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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та Наглядовій Раді АТ «АЛЬТБАНК»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка

Ми провели аудит фінансової звітності АТ «АЛЬТБАНК» (надалі - Банк), що складається з Звіту про
фінансовий стан станом на 31 грудня 2018, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту
про зміни у власному капіталі та Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що
закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Банку на 31 грудня 2018, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що
закінчився зазначеною датою, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Банку згідно з
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів
(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на Примітку 2 до фінансової звітності «Операційне середовище», в якій описується
операційне середовище в Україні. Обставини про які йдеться у Примітці, можуть продовжувати
негативно впливати на фінансовий стан і результати діяльності Банку у такій спосіб і такою мірою, що
наразі не можуть бути визначені. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2017, був проведений іншим
аудитором, який 6 квітня 2018 висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми
не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Резерв під знецінення кредитів клієнтам

Оцінка розміру резерву під знецінення кредитів клієнтам є ключовою областю професійних суджень
керівництва Банку. Виявлення знецінення і визначення суми очікуваного відшкодування включають
певні припущення та аналіз різних факторів, в тому числі фінансовий стан позичальника, очікувані
майбутні грошові потоки та справедливу вартість забезпечення.

Використання різних припущень може стати результатом різних оцінок резерву під зменшення
корисності кредитів клієнтам. Беручи до уваги суттєвість залишків кредитів клієнтам, та певний рівень
суб'єктивності суджень, ми визначили оцінку резерву під знецінення ключовим питанням аудиту.

Наші аудиторські процедури включали оцінку методології, яку використовував Банк для визначення
ознак знецінення та розраховуючи резерв під знецінення, тестування вхідних даних та аналіз
припущень. Для резервів під знецінення кредитів з виявленими індивідуальними ознаками знецінення



ми перевірили припущення, що лежать в основі виявлення знецінення і його кількісної оцінки,
включаючи аналіз фінансових показників позичальників, прогнози щодо майбутніх грошових потоків і
оцінки застави. Для розрахованих на колективній основі резервів під знецінення кредитів, за якими не
були виявлені індивідуальні ознаки знецінення, ми проаналізували моделі Банку та перевірили
доречність та точність вхідних даних, що використовуються в цих моделях.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, отримана на
дату цього звіту аудитора, є Звітом про управління та Звітом з корпоративного управління. Інша
інформація, яку ми очікуємо отримати після дати цього звіту аудитора, є Річною інформацією емітента
цінних паперів.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація
має вигляд такої, що містить суттєве викривлення або невідповідність законодавству.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора,
ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення або невідповідність законодавству цієї іншої
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було
включити до звіту.

Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що
вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого
наділено найвищими повноваженнями, та НКЦПФР.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання,
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або
планує ліквідувати Банк чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Спостережна рада, несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Банку.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю;



 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов,
які поставили б під значний сумнів можливість банку продовжити безперервну діяльність. Якщо
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути
увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні
події або умови можуть примусити банк припинити свою діяльність на безперервній основі.

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту консолідованої
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці
питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено
публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.



Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» аудитори
мають надати додаткову інформацію та запевнення.

Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування юридичної особи відповідно до
установчих документів

ТОВ АК «Кроу Україна»

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України (далі -
АПУ)

Свідоцтво АПУ про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів №3681 від
29.10.2015, дійсне до 29.10.2020

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 3681

Місцезнаходження юридичної особи та її
фактичне місце розташування

04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 37

Найменування органу, який призначив суб’єкта
аудиторської діяльності на проведення
обов’язкового аудиту

Наглядова Рада Банку

Дата призначення суб’єкта аудиторської
діяльності

21.09.2018 (Протокол №15)

Тривалість виконання аудиторського завдання 1-й рік

Аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для аудиторського комітету.

Ми не надавали послуги, заборонені законодавством.

Ключовий партнер з аудиту та суб’єкт аудиторської діяльності незалежні від Банку при проведенні
аудиту.

Ми не надавали інші послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, та послуг, що розкриті у звіті про
управління або у фінансовій звітності.

МСА вимагають, щоб аудитор планував та проводив аудит таким чином, щоб отримати достатню
впевненість у відсутності у фінансовій звітності суттєвих викривлень. Термін «достатня впевненість»
допускає деякий ризик наявності суттєвих невідповідностей грошового характеру, які можуть
залишитися невиявленими; також допускається, що аудитор не може надати абсолютної гарантії
точності та повноти фінансової звітності. Аудит включає вибіркову перевірку підтвердження чисел та
пояснень, що наводяться у фінансовій звітності. Умови МСА вимагають планування аудиту таким
чином, щоб забезпечити достатню ймовірність того, що помилки та невідповідності, здатні суттєво
вплинути на фінансову звітність, були виявлені. Однак, оскільки аудитор не буде проводити перевірку
всіх операцій, здійснених суб’єктом господарювання протягом року, проведений аудит не може
забезпечити повну впевненість у тому, що помилки та невідповідності, у тому числі випадки
шахрайства, будуть виявлені.

Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок»

Відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» емітент зобов’язаний залучити
аудитора, який повинен висловити свою думку щодо інформації, а також перевірити інформацію
стосовно складових частин Звіту про корпоративне управління.

На нашу думку Звіт про корпоративне управління адекватно відображає інформацію щодо:

 опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

 переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

 обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;

 порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;



 повноважень посадових осіб емітента.

Інші розділи Звіту про корпоративне управління перевірені нами і не суперечить перевіреній нами
фінансовій звітності та нашим знанням про Банк, отриманим під час аудиту.

Закон України «Про банки та банківську діяльність»

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» та вимог Національного банку
України, викладених в Положенні про порядок подання банком до Національного банку України
аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, аудитор повинен подати
інформацію (оцінку) стосовно:

 відповідності (достовірності відображення) даних щодо розподілу активів і зобов’язань банку за
строками до погашення у файлі з показниками статистичної звітності А7Х «Дані про структуру
активів та зобов’язань за строками», що складається банком для подання до Національного
банку, станом на 1 січня року, наступного за звітним;

 дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами НБУ з питань
внутрішнього контролю;

 дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами НБУ з питань
внутрішнього аудиту;

 дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами НБУ з питань
визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

 дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами НБУ з питань
визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;

 дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами НБУ з питань
достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку,

 дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами НБУ з питань
операцій із пов'язаними з банком особами;

 дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами НБУ з питань
ведення бухгалтерського обліку.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за:

 підготовку статистичної звітності про структуру активів та зобов’язань за строками, що
складається Банком для подання до НБУ;

 розробку, впровадження та підтримку системи бухгалтерського обліку у відповідності до вимог
Закону України «Про банки та банківську діяльність» та положень НБУ;

 розробку, впровадження та підтримку системи внутрішнього контролю у відповідності до вимог
Закону України «Про банки та банківську діяльність» та положень НБУ;

 функціонування служби внутрішнього аудиту у відповідності до вимог Закону України «Про
банки та банківську діяльність» та положень НБУ;

 обчислення та формування резервів за активними банківськими операціями;

 розробку, впровадження та підтримку процедур визнання пов'язаних із Банком осіб та
здійснення операцій з ними;

 забезпечення дотримання вимог НБУ щодо розміру капіталу.

Процедури та отримані результати

Розподіл активів і зобов’язань банку за строками до погашення

Оцінка відповідності (достовірності відображення) розподілу активів і зобов’язань Банку за строками
до погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та зобов’язань за строками, що
складається банком для подання до НБУ, проведена шляхом вибіркового тестування залишків на
рахунках щодо їх розподілу за строками до погашення.



Нами не виявлено фактів, які б свідчили про невідповідність розподілу активів і зобов’язань банку за
строками до погашення у формі статистичної звітності А7Х «Дані про структуру активів та зобов’язань
за строками» станом на 01.01.2019.

Внутрішній контроль

Оцінка дотримання Банком вимог щодо внутрішнього контролю проведена шляхом аналізу
внутрішньої нормативної бази Банку, результатів тестів контролю та інших процедур, здійснених під
час аудиту фінансової звітності, які стосуються внутрішнього контролю.

Нами не виявлено фактів, які б свідчили про невідповідність системи внутрішнього контролю Банку
вимогам НБУ.

Внутрішній аудит

Оцінка дотримання Банком вимог щодо внутрішнього аудиту проведена шляхом аналізу внутрішньої
нормативної бази Банку та огляду роботи служби внутрішнього аудиту в звітному періоді.

Нами не виявлено фактів, які б свідчили про невідповідність функціонування внутрішнього аудиту
Банку вимогам НБУ.

Визначення розміру кредитного ризику

Оцінка визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями проведена
шляхом вибіркового тестування фінансових активів Банку, здійсненого під час аудиту фінансової
звітності.

Нами не виявлено суттєвих відхилень під час визначення Банком розміру кредитного ризику за
активними банківськими операціями станом на 31.12.2018.

Пов'язані із банком особи та здійснення операцій з ними

Оцінка визнання пов'язаних із Банком осіб та здійснення операцій з ними проведена шляхом аналізу
внутрішньої нормативної бази Банку, вибіркового оцінювання контрагентів Банку на пов’язаність,
здійснених під час аудиту фінансової звітності, вибіркового оцінювання розміру операцій із
пов’язаними особами, аналізу дотримання встановлених нормативів.

Нами не виявлено фактів, які б свідчили про неналежне визнання пов'язаних із Банком осіб та
здійснення операцій з ними, або порушення нормативів щодо операцій з пов’язаними особами.

Достатність капіталу банку

Оцінка достатності капіталу Банку проведена шляхом перевірки дотримання Банком нормативних
вимог, встановлених законодавством та вимогами НБУ.

Станом на 31.12.2018 статутний капітал Банку складав 205 000 тис. грн. (Примітка 21), що відповідає
розміру, встановленого Постановою НБУ №464 «Про приведення статутного капіталу банків у
відповідність до мінімально встановленого розміру».

Станом на 31.12.2018 регулятивний капітал Банку складав 223 470 тис. грн. (Примітка 33), що
відповідає розміру, встановленому Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні,
затвердженою Постановою НБУ №368.

Протягом 2018 року Банк дотримувався всіх нормативів, встановлених Інструкцією про порядок
регулювання діяльності банків в Україні.

Бухгалтерський облік

Оцінка ведення бухгалтерського обліку проведена шляхом аналізу внутрішньої нормативної бази
Банку, результатів процедур, здійснених під час аудиту фінансової звітності, які стосуються
бухгалтерського обліку.

Нами не виявлено фактів, які б свідчили про невідповідність системи бухгалтерського обліку Банку
вимогам НБУ та МСФЗ.

Обмеження на використання та поширення

Цей звіт призначено для інформування та використання керівництвом Банку та Національним банком
України та не може бути використаний будь-якою іншою стороною. При ознайомленні з цим звітом
необхідно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцінки питань, пов'язаних
з діяльністю Банку, організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Крім того,













АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(у тисячах гривень)

14

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Загальна інформація про діяльність у 2018 роціАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК» (далі – «Банк») було засноване згідно законодавства України21 жовтня 1991 року. Банк неодноразово змінював акціонерів, юридичну форму і назву. У 2016 році булопідписано угоду про продаж контрольного пакета акцій Банку в розмірі 99,9129 % фізичним особамп. Артюху С.К., п. Дегоді А.C., п. Волоху І.О., п. Стольнікову Л.О. та п. Шуптару О.В.18 листопада 2016 року до Державного реєстру банків здійснено запис про реєстрацію редакції статутуПублічного акціонерного товариства «АЛЬТБАНК» у зв’язку зі зміною назви Банку з Публічногоакціонерного товариства «НЕОС БАНК» на Публічне акціонерне товариство «АЛЬТБАНК». Дана подіявідбулась після завершення процедури придбання контрольного пакету акцій у ABH Ukraine Limited.У другому кварталі 2018 року в результаті застосування положень статті 65-2 Закону України «Проакціонерні товариства» в порядку та на умовах, визначених пунктом 2 розділу II «Прикінцеві та перехідніположення» Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII «Про внесення змін до деякихзаконодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонернихтовариствах», частка власника істотної участі в банку п. Волоха І. О. збільшилася з 20,017463% до20,0709676%, а склад остаточних ключових учасників у структурі власності банку зменшився до п’ятиакціонерів Банку. Волох Ігор Олегович як уповноважена особа в інтересах групи осіб, які діють спільно, (асаме, п’ять найбільших акціонерів) придбав акції Банку у всіх інших власників акцій.10 жовтня 2018 року позачергові Загальні збори акціонерів прийняли рішення змінити тип Банку зпублічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, змінити повне найменуванняБанку (вилучити слово «Публічне»), а також затвердити нові редакції Статуту Банку та положень прооргани Банку. Всі зазначені зміни набирали чинності 13 листопада 2018 року, після погодженняНаціональним банком України та державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції.Юридична адреса та місцезнаходження Банку: Україна, 03037, місто Київ, вулиця Вузівська, будинок № 5.Банк у своїй діяльності керується Законами України «Про банки та банківську діяльність», «Проакціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облік та фінансовузвітність в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншим чиннимзаконодавством України, а також нормативно-правовими актами Національного банку України та іншихорганів виконавчої влади.
Учасники (акціонери) Банку. Станом на кінець дня 31 грудня 2018 року загальна пряма істотна участьфізичних осіб в капіталі Банку розподілена наступним чином:

31 грудня

2018 року

31 грудня
2017 рокуп. Артюх С.К. 24,5923466 % 24,592346%п. Дегода А.C. 24,5923466 % 24,592346%п. Стольніков Л.О. 24,5923466 % 24,592346%п. Волох І.О. 20,0709676 % 20,017463%п. Шуптар О.В. 6,1519926 % 6,151992%

Всього 100,00% 99,946493%Частка керівництва в акціях Банку складає 20,0709676% і належить Голові Правління п. Волоху І.О.
Організаційна структура Банку. На 31 грудня 2018 року банк має 1 відділення (31 грудня 2017 року –1 відділення). Станом на 31 грудня 2018 року кількість працівників Банку становить 68 осіб(31 грудня 2017 року – 72 особи).
Ліцензії та дозволи Банку. На підставі ліцензії Національного банку України № 106 від 19 листопада2018 року Банк надає повний спектр банківських послуг.
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Відповідно до чинного законодавства і на підставі відповідних ліцензій Національної комісії з ціннихпаперів та фондового ринку, Банк може здійснювати депозитарну діяльність депозитарної установи,діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування та професійну діяльність нафондовому ринку з торгівлі цінними паперами: брокерську діяльність та дилерську діяльність.Основною діяльністю Банку є надання банківських послуг юридичним і фізичним особам.Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
2. Операційне середовищеПротягом року в макроекономічному середовищі України значних змін не трапилося. Економічнезростання було повільним. Макроекономічне середовище ззовні та всередині країни було помірносприятливим для фінансового сектору. Запровадження воєнного стану в десяти областях України немало значного впливу на роботу банківського сектору: депозити населення та бізнесу не знизилися,банки залишались ліквідними та безперебійно здійснювали усі платежі.Зростання реального ВВП у 2018 році становило 3,3%. Рівень споживчої інфляції за підсумками 12місяців 2018 року становив 9,8% у річному вимірі. Цьому сприяла насамперед жорстка монетарнаполітика Національного банку України. Крім того, з метою сприяння зниження споживчої інфляціїНаціональний банк України в 2018 році чотири рази підвищував облікову ставку з 14,5% до 18% річних,востаннє – наприкінці третього кварталу.На кінець 2018 року в банківському секторі України було 77 діючих банків. Протягом року два банкизакінчили процедури злиття з іншими, два були перетворені на фінансові компанії, один банк буловизнано неплатоспроможним.У 2018 році банківський сектор отримав чистий прибуток 21,7 мільярдів гривень. Зростання активівбанківської системи на 2% відбулося насамперед завдяки збільшенню кредитного портфеля. Протягомроку кредитний ризик банківського сектору поступово знижувався, що свідчило про відновленняфінансового стану позичальників. У 2018 році пожвавився приплив коштів до банківської системи,зросли гривневі кошти населення та суб’єктів господарювання: на 14,8% та 6,8% відповідно у порівнянніз 2017 роком.На даний момент основним економічним ризиком залишається відсутність прогресу в проведенніструктурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та подальшої співпраці зМВФ на тлі високих обсягів погашення зовнішніх боргів у наступних роках.
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3. Зміни в обліковій політиці та принципах розкриття інформаціїУ цій фінансовій звітності Банк застосував МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі - МСФЗ 9) та поправкищодо розкриття інформації відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» (далі -МСФЗ 7R), які вступають в силу для річних періодів, що починаються 01 січня 2018 року або після цієїдати. Банк не використав можливість дострокового застосування будь-яких інших стандартів,роз'яснень або поправок до них, які були випущені, але ще не вступили в силу.У 2018 році також були вперше застосовані деякі інші поправки до стандартів і роз'яснення, які невплинули на фінансову звітність Банку.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»МСФЗ 9 замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (далі - МСБО 39) і діє для річнихперіодів, що починаються 01 січня 2018 року або після цієї дати.Банк перерахував порівняльну інформацію за 2017 рік для фінансових інструментів, що належать досфери застосування МСФЗ 9 там, де це було можливо без докладання зайвих зусиль. Там, де перерахунокпорівняльної інформації за 2017 рік не здійснювався, інформація представлена відповідно до МСБО 39 тане є зіставною з інформацією за 2018 рік. Різниці, що виникають у зв'язку з прийняттям МСФЗ 9, буливизнані безпосередньо у складі нерозподіленого прибутку станом на 01 січня 2018 року і розкриті вПримітці 8.

 Зміна принципів класифікації та оцінкиЗгідно МСФЗ 9 для цілей класифікації і визначення категорії оцінки всі фінансові активи, за виняткомінструментів капіталу та похідних інструментів, повинні оцінюватися виходячи з бізнес-моделі, якавикористовується організацією для управління фінансовими активами, в поєднанні з характеристикамиінструменту, пов'язаними з передбаченими договором грошовими потоками.МСФЗ 9 містить три основні категорії, за якими класифікуються фінансові активи, а саме:
 фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю;
 фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки віншому сукупному доході (далі - FVTOCI);
 фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки уприбутку або збитку (далі – FVTPL).Цей стандарт скасував існуючу згідно з МСБО 39 класифікацію фінансових активів у категоріїутримуваних до погашення, кредитів і дебіторської заборгованості та наявних для продажу.Порядок обліку фінансових зобов'язань залишився практично таким же, як і згідно з МСБО 39, завинятком обліку прибутків та збитків, що виникають у зв'язку з власним кредитним ризиком організаціїза зобов'язаннями, класифікованими за рішенням організації як оцінювані за FVTPL. Такі зміниподаються в складі іншого сукупного доходу і згодом не рекласифікуються в чистий прибуток абозбиток.Принципи, що застосовуються Банком для класифікації фінансових активів і фінансових зобов'язань,представлено в Примітці 4, дивись «Категорії оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань» та«Фінансові активи і фінансові зобов'язання». Кількісний вплив застосування МСФЗ 9 станом на 01 січня2018 р представлено в Примітці 8.
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 Зміна принципів оцінки на предмет знеціненняПрийняття МСФЗ 9 докорінно змінює порядок обліку збитків від знецінення за позиками, в результатічого модель понесених збитків, передбачена МСБО 39, замінюється на модель прогнозних очікуванихкредитних збитків (далі - ECL). МСФЗ 9 вимагає, щоб Банк створював резерв під ECL щодо всіх позик таінших боргових фінансових активів, які не оцінюються за FVTPL, а також зобов'язань по наданню позик ідоговорів фінансової гарантії. Такий резерв під знецінення базується на величині ECL, пов'язаних зймовірністю дефолту протягом наступних 12 місяців, якщо не відбулося значного збільшеннякредитного ризику з моменту первісного визнання. Якщо фінансовий актив відповідає визначеннюпридбаного або створеного кредитно-знеціненого фінансового активу (далі - POCI), то резерв підзнецінення базується на зміні ECL протягом усього терміну дії даного активу.Більш докладно метод знецінення, застосовуваний Банком, описаний у Примітці 4. Кількісний ефект відзастосування МСФЗ 9 станом на 01 січня 2018 р поданий у Примітці 8.
МСФЗ 7RДля відображення відмінностей між МСФЗ 9 та МСБО 39 були внесені поправки в МСФЗ 7 «Фінансовіінструменти: розкриття інформації», і Банк прийняв цей стандарт разом з МСФЗ 9 починаючи з 01 січня2018. Зміни стосуються розкриття інформації при переході, як описано в Примітці 8, та докладноїкількісної та якісної інформації, що стосується визначення ECL, наприклад, використовуванихприпущень і вихідних даних, наведеної в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Аналіз вихідних данихмоделі очікуваних кредитних збитків в разі множинних економічних сценаріїв за географічнимирегіонами»).Звірка залишків оціночного резерву під ECL на початок періоду із залишками на кінець періодупредставлена в Примітках 9, 10, 11 та 0.МСФЗ 7R також вимагає розкриття додаткової і більш докладної інформації про облік хеджування.
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4. Основні положення облікової політики

Основа подання фінансової звітності.Дана фінансова звітність Банку була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансовоїзвітності (далі - «МСФЗ»).
Іноземні валютиДана фінансова звітність представлена в українській гривні, валюті основного економічного середовища,в якому веде свою операційну діяльність Банк (функціональній валюті). Монетарні активи тазобов’язання, виражені у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Банку (іноземнихвалютах), перераховуються в українську гривню за відповідними офіційними курсами обміну валют, якідіють на звітну дату.Балансові активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються у звіті про фінансовий стан заофіційним курсом, що діяв на дату їх виникнення, та переоцінюються за курсом на звітну дату. Доходи тавитрати в іноземній валюті відображаються за офіційним курсом, що діяв на дату їх виникнення, а не надату розрахунків, а при застосуванні касового методу – за курсом розрахунку. Усі отримані прибутки тазбитки, які виникають у результаті такого перерахування, включаються до складу чистогоприбутку/(збитку) від операцій з іноземною валютою.
Курси обміну валют. Офіційні курси обміну валют, які використані для підготовки цієї фінансовоїзвітності, наведені нижче.Найменування валюти На 31 грудня 2018 року На 31 грудня 2017 рокуДолар США (USD) 27,688264 28,067223Євро (EUR) 31,714138 33,495424
Чистий процентний дохідПроцентні доходи та витрати за всіма фінансовими інструментами, за винятком тих, що класифікуютьсяяк утримувані для торгівлі, або ті, що оцінюються або призначені для обліку за FVTPL, відображаються ускладі «Чистий процентний дохід» як «Процентні доходи» та «Процентні витрати» у прибутку або збиткуз використанням методу ефективної процентної ставки. Відсотки за фінансовими інструментами, якіоцінюються за FVTPL, включаються до складу справедливої вартості за період.Ефективна процентна ставка (далі - EIR) - це ставка, яка точно дисконтує очікувані майбутні грошовіпотоки фінансового інструменту протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту або, якщодоречно, більш короткий період, до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансовогозобов’язання. Майбутні грошові потоки оцінюються з урахуванням всіх умов договору.Розрахунок EIR включає всі комісії та збори, що сплачені або отримані між сторонами контракту, які єдодатковими та безпосередньо відносяться до конкретної кредитної угоди, трансакційних витрат та всіхінших премій або дисконтів. Для фінансових активів, які оцінюються за FVTPL операційні витративизнаються у прибутку або збитку при первісному визнанні.Процентні доходи/процентні витрати розраховуються шляхом застосування EIR до валової балансовоївартості кредитно не знецінених фінансових активів (тобто за амортизованою вартістю фінансовогоактиву до коригування на будь-які очікувані кредитні збитки), або до амортизованої вартостіфінансових зобов'язань. Для кредитно-знецінених фінансових активів процентний дохід розраховуєтьсяшляхом застосування EIR до чистої амортизованої вартості кредитно-знецінених фінансових активів(тобто загальної балансової вартості, за вирахуванням резерву на очікувані кредитні збитки (далі -ECL)). Для фінансових активів, отриманих або придбаних кредитно-знеціненими (POCI), EIR відображаєECL при визначенні майбутніх грошових потоків, які, як очікується, будуть отримані від фінансовогоактиву.
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Чистий комісійний дохідКомісійні доходи та витрати включають комісії, крім тих, які є невід'ємною частиною EIR (дивись вище).Комісії, включені в цю частини звіту Банку про прибутки і збитки, включають серед іншого, комісії заобслуговування позики, невикористані комісії, пов’язані з зобов’язаннями щодо надання кредитів, колималоймовірно, що таке зобов’язання призведе до конкретного кредитування.Комісійні витрати щодо послуг, враховуються в міру отримання послуг.
Справедлива вартістьВизначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена у результатіпередачі зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чиця ціна безпосередньо спостерігається на ринку або оцінена із використанням іншої методики оцінки.Під час оцінки справедливої вартості активу або зобов’язання Банк бере до уваги характеристикивідповідного активу або зобов’язання на дату оцінки. Справедлива вартість для цілей оцінки та/аборозкриття у цій фінансовій звітності визначається на такій основі, за виключенням операцій оренди, яківходять у сферу застосування МСБО 17 «Оренда», та оцінок, які мають певну схожість зі справедливоювартістю, але не є справедливою вартістю, такі як чиста вартість реалізації згідно МСБО 2 «Запаси» абовартість під час використання згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів».Окрім того, для цілей фінансової звітності оцінки справедливої вартості розподіляються за категоріямина Рівні 1, 2 або 3 у залежності від того, наскільки вхідні дані, використані для оцінок справедливоївартості, піддаються спостереженню, і важливості таких вхідних даних для оцінки справедливої вартостіу цілому, які можна викласти таким чином:

 Вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (без коригування) на активних ринках наідентичні активи або зобов’язання, до яких Банк може мати доступ на дату оцінки;
 Вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до Рівня 1), якіможна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та
 Вхідні дані Рівня 3 являють собою вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає увідкритому доступі.

Фінансові інструменти - початкове визнання

Дата визнанняФінансові активи та фінансові зобов'язання, крім кредитів клієнтам та коштів клієнтів, спочаткувизнаються на дату укладення угоди, тобто дату, на яку Банк стає стороною за договором, який визначаєумови відповідного інструменту. Сюди відносяться угоди на стандартних умовах: покупка або продажфінансових активів, умови яких вимагають поставки активів протягом проміжку часу, який зазвичайвстановлюється нормативними актами або традиційно застосовується на ринку. Кредити клієнтамвизнаються в момент, коли кошти переводяться на рахунки клієнтів. Банк визнає кошти клієнтів, колидані кошти переводяться на рахунок Банку.
Первісна оцінка фінансових інструментівКласифікація фінансових інструментів при первісному визнанні залежить від договірних умов і бізнес-моделі, яка використовується для управління інструментами, дивись «Оцінка бізнес-моделі» та «Тестхарактеристик передбачених договором грошових потоків (тест SPPI)». Фінансові інструменти первіснооцінюються за справедливою вартістю, включаючи або виключаючи витрати на операцію, крім випадків,коли фінансові активи та фінансові зобов'язання оцінюються за FVTPL. Торгова дебіторськазаборгованість оцінюється за ціною угоди. Якщо справедлива вартість фінансових інструментів післяпервісного визнання відрізняється від ціни угоди, Банк враховує прибуток або збиток першого дня, якописано нижче.
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Прибуток або збиток «першого дня»Якщо ціна угоди відрізняється від справедливої вартості фінансового інструменту при первісномувизнанні та справедлива вартість ґрунтується на моделі оцінки, при якій використовуються тількиспостережувані ринкові дані, Банк визнає різницю між ціною угоди та справедливою вартістю у складі«Чистого доходу від торгових операцій». У тих випадках, коли справедлива вартість ґрунтується намоделі оцінки, при якій деякі дані є неспостережуваними, різниця між ціною угоди і справедливоювартістю переноситься на майбутні періоди і визнається в прибутку чи збитку, тільки тоді коли такі даністають спостережуваними або коли відбувається припинення визнання інструменту.
Категорії оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язаньПочинаючи з 01 січня 2018 року Банк класифікує всі свої фінансові активи на підставі бізнес-моделі, якавикористовується для управління активами, та договірних умов активів як оцінювані за:

 амортизованою вартістю, дивись «Кошти в банках, кредити клієнтам, фінансові інвестиції, якіоцінюються за амортизованою вартістю»;
 справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVTOCI), дивись «Боргові інструменти, якіоцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (політика, застосовувана з 01січня 2018 року)» та «Інструменти капіталу, які оцінюються за справедливою вартістю черезінший сукупний дохід (політика, застосовувана з 01 січня 2018 року)»; та
 справедливою вартістю через прибуток або збиток (FVTPL).Банк класифікує і оцінює похідні інструменти та інструменти, призначені для торгівлі, за FVTPL, дивись«Похідні інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» та«Фінансові активи або фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі». Банк може на власний розсудкласифікувати фінансові інструменти як оцінювані за FVTPL, якщо така класифікація дозволить усунутиабо значно зменшити непослідовність підходів до оцінки та визнання, дивись «Фінансові активи тафінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток».До 01 січня 2018 року Банк класифікував фінансові активи за наступними категоріями:
 позики та дебіторська заборгованість (оцінювалися за амортизованою вартістю), дивись «Коштив банках, кредити клієнтам, фінансові інвестиції, які оцінюються за амортизованою вартістю»;
 активи, які утримуються з метою продажу (оцінювалися за справедливою вартістю черезприбутки або збитки), дивись «Цінні папери в портфелі банку на продаж (політика,застосовувана до 01 січня 2018 року)» та «Цінні папери, що обліковуються за справедливоювартістю через прибуток або збиток (політика, застосовувана до 01 січня 2018 року);
 активи, утримувані до погашення (оцінювалися за амортизованою вартістю), дивись «Кошти вбанках, кредити клієнтам, фінансові інвестиції, які оцінюються за амортизованою вартістю».Фінансові зобов'язання, крім зобов'язань з надання позик та фінансових гарантій, оцінюються заамортизованою вартістю або за FVTOCI, якщо вони призначені для торгівлі та є похіднимиінструментами, або за рішенням організації класифікуються як оцінювані за справедливою вартістю,дивись «Фінансові активи та фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю черезприбуток або збиток».

Фінансові активи і фінансові зобов'язання

Кошти в банках, кредити клієнтам, фінансові інвестиції, які оцінюються за амортизованою
вартістюДо 01 січня 2018 року до статей Кошти в банках та Кредити клієнтам відносились непохідні фінансовіактиви з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку, крім:

 тих, які Банк мав намір продати негайно або в найближчому майбутньому;
 тих, які Банк при первісному визнанні за власним розсудом класифікував як оцінювані за FVTPLабо утримувані з метою продажу;



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(у тисячах гривень)

21

 тих, щодо яких Банк міг отримати суму, значно меншу, ніж сума його початкових інвестицій, зпричин, інших, ніж погіршення кредитної якості активу. Такі активи класифікувалися як наявнідля продажу.Починаючи з 01 січня 2018 року Банк оцінює кошти банків, кредити та позики клієнтам та іншіфінансові інвестиції за амортизованою вартістю, тільки якщо виконуються обидві наступні умови:
 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансовихактивів для отримання передбачених договором грошових потоків;
 договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошовихпотоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашенучастину основної суми боргу.Більш докладно дані умови розглядаються нижче.
 Оцінка бізнес-моделіБанк визначає бізнес-модель на рівні, який найкраще відображає, яким чином здійснюється управлінняоб'єднаними в групи фінансовими активами для досягнення певної мети бізнесу.Бізнес-модель Банку оцінюється не на рівні окремих інструментів, а на більш високому рівні агрегуванняпортфелів та заснована на спостережуваних факторах, таких як:
 яким чином оцінюється результативність бізнес-моделі та прибутковість фінансових активів, якіутримуються в рамках цієї бізнес-моделі, та яким чином ця інформація повідомляєтьсяключовому управлінському персоналу організації;
 ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (та на прибутковість фінансовихактивів, утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі) та, зокрема, спосіб управління данимиризиками; та
 очікувана частота, обсяг і терміни продажів також є важливими аспектами при оцінці бізнес-моделі Банку.Оцінка бізнес-моделі заснована на сценаріях, виникнення яких обґрунтовано очікується, без урахування«найгіршого» або «стресового» сценаріїв. Якщо грошові потоки після первісного визнання реалізованіспособом, відмінним від очікувань Банку, Банк не змінює класифікацію залишившихся фінансовихактивів, утримуваних в рамках даної бізнес-моделі, але в подальшому приймає таку інформацію до увагипри оцінці недавно створених або недавно придбаних фінансових активів.
 Тест характеристик передбачених договором грошових потоків (тест SPPI)В рамках другого етапу процесу класифікації Банк оцінює договірні умови фінансового активу, щобвизначити, чи є передбачені договором грошові потоки по активу виключно платежами в рахунокосновної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу (далі - тест SPPI).Для цілей даного тесту «основна сума боргу» являє собою справедливу вартість фінансового активу припервісному визнанні, та вона може змінюватися протягом строку дії даного фінансового активу(наприклад, якщо мають місце виплати в рахунок погашення основної суми боргу або амортизаціяпремії/дисконту).Найбільш значними елементами відсотків в рамках кредитного договору зазвичай є відшкодування зачасову вартість грошей та відшкодування за кредитний ризик. Для проведення тесту SPPI Банкзастосовує судження та аналізує доречні фактори, наприклад, в якій валюті виражений фінансовийактив, та період, на який встановлена процентна ставка.В той же час договірні умови, які здійснюють більш ніж занадто малий вплив на схильність до ризиківабо волатильність передбачених договором грошових потоків, не пов'язаних з базовим кредитнимдоговором, не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потоків, які є виключноплатежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу. Утаких випадках фінансовий актив необхідно оцінювати за FVTPL.
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Похідні інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збитокПохідний інструмент - це фінансовий інструмент або інший договір, який володіє всіма трьоманаступними характеристиками:
 його вартість змінюється в результаті зміни певної відсоткової ставки, ціни фінансовогоінструменту, ціни товару, валютного курсу, індексу цін чи ставок, кредитного рейтингу абокредитного індексу або іншої змінної (так званої «базової»), за умови, що зазначена змінна -якщо це нефінансова змінна - не є специфічною для будь-якої зі сторін за договором;
 для його придбання не потрібно початкових чистих інвестицій або потрібна мінімальнапочаткова чиста інвестиція в порівнянні з іншими видами договорів, які, за очікуванням, маютьподібну реакцію на зміни ринкових факторів;
 розрахунки по ньому будуть здійснені на деяку дату в майбутньому.До похідних інструментів відносяться процентні свопи, ф'ючерсні договори, свопи кредитного дефолту,валютні свопи, форвардні валютні договори та опціони на відсоткові ставки, іноземні валюти таінструменти капіталу. Похідні інструменти обліковуються за справедливою вартістю та відображаютьсяяк активи, якщо їх справедлива вартість позитивна, або як зобов'язання, якщо їх справедлива вартістьнегативна. Повністю забезпечені похідні інструменти, погашення яких регулярно здійснюється на нетто-основі грошовими коштами, визнаються тільки в обсязі залишків, непогашених до початку наступногоробочого дня. Зміни справедливої вартості похідних інструментів включаються до складу «Чистогодоходу від торгових операцій», за винятком випадків, коли застосовується облік хеджування.Протягом 2018 та 2017 років Банк не здійснював операції з похідними фінансовими інструментами.

Фінансові активи або фінансові зобов'язання, призначені для торгівліБанк класифікує фінансові активи або фінансові зобов'язання як призначені для торгівлі, якщо вонибули придбані або випущені, головним чином, з метою отримання короткострокового прибутку задопомогою торгової діяльності або є частиною портфеля фінансових інструментів, які управляються якєдина група, та недавня практика свідчить про те, що операції з ними відбувалися з метою отриманнякороткострокового прибутку. Фінансові активи і фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі,оцінюються за справедливою вартістю і відображаються в звіті про фінансовий стан. Зміни справедливоївартості визнаються у складі «Чистого доходу від торгових операцій». Процентні та дивідендні доходиабо витрати визнаються в якості «Чистого доходу від торгових операцій» в момент, передбаченийумовами договору, або коли право на їх отримання встановлено.Дана класифікація включає боргові цінні папери, інструменти капіталу, короткі позиції та кредитиклієнтам, які були придбані, головним чином, з метою продажу або зворотної покупки в найближчомумайбутньому.Протягом 2018 та 2017 років Банк не класифікував фінансові активи або фінансові зобов'язання якпризначені для торгівлі.
Боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
(політика, застосовувана з 01 січня 2018 року)Згідно МСФЗ 9 Банк застосовує нову категорію і оцінює боргові інструменти за справедливою вартістючерез інший сукупний дохід (FVTOCI), якщо виконуються обидві наступні умови:

 інструмент утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отриманняпередбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
 договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання грошових потоків, які є виключноплатежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної сумиборгу (тобто дотримуються критерії тесту SPPI).До таких інструментів в основному відносяться активи, які відповідно до МСБО 39 ранішекласифікувалися як фінансові інвестиції, утримувані з метою продажу.
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Боргові інструменти, які оцінюються за FVTOCI, в послідуючому оцінюються за справедливою вартістю, априбуток або збиток, що виникають в результаті зміни справедливої вартості, визнаються в складііншого сукупного доходу. Процентний дохід та прибуток або збитки від зміни валютних курсіввизнаються в прибутку чи збитку таким же чином, як і у випадку фінансових активів, які оцінюються заамортизованою вартістю. Спосіб розрахунку ECL за борговими інструментами, які оцінюються за FVTOCI,дивись в «Боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід».Якщо Банк володіє більше ніж однієї інвестицією в один і той же цінний папір, вважається, що їх вибуттябуде здійснюватися за принципом «першим надійшов - першим проданий». При припиненні визнаннянакопичені прибуток або збиток, раніше визнані в складі іншого сукупного доходу, рекласифікуються зіскладу іншого сукупного доходу в прибуток або збиток.
Інструменти капіталу, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
(політика, застосовувана з 01 січня 2018 року)Іноді Банк при первісному визнанні деяких інвестицій в інструменти капіталу приймає рішення, безправа його подальшої скасування, класифікувати їх як інструменти капіталу, які оцінюються за FVTOCI,якщо вони відповідають визначенню інструмента капіталу згідно з МСФЗ 32 «Фінансові інструменти:подання» та не призначені для торгівлі. Рішення про таку класифікацію приймається по кожномуінструменту окремо.Прибутки та збитки за такими інструментам капіталу ніколи не рекласифікуються в прибуток абозбиток. Дивіденди визнаються в прибутку або збитку в якості іншого операційного доходу, коли правона отримання дивідендів встановлено, крім випадків, коли Банк отримує вигоду від таких надходжень вякості відшкодування частини первісної вартості такого інструменту. У такому випадку прибутоквизнається в складі іншого сукупного доходу. Інструменти капіталу, які оцінюються за FVTOCI, непідлягають оцінці на предмет знецінення.
Випущені боргові інструменти та інші позикові коштиПісля первісного визнання випущені боргові інструменти та інші позикові кошти в послідуючомуоцінюються за амортизованою вартістю. Амортизована вартість розраховується з урахуванням всіхдисконтів або премій від випуску коштів та витрат по угоді, які є невід'ємною частиною EIR. Складовийфінансовий інструмент, який містить як борговий, так і дольовий компонент, розділяється на датувипуску.
Фінансові активи та фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збитокДо даної категорії оцінки відносяться фінансові активи та фінансові зобов'язання, які не призначені дляторгівлі та які при первісному визнанні були класифіковані таким чином на розсуд керівництва або вобов'язковому порядку повинні оцінюватися за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 9. Припервісному визнанні керівництво може по власний розсуд класифікувати інструмент як оцінюваний заFVTPL, тільки якщо виконується один з наступних критеріїв. Рішення про таку класифікації приймаєтьсяпо кожному інструменту окремо:

 це усуває або значно зменшує непослідовність підходів, яка інакше виникла б внаслідоквикористання різних баз оцінки активів або зобов'язань або визнання пов'язаних з нимиприбутків та збитків;або
 зобов'язання (а до 01 січня 2018 року і активи згідно з МСБО 39) є частиною групи фінансовихзобов'язань (або фінансових активів, або і того і іншого згідно з МСБО 39), управління якою таоцінка результатів здійснюються на основі справедливої вартості відповідно до документальнооформленої стратегії управління ризиками або інвестиційною стратегією;або
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 зобов'язання (а до 01 січня 2018 року і активи згідно з МСБО 39) містять один або більшевбудованих похідних інструментів, за винятком випадків, коли вони не викликають значноїзміни грошових потоків в порівнянні з тими, які в іншому випадку були б потрібні за договором,або очевидно, на основі мінімального аналізу або без нього, при первісному розглядіаналогічного інструменту, що відділення вбудованого (их) похідного (их) інструменту (ів)заборонено.Фінансові активи та фінансові зобов'язання, які оцінюються за FVTPL, враховуються в звіті профінансовий стан за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості відображаються у складіприбутку або збитку, за винятком змін справедливої вартості фінансових зобов'язань, класифікованихна розсуд Банку як оцінювані за FVTPL, які обумовлені зміною власного кредитного ризику Банку. Такізміни справедливої вартості визнаються в якості «Резерву власного кредитного ризику» в складі іншогосукупного доходу та не підлягають рекласифікації в прибуток або збиток. Відсотки, сплачені абоотримані по інструментах, класифікованих на розсуд Банку як оцінювані за FVTPL обліковуються якпроцентні витрати або процентні доходи відповідно з використанням EIR з урахуванням всіхдисконтів/премій та відповідних витрат на операцію, які є невід'ємною частиною інструменту. Відсотки,отримані за активами, які в обов'язковому порядку оцінюються за FVTPL, враховуються звикористанням передбаченої договором процентної ставки, дивись «Чистий процентний дохід».Дивіденди, отримані від інвестицій в інструменти капіталу, які оцінюються за FVTPL, відображаються узвіті про прибутки та збитки як інші операційні доходи, коли право на їх отримання встановлено.Протягом 2018 року Банк не мав фінансових активів та фінансових зобов’язань, які оцінюються засправедливою вартістю через прибуток або збиток.
Фінансові гарантії та невикористана частина зобов'язання надати позикуБанк випускає фінансові гарантії та зобов'язання з надання позик.Фінансові гарантії спочатку визнаються у фінансовій звітності (за статтею «Забезпечення зобов'язання»)за справедливою вартістю, в сумі отриманої винагороди. Після первісного визнання Банк оцінює своєзобов'язання по кожній гарантії за найбільшою із величин: первісно визнаної суми за вирахуваннямнакопиченої амортизації, визнаної у звіті про прибутки і збитки, і - відповідно до МСБО 39 - найкращоїоцінки витрат, необхідних для врегулювання фінансового зобов'язання, які виникають в результатігарантії, або - згідно з МСФЗ 9 - оціночного резерву під ECL, як описано в Примітці 0.Отримані винагороди визнаються в прибутку чи збитку в якості «Чистих комісійних доходів» на лінійнійоснові протягом терміну дії гарантії.Невикористані зобов'язання з надання позик є договірними зобов'язаннями, за умовами яких протягомтерміну дії зобов'язання Банк зобов'язаний надати клієнту позику на обумовлених заздалегідь умовах.Як і у випадку з договорами фінансової гарантії, відповідно до МСБО 39 по таким інструментамстворювалося оціночне зобов'язання, якщо вони були обтяжливими, однак починаючи з 01 січня 2018року стосовно таких зобов'язань застосовуються вимоги до оцінки ECL.Договірна номінальна вартість фінансових гарантій та невикористаних зобов'язань з надання позик,якщо їх умови передбачають надання позики на ринкових умовах, не відображається в звіті профінансовий стан. Інформація про номінальну вартість таких інструментів, а також відповідних ECLрозкрита в Примітці 0.Банк іноді випускає зобов'язання з надання позик за процентними ставками, нижчими від ринкових.Такі зобов'язання в послідуючому оцінюються за найбільшою із величин: з суми оціночного резерву підECL (дивись «Огляд принципів оцінки очікуваних кредитних збитків» нижче та Примітку 0 (дивись«Кредитний ризик: Оцінка знецінення (політика, застосовувана з 01 січня 2018 року») або первісновизнаної суми за вирахуванням, коли це доречно, накопиченої суми доходу.
Цінні папери в портфелі банку на продаж (політика, застосовувана до 01 січня 2018 року)Банк відносить до портфеля на продаж акції, що призначені для продажу і не класифікуються як цінніпапери, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки черезприбутки/збитки або цінні папери в портфелі банку до погашення.
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Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (політика,
застосовувана до 01 січня 2018 року)До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки черезприбуток або збиток належать:

 боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що використовуютьсяБанком для отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни та продажу внайближчий час;
 будь-які інші цінні папери, що визначаються банком на етапі первісного визнання як такі, щодояких Банк має намір і змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки черезприбутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на активному ринку ісправедливу вартість яких неможливо достовірно визначити). До таких цінних паперіввідносяться цінні папери, які не використовуються Банком для отримання прибутків урезультаті короткострокових коливань і державні облігації з індексованою вартістю, яківміщують в себе похідний фінансовий інструмент, що не підлягає відокремлюванню. На підставіпараграфу 12 МСБО 39, такі цінні папери обліковуються за справедливою вартістю звідображенням переоцінки як прибутку або збитку.Цінні папери первісно оцінюються за справедливою вартістю, такі цінні папери не переглядаються назменшення корисності. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під часпервісного визнання таких цінних паперів. У разі зміни справедливої вартості здійснюється переоцінкацінних паперів на дату балансу, результати переоцінки відображаються в Звіті про прибутки і збитки таінші сукупні доходи.Методи оцінки справедливої вартості боргових цінних паперів визначаються внутрішніминормативними документами Банку. Протягом 2017 року Банк для визначення справедливої вартостівикористовував вхідні данні Рівня 1, а саме - ціни котирування на активних ринках на ідентичні активи,до яких Банк мав доступ на дату оцінки.

Рекласифікація фінансових активів та фінансових зобов'язаньПочинаючи з 01 січня 2018 року Банк не здійснює рекласифікацію фінансових активів після їх первісноговизнання, крім виняткових випадків, коли Банк здійснює придбання, вибуття або припиняє діяльністьнапрямку бізнесу. Фінансові зобов'язання ніколи не рекласифікуються. У 2018 році Банк не здійснюваврекласифікацію фінансових активів.
Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань

Припинення визнання у зв'язку з істотною модифікацією умов інструментуБанк припиняє визнання фінансового активу, наприклад, кредиту, наданого клієнту, якщо умовидоговору переглядаються таким чином, що по суті він стає новим кредитом, а різниця визнається вякості прибутку або збитку від припинення визнання до того, як визнано збиток від знецінення. Припервісному визнанні кредити відносяться до Стадії 1 для цілей оцінки ECL, крім випадків, колистворений кредит вважається POCI активом.При оцінці того, чи слід припиняти визнання кредиту клієнту, Банк, крім іншого, розглядає наступніфактори:
 зміна валюти кредиту;
 додавання компонента капіталу;
 зміна контрагента;
 чи призводить модифікація до того, що інструмент більше не відповідає критеріям тесту SPPI.Якщо модифікація не призводить до значної зміни грошових потоків, модифікація не призводить доприпинення визнання. На основі зміни грошових потоків, дисконтованих за первісною EIR, Банк визнаєприбуток або збиток від модифікації до того, як визнано збиток від знецінення.
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Припинення визнання, не пов'язане з істотною модифікацією

 Фінансові активиБанк припиняє визнання фінансового активу (або, де це доречно, частини фінансового активу абочастини групи аналогічних фінансових активів), коли закінчився термін дії передбачених договоромправ на отримання грошових потоків від цього фінансового активу. Банк також припиняє визнанняфінансового активу, якщо він передав цей фінансовий актив і дана передача відповідає вимогам дляприпинення визнання.Банк передав фінансовий актив в тому і тільки в тому випадку, якщо він:
 передав передбачені договором права на одержання грошових потоків від цього фінансовогоактиву;або
 зберіг передбачені договором права на одержання грошових потоків від фінансового активу, алевзяв на себе обов'язок виплачувати ці грошові потоки без істотних затримок третій стороні врамках «транзитної» угоди.Транзитні угоди являють собою угоди, в рамках яких Банк зберігає передбачені договором права наодержання грошових потоків від фінансового активу («первісний актив»), але приймає на себепередбачений договором обов'язок виплачувати ці грошові потоки одній або декільком іншиморганізаціям («кінцеві одержувачі»), і при цьому виконуються всі три наступні умови:
 Банк не зобов'язаний виплачувати кінцевим одержувачам будь-які суми, якщо він не отримаєеквівалентних сум за первісним активом, за винятком короткострокового розміщення коштів зправом повного відшкодування розміщеної суми плюс нараховані відсотки за ринковимиставками;
 Банк не може продавати або передавати первісний актив в заставу, крім як кінцевимодержувачам як забезпечення;
 Банк зобов'язаний перераховувати всі грошові потоки, що збираються ним в інтересах кінцевиходержувачів, без істотних затримок. Крім того, Банк не має права реінвестувати такі грошовіпотоки, за винятком інвестицій в грошові кошти або еквіваленти грошових коштів, в тому числівідсотки, зароблені від такої інвестиції, в межах періоду з дати збору грошових потоків до датинеобхідного їх перерахування кінцевим одержувачам.Передача фінансових активів відповідає вимогам для припинення визнання, якщо:
 Банк передав практично всі ризики і вигоди, пов'язані з активом;або
 Банк не передав і не зберіг практично всі ризики і вигоди, пов'язані з активом, але передавконтроль над цим активом.Банк вважає, що він передав контроль над активом в тому і тільки в тому випадку, якщо приймаючасторона має практичну можливість продати переданий їй актив цілком незалежній третій стороні таможе використати цю можливість в односторонньому порядку без необхідності накладання додатковихобмежень на таку передачу.Якщо Банк не передав та не зберіг практично всі ризики та вигоди, пов'язані з активом, але зберігконтроль над переданим активом, то Банк продовжує визнання даного фінансового активу в обсязі своєїподальшої участі. В даному випадку Банк також визнає пов'язане з активом зобов'язання. Переданийактив і пов'язане з ним зобов'язання оцінюються на основі, що відображає ті права та обов'язки, які Банкзберіг.Подальша участь, яке приймає форму гарантії за переданим активом, оцінюється за найменшою знаступних двох величин: первісної балансової вартості активу або максимальної суми відшкодування,яку Банк може бути зобов'язаний виплатити.
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Якщо подальша участь приймає форму випущеного або придбаного опціону (або і того та іншого) щодопереданого активу, то обсяг подальшої участі оцінюється в тій сумі, яку Банк може бути зобов'язанийвиплатити в разі зворотної купівлі. У разі випущеного пут-опціону щодо активу, що оцінюється засправедливою вартістю, обсяг подальшої участі організації обмежується меншою з наступних двохвеличин: справедливої вартості переданого активу і ціни виконання даного опціону.
 Фінансові зобов'язанняБанк припиняє визнання фінансового зобов'язання, коли передбачений договором обов'язок виконаний,анульований або припинений після закінчення терміну. Коли існуюче фінансове зобов'язаннязамінюється на інше з тим же кредитором, але з істотно відмінними умовами, або якщо умови наявногозобов'язання істотно модифікуються, то така заміна або модифікація враховуються як припиненнявизнання первісного зобов'язання та визнання нового зобов'язання. Різниця між балансовою вартістюпервісного фінансового зобов'язання та сумою виплаченого відшкодування визнається у складіприбутку або збитку.

Знецінення фінансових активів (політика, застосовувана з 01 січня 2018 року)

Огляд принципів оцінки очікуваних кредитних збитківЯк зазначалося в Примітці 3, дивись «МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», застосування МСФЗ 9 докоріннозмінює порядок обліку Банком збитків від знецінення за позиками, впроваджуючи модель прогнознихECL замість моделі понесених збитків, передбаченої МСБО 39. Починаючи з 01 січня 2018 року Банквизнає резерв під ECL за всіма кредитами та іншими борговими фінансовими інструментами, які неоцінюються за FVTPL, а також зобов'язаннями з надання позик та договорами фінансової гарантії, які вданому розділі всі разом іменуються «фінансовими інструментами». Згідно МСФЗ 9 у відношенніінструментів капіталу вимоги, що стосуються знецінення, не застосовуються.Резерв під ECL оцінюється в сумі кредитних збитків, які, як очікується, виникнуть протягом терміну діїактиву (очікувані кредитні збитки за весь термін), якщо кредитний ризик по даному фінансовому активузначно збільшився з моменту первісного визнання, в іншому випадку резерв під збитки будеоцінюватися в сумі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитних збитках, як зазначено в Примітці 4,дивись «Розрахунок очікуваних кредитних збитків». Політика Банку, що стосується визначення того, чимало місце значне збільшення кредитного ризику, описана в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик:Значне збільшення кредитного ризику»).12-місячні ECL - це частина ECL за весь термін, що представляє собою ECL, які виникають внаслідокдефолтів за фінансовим інструментом, можливих протягом 12 місяців після звітної дати.ECL за весь термін та 12-місячні ECL розраховуються або на індивідуальній основі, або на груповій основі,в залежності від характеру базового портфеля фінансових інструментів. Політика Банку, що стосуєтьсяоб'єднання фінансових активів в групи для цілей оцінки на груповій основі, описана в Примітці 0 (дивись«Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»).Банк встановив політику здійснення оцінки на кінець кожного звітного періоду щодо того, чи мало місцезначне збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом з моменту первісного визнання,шляхом урахування зміни ризику настання дефолту протягом строку дії фінансового інструменту. Більшдетально дана політика описана в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Значне збільшення кредитногоризику»).На підставі описаного вище процесу Банк групує надані ним кредити в такий спосіб:
 Стадія 1: При первісному визнанні кредиту Банк визнає резерв під знецінення в сумі, щодорівнює 12-місячним ECL. До Стадії 1 також відносяться кредити та інші кредитні лінії,кредитний ризик за якими зменшився до такого ступеня, що вони були переведені із Стадії 2.
 Стадія 2: Якщо кредитний ризик по кредиту значно збільшився з моменту первісноговизнання, Банк визнає резерв під знецінення в сумі, що дорівнює ECL за весь термін. До Стадії 2також відносяться кредити та інші кредитні лінії, кредитний ризик за якими зменшився дотакого ступеня, що вони були переведені із Стадії 3.
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 Стадія 3: Кредити, які є кредитно-знеціненими (як описано в Примітці 0 (дивись«Кредитний ризик: Визначення дефолту та покращення»). Банк визнає резерв під знецінення всумі, що дорівнює ECL за весь термін.
 POCI: Придбані або створені кредитно-знецінені (POCI) фінансові активи - це активи, заякими було кредитне знецінення на момент первісного визнання. При первісному визнанні POCIфінансові активи обліковуються за справедливою вартістю, та в подальшому процентний дохідпо ним визнається на основі EIR, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. Резерв під ECLвизнається або припиняє визнаватися тільки в тому обсязі, в якому відбулася зміна сумиочікуваних кредитних збитків.Якщо Банк не має обґрунтованих очікувань щодо відшкодування фінансового активу в повному обсязіабо його частини, то необхідно зменшити валову балансову вартість цього фінансового активу. Такезменшення розглядається як (часткове) припинення визнання фінансового активу.

Розрахунок очікуваних кредитних збитківБанк розраховує ECL на основі чотирьох сценаріїв, зважених з урахуванням ймовірності, для оцінкиочікуваних недоотримань грошових коштів, які дисконтуються з використанням EIR або її приблизногозначення. Недоотримання грошових коштів - це різниця між грошовими потоками, що належатьорганізації відповідно до договору, та грошовими потоками, які організація очікує отримати.Механіка розрахунку ECL описана нижче, а основними елементами є такі:
 Імовірністьдефолту (PD) Імовірність дефолту (далі - PD) представляє собою розрахункову оцінкуймовірності дефолту протягом заданого часового проміжку. Дефолт можевідбутися тільки в певний момент часу протягом періоду, який аналізується,якщо визнання активу не було припинено та він як і раніше є частиноюпортфеля. Поняття PD більш детально розглядається в Примітці 0 (дивись«Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку тапроцес оцінки ймовірності дефолту (PD)»).
 Експозиціяпід ризикомдефолту(EAD)

Експозиція під ризиком дефолту (далі - EAD) представляє собою розрахунковуоцінку величини, схильною до дефолту на будь-яку дату в майбутньому, зурахуванням очікуваних змін цієї величини після звітної дати, включаючивиплати основної суми боргу та відсотків, які передбачені договором або іншимчином, погашення виданих позик та відсотки, нараховані в результатіпрострочення платежів. Поняття EAD більш детально розглядається в Примітці0 (дивись «Кредитний ризик: Величина, схильна до ризику дефолту (EAD)»).
 Рівень втратпри дефолті(LGD) Рівень втрат при дефолті (LGD) представляють собою розрахункову оцінкузбитків, що виникають у разі настання дефолту в певний момент часу.LGD розраховуються як різниця між передбаченими договором грошовимипотоками і тими грошовими потоками, які кредитор очікує отримати, в томучислі в результаті реалізації забезпечення. Даний показник зазвичайвиражається у відсотках по відношенню до EAD. Поняття LGD більш детальнорозглядається в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Рівень втрат придефолті (LGD)»).При оцінці ECL Банк розглядає чотири сценарії: базовий, оптимістичний, помірно песимістичний(песимістичний 1) та вкрай песимістичний (песимістичний 2). Для кожного з них встановлюються своїпоказники PD, EAD та LGD, як зазначено в Примітці 4, дивись «Кредитні карти та інші поновлюванімеханізми кредитування». У випадку доцільності, оцінка множинних сценаріїв також враховує спосіб, задопомогою якого очікується відшкодування кредитів, щодо яких стався дефолт, в тому числі ймовірністьтого, що відбудеться поліпшення кредитної якості, а також вартість забезпечення та суму, яка може бутиотримана в результаті продажу активу.За винятком кредитних карт та інших поновлюваних механізмів кредитування, порядок обліку якихнаведено окремо в Примітці 4, дивись «Кредитні карти та інші поновлювані механізми кредитування»,максимальний період, для якого розраховуються очікувані кредитні збитки, - це передбаченийдоговором термін дії фінансового інструменту, якщо Банк не має юридичного права відкликати цейінструмент раніше.
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Збитки від знецінення та їх відшкодування враховуються та інформація про них подається окремо відприбутку або збитків від модифікації, які відображаються як коригування валової балансової вартостіфінансових активів.Оціночне зобов'язання під ECL в разі зобов'язань з надання позик оцінюється, як описано в Примітці 0.Оцінка ECL (включаючи ECL по невикористаній частині зобов'язання надати позику) поновлюванихмеханізмів кредитування, таких як кредитні карти, описується в Примітці 4, дивись «Кредитні карти таінші поновлювані механізми кредитування».Принципи оцінки ECL описані нижче:Стадія 1: 12-місячні ECL розраховуються як частина ECL за весь термін, яка представляє ECL, щовиникають внаслідок дефолтів за фінансовим інструментом, можливих протягом 12місяців після звітної дати. Банк розраховує 12-місячні ECL виходячи з очікувань щодонастання дефолту протягом 12 місяців після звітної дати. Даний показник ймовірностідефолту протягом 12 місяців застосовується по відношенню до EAD та множиться наочікуваний показник LGD, а потім дисконтується з використанням приблизногозначення початкової EIR. Такі розрахунки проводяться для кожного з чотирьохсценаріїв, зазначених вище.Стадія 2: Якщо кредитний ризик за позикою значно збільшився з моменту первісного визнання,Банк визнає резерв під знецінення в сумі, що дорівнює ECL за весь термін. Принципирозрахунку аналогічні тим, які вказані вище, включаючи можливість використаннямножинних сценаріїв, за винятком того, що PD та LGD розраховуються протягом усьоготерміну дії інструмента. Очікувані суми недоотримання коштів дисконтуються звикористанням приблизного значення первісної EIR.Стадія 3: Відносно позик, які є кредитно-знеціненими (як зазначено в Примітці 0 (дивись«Кредитний ризик: Визначення дефолту та покращення»)), Банк визнає резерв підзнецінення в сумі, що дорівнює ECL за весь термін. Метод розрахунку аналогічнийметоду, що використовується для активів Стадії 2, а PD встановлюється на рівні 100.POCI Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи - це активи, за якими булокредитне знецінення на момент первісного визнання. У разі таких активів Банк визнаєв якості оціночного резерву під збитки тільки накопичені з моменту первісноговизнання зміни ECL за весь термін на основі чотирьох сценаріїв, зважених зурахуванням ймовірності, дисконтовані з використанням EIR, скоригованої зурахуванням кредитного ризику.Зобов'язанняз наданняпозики При оцінці ECL за весь термін у відношенні до невикористаної частини зобов'язання знадання позик Банк враховує частину зобов'язання, яка, як очікується, будевикористана протягом очікуваного терміну дії. Згодом ECL розраховуються в сумітеперішньої вартості очікуваних недоотримань грошових коштів в разі виконаннязобов'язання з надання позик на підставі чотирьох сценаріїв, зважених з урахуваннямймовірності. Очікувана сума недоотримання грошових коштів дисконтується звикористанням приблизного значення очікуваної EIR за позикою.У разі кредитних карт та поновлюваних механізмів кредитування, які містять яккомпонент позики, так і компонент невикористаної частини зобов'язання з наданняпозик, ECL розраховуються та представляються разом з позикою. У разі зобов'язань знадання позик ECL визнаються за статтею «Оціночні зобов'язання».Фінансовігарантії Зобов'язання Банку по кожній гарантії оцінюється за найбільшою величиною з первісновизнаної суми за вирахуванням накопиченої амортизації, визнаної у звіті про прибуткита збитки, і суми оцінного резерву під ECL. Для цих цілей Банк оцінює ECL на основітеперішньої вартості очікуваних виплат, які відшкодовують власнику інструментукредитні збитки, які він несе. Недоотримання коштів дисконтуються з використаннямпроцентної ставки, скоригованої з урахуванням ризику, притаманного відповідномуінструменту. Розрахунки проводяться з використанням чотирьох сценаріїв, зважених зурахуванням ймовірності. ECL за договорами фінансової гарантії визнаються за статтею«Оціночні зобов'язання».
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Боргові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідECL за борговими інструментами, які оцінюються за FVTOCI, не зменшують балансову вартість цихфінансових активів в звіті про фінансовий стан, які продовжують оцінюватися за справедливоювартістю. Замість цього, сума, яка дорівнює оціночному резерву під очікувані збитки, який був бистворений при оцінці активу за справедливою вартістю, визнається у складі OCI в якості накопиченоїсуми знецінення з визнанням відповідних сум в складі прибутків або збитків. Накопичена сума збитків,визнаних у складі OCI, рекласифікується в прибуток або збиток при припиненні визнання активу.
Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активиУ разі POCI фінансових активів Банк визнає в якості оціночного резерву під збитки тільки накопичені змоменту первісного визнання зміни ECL за весь термін.
Кредитні карти та інші поновлювані механізми кредитуванняБанк пропонує своїм клієнтам, корпоративним та роздрібним, різні овердрафти та кредитні карти, якіБанк може відкликати та / або за якими він може зменшити ліміти. Банк не обмежує схильність доризику кредитних збитків договірним строком для подачі повідомлення, і замість цього розраховує ECLпротягом періоду, який відображає очікування Банку щодо поведінки клієнта, ймовірності дефолту тамайбутніх заходів по зменшенню кредитного ризику, що може передбачати зменшення або закриттялімітів.Регулярна оцінка того, чи мало місце значне збільшення кредитного ризику, по відношенню довідновлюваних механізмам кредитування аналогічна оцінці, яка проводиться щодо інших продуктівкредитування. Вона заснована на змінах внутрішнього кредитного ризику клієнта, як описано вПримітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процесоцінки ймовірності дефолту (PD)»), але при цьому більша увага приділяється якісним факторам,наприклад, змін у використанні кредиту.Ставка, яка використовується для дисконтування ECL по кредитних картах, заснована на середнійефективній процентній ставці, яка буде застосовуватися протягом періоду схильності до ризиків. Такаоцінка враховує те, що багато кредитів виплачуються в повному обсязі щомісяця, і, отже, відсоток по нихне нараховується.Розрахунок ECL, включаючи оцінку очікуваного періоду, протягом якого існує схильність до кредитногоризику, та ставки дисконтування, здійснюється (як описано в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик:Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»)) на індивідуальній основіза корпоративними позиками та на груповій основі по роздрібних позиках. Оцінка на груповій основіздійснюється окремо для портфелів фінансових інструментів, які володіють аналогічнимихарактеристиками кредитного ризику.
Прогнозна інформаціяВ своїх моделях визначення ECL Банк використовує широкий спектр прогнозної інформації в якостівихідних економічних даних, наприклад:

 зростання ВВП;
 рівень безробіття;
 базові ставки Національного банку;
 індекси цін на житло.Вихідні дані та моделі, що використовуються при розрахунку ECL, не завжди відображають всіхарактеристики ринку на дату подання фінансової звітності. Щоб відобразити це, іноді здійснюютьсяякісні коригування або накладення в якості тимчасових коригувань, якщо такі відмінності є суттєвими.Більш детальна інформація про зазначені вихідні данні та аналіз чутливості представлені в Примітці 0(дивись «Кредитний ризик: Аналіз вихідних даних моделі очікуваних кредитних збитків в разімножинних економічних сценаріїв за географічними регіонами»).
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Оцінка забезпеченняДля зниження кредитних ризиків за фінансовими активами Банк прагне використовувати забезпечення,де це можливо. Забезпечення приймає різні форми, такі як грошові кошти, цінні папери, гарантії,нерухомість, дебіторська заборгованість, запаси, інші нефінансові активи та механізми підвищеннякредитної якості, наприклад, угоди про неттинг. Облікова політика Банку щодо забезпечення,отриманого в рамках кредитних угод, згідно з МСФЗ 9 така ж, якою вона була згідно з МСБО 39.Забезпечення, крім випадків, коли на нього було звернено стягнення, не відображається в звіті профінансовий стан Банку. Однак справедлива вартість забезпечення враховується при визначенні ECL. Якправило, вона оцінюється принаймні при укладенні договору та переоцінюється щорічно. Однак деяківиди забезпечення, наприклад, товари в обігу, що належать до заставних вимог, оцінюютьсящоквартально.Більш детальна інформація про вплив різних засобів підвищення кредитної якості Банку представлена вПримітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Забезпечення та інші механізми підвищення кредитної якості»).Наскільки це можливо, Банк використовує дані активного ринку для оцінки фінансових активів,утримуваних в якості забезпечення. Інші фінансові активи, щодо яких відсутня легко доступна ринковавартість, оцінюються з використанням моделей. Нефінансові види забезпечення, наприклад,нерухомість, оцінюються на основі даних, наданих третіми сторонами, наприклад, іпотечнимиброкерами, або на основі індексу цін на житло.
Звернення стягнення на забезпеченняОблікова політика Банку згідно МСФЗ 9 не змінилася в порівнянні з політикою, яка застосовується згідноз МСБО 39. Облікова політика полягає у визначенні того, чи можна використовувати активи, на які булозвернено стягнення, для здійснення внутрішніх операцій або їх краще продати. Активи, визначені яккорисні для використання у внутрішній діяльності, переводяться в відповідну категорію активів таоцінюються за найменшою величиною: з вартості вилученого активу або балансовою вартістюпервісного активу, забезпеченого заставою. Активи, щодо яких приймається рішення про продаж,переводяться в категорію активів, призначених для продажу, та оцінюються за справедливою вартістю(у разі фінансових активів) або за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж (у разінефінансових активів) на дату звернення стягнення у відповідності до політики Банку.У своїй звичайній діяльності Банку не здійснює фізичне вилучення нерухомості або інших активів врамках роздрібного портфеля, а залучає зовнішніх агентів для відшкодування коштів по непогашеноїзаборгованості, як правило, за допомогою аукціонів. Будь-які надлишки коштів повертаютьсяклієнтам/позичальникам. В результаті такої практики житлова нерухомість, отримана в рахунокстягнення боргу, не відображається в балансі.
СписанняОблікова політика Банку згідно МСФЗ 9 не змінилася в порівнянні з політикою, яка застосовується згідноз МСБО 39. Фінансові активи списуються або частково, або повністю, тільки тоді коли Банк більше неочікує відшкодування їх вартості. Якщо сума, що підлягає списанню, вище ніж величина накопиченогооціночного резерву під збитки, то різниця спочатку враховується як збільшення оціночного резерву,який потім застосовується до валової балансової вартості. Будь-які подальші відновлення відносяться навитрати по кредитних збитках.
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Реструктуровані та модифіковані позикиБанк іноді надає поступки або переглядає початкові умови кредитних договорів у відповідь на фінансовускруту позичальника замість того, щоб вилучити або іншим чином стягнути забезпечення. Банк вважаєпозику реструктурованою, якщо такі поступки або модифікації надаються в результаті наявних абоочікуваних фінансових труднощів позичальника та на які Банк не погодився би в разі фінансовоїспроможності позичальника. До показників фінансової скрути відносяться порушення ковенантів абозначні побоювання бізнес- та ризик-підрозділів. Реструктуризація позики може мати на увазіпродовження договірних строків платежів та узгодження нових умов кредитування. Після переглядуумов договорів збитки від знецінення оцінюються за первісною EIR, тобто EIR, розрахованої домодифікації умов договору. Політика Банку передбачає постійний моніторинг реструктурованих позик зметою аналізу ймовірності здійснення платежів в майбутньому. Рішення про припинення визнання тареклассификацію між Стадією 2 та Стадією 3 приймаються в кожному окремому випадку. Якщо врезультаті таких процедур буде виявлено подію збитку по позиці, він буде розкриватися та управлятисяяк знецінений реструктурований актив Стадії 3 до тих пір, поки заборгованість по ньому не будевиплачена або поки він не буде списаний.Починаючи з 01 січня 2018 року в випадках, коли умови позики переглядаються або модифікуються, алене відбувається припинення визнання, Банк також повинен провести повторну оцінку того, чи маломісце значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання, як зазначено в Примітці 0(дивись «Кредитний ризик: Значне збільшення кредитного ризику»). Банк також розглядає питання проте, чи слід відносити активи до Стадії 3. З моменту класифікації інструменту як реструктуризованого вінзалишається таким протягом як мінімум 24 місяців випробувального терміну. Щоб позика буларекласифікована з категорії реструктурованих позик, необхідно дотримання клієнтом всіх зазначенихнижче критеріїв:
 виплати за всіма кредитами повинні проводитися своєчасно;
 закінчився дворічний випробувальний період з моменту, коли реструктурований актив невважався проблемним;
 протягом як мінімум половини випробувального періоду проводилися регулярні платежі більшніж незначних сум основного боргу або відсотків;
 у клієнта відсутні договори, прострочені більш ніж на 30 днів.Інформація про реструктуровані активи розкрита в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Короткийогляд модифікованих та реструктурованих позик»).Якщо модифікації є суттєвими, визнання позики припиняється, як зазначено в Примітці 4, дивись«Реструктуровані та модифіковані позики».

Знецінення фінансових активів (політика, застосовувана до 01 січня 2018 г.)Банк обліковує збитки від знецінення фінансових активів, коли існує об’єктивне