

-

385 314

-

385 314

Зобов’язання, справедлива
вартість яких розкривається
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів

31.12.2020
31.12.2020

-

2
1 902 281

-

2
1 902 281

Дата
оцінки

Активи, справедлива вартість
яких розкривається
Кредити клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Основні засоби (земельні
ділянки, власні будівлі)
Зобов’язання, справедлива
вартість яких розкривається
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів

Котировка
на активних
ринках
(Рівень 1)

Значні
Значні не
спостережуваль- спостережуні вихідні дані
вальні вихідні
(Рівень 2)
дані (Рівень 3)

Усього

31.12.2019
31.12.2019

145 233

-

1 271 969
-

1 271 969
145 233

31.12.2019

-

376 591

-

376 591

31.12.2019
31.12.2019

-

2
1 682 465

-

2
1 682 465

У таблиці нижче порівнюються балансова вартість та справедлива вартість активів, які не відображені за справедливою
вартістю у фінансовій звітності Банку.
Балансова Справедлива Невизнаний Балансова Справедлива Невизнаний
вартість
вартість прибуток/
вартість
вартість прибуток/
2020 р.
2020 р.
(збиток)
2019 р.
2019 р.
(збиток)
2020 р.
2019 р.
Фінансові активи
Грошові кошти та їх

135 270

135 270

-
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еквіваленти
Кредити клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Нефінансові активи
Основні засоби – земля та
будівлі*
Фінансові зобов’язання
Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів

1 471 663
209 187

1 471 663
209 187

-

1 271 969
145 233

1 271 969
145 233

-

366 416

385 614

18 898

371 249

376 591

5 342

2
1 902 281

2
1 902 281

-

2
1 682 465

2
1 682 465

-

Всього невизнані зміни в
нереалізованій справедливій
вартості

18 898

5 342

Нижче описані методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів, які не відображені за справедливою вартістю у фінансовій звітності.
Активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює балансовій вартості
Вважається, що балансова вартість ліквідних фінансових активів та фінансових зобов’язань приблизно дорівнює
справедливій вартості. Таке припущення застосовується також до депозитів на вимогу.
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, земельні ділянки
Справедлива вартість об'єктів нерухомості була визначена за допомогою методу зіставлення з ринком.
Оцінка проводилася незалежним оцінювачем, що володіє визнаною і відповідною кваліфікацією і має професійний
досвід оцінки активів тієї ж категорії і місцезнаходження.

27. Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз активів та зобов’язань за строками їх очікуваного відшкодування або
погашення. Інформація про договірні недисконтовані зобов’язання Банку стосовно погашення наведена у Примітці 25
“Управління ризиками”.

Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кредити клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Основні засоби та
нематеріальні активи
Поточні податкові активи
Відстрочений податковий
актив
Активи з права
використання
Інші активи

До одного
року

2020 р.
Понад
один рік

Всього

До одного
року

2019 р.
Понад
один рік

Всього

139 076
1 070 538
209 187

401 125
-

139 076
1 471 663
209 187

135 270
994 322
145 233

277 647
-

135 270
1 271 969
145 233

9 427

389 114
-

389 114
9 427

9 427

391 115
-

391 115
9 427

-

55 000

55 000

-

55 000

55 000

128
163 604

22 408
10 659

22 536
174 263

3 405
141 451

23 393
9 936

26 798
151 387
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Всього

1 591 960

878 306

2 470 266

1 429 108

757 091

2 186 199

Кошти кредитних установ
Кошти клієнтів
Зобов`язання з лізингу
Інші зобов’язання
Всього
Чиста сума

2
1 772 142
14 241
179 006
1 965 391
(373 431)

130 139
8 348
2
138 489
739 817

2
1 902 281
22 589
179 008
2 103 880
366 386

2
1 585 779
13 408
112 182
1 711 371
(282 263)

96 686
12 879
109 565
647 526

2
1 682 465
26 287
112 182
1 820 936
365 263

Відповідно до українського законодавства Банк зобов’язаний виплатити вклад із спливом строку, визначеного у
договорі банківського вкладу. Повернення вкладникові банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу
строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це
передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.
Кошти клієнтів відображені у вказаному аналізі за строком, який залишається до погашення. Керівництво
розглядає, що, незважаючи на істотну долю серед клієнтів, що мають статус «до одного року», диверсифікація таких
коштів за кількістю та типом вкладників, а також досвід, накопичений Банк за попередні періоди, вказує на то, що ці
кошти формують довге і стабільне джерело фінансування діяльності Банка.

28. Достатність капіталу
Управління капіталом Банка має наступні цілі:
- дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України;
- забезпечення здатності Банком зберігати безперервність діяльності;
- підтримка капітальної бази на рівні, яка необхідна для забезпечення коефіцієнту достатності капіталу.
Національний банк України опубліковує результати стійкості банків (у розрізі банків) і банківської системи України,
що проводилась у 2019 році станом на 01 січня 2019 року. Національним банком України використовувались два
сценарії стрес-тестування банків: базовий та несприятливий.
Станом на 01 січня 2021 Банк банк дотримувався значень нормативів капіталу, установлених НБУ.
Їх значення складає:
- За нормативом Н1 «Регулятивний капітал банку» - 233 640 тис.грн. (нормативне значення – не менше 200 000
тис. грн.);
- За нормативом Н2 «Норматив адекватності регулятивного капіталу » - 11,56% (нормативне значення – не
менше 10%);
- За нормативом Н3 «Достатність основного капіталу» - 11,56% (нормативне значення – не менше 7%).
Банком щомісячно оприлюднюються на своєму веб-сайті показники економічних нормативів та складові
розрахунку регулятивного капіталу відповідно до вимог, встановлених постановою Правління Національного банку
України № 11 від 15 лютого 2018 року "Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов‘язковому
опублікуванню банками України".
Банк дотримується нормативних вимог показника рівня капіталу, а також інших обов`язкових нормативів за
періоди, що закінчились 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року.

29. 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
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не пов’язаній з Банком особі у звичайних умовах діяльності. За операціями з пов’язаними сторонами Банк застосовує
звичайні ціни та умови, тобто такі, які пропонуються іншим клієнтам Банку:
Обсяги операцій, залишки за операціями з пов’язаними сторонами на кінець року та відповідні суми доходів і витрат
за рік були такими:
2020 р.

Непогашені кредити станом на 1
січня, загальна сума
Кредити, видані протягом року
Погашення кредитів протягом року
Нарахування/(сплата) процентних
доходів
Інший рух (амортизація дисконту,
визнання дисконту,курсові різниці)
Непогашені кредити станом за 31
грудня, загальна сума
Мінус: резерв під зменшення
корисності станом за 31 грудня
Непогашені кредити станом за
31 грудня, чиста сума
Кореспондентські, поточні, карткові
рахунки станом на 1 січня
Кореспондентські, поточні, карткові
рахунки станом за 31 грудня
Депозити станом на 1 січня
Депозити, отримані протягом року
(Примітка 15)
Депозити, погашені протягом року
(Примітка 15)
Нарахування/(сплата) процентних
витрат
Інший рух (амортизація дисконту,
курсові різниці)
Зміна ключового управлінського
персоналу
Депозити станом за 31 грудня

2019 р.

Компанії із
значним
впливом на
Банк

Ключовий
управлінський
персонал

Інші
пов’язані
особи

Компанії із
значним
впливом на
Банк

-

26
(26)

56 224
(46 321)

-

-

-

-

-

128

-

-

-

-

-

2 750

-

-

-

-

-

12 781

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 781

-

-

-

2

546

1 756

2

386

343

2
-

680
236

8 488
-

2
-

546
-

1 756
8 006

-

156

-

-

268

21 100

-

(375)

-

-

(10)

(29 100)

-

-

-

-

1

(6)

-

-

-

-

-

-

-

17

-

-

(23)
236

-

Компанії із
значним
впливом на
Банк

Ключовий
управлінський
персонал

Інші
пов’язані
особи

Компанії із
значним
впливом на
Банк

2020 р.

Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні доходи

-

(14)
-

Ключовий
Інші
управлінсь- пов’язані
кий
особи
персонал

2019 р.

774
69

-

Ключовий
Інші
управлінсь- пов’язані
кий
особи
персонал

(1)
-

(41)
19

Інформація щодо суми виплат ключовому управлінському персоналу розкрита у Примітці 22 «Витрати на персонал та
інші адміністративні та операційні витрати».

30. Події після дати балансу
Після дати випуску звіту Банк не мав суттєвих подій, які б потребували корегування фінансової звітності.
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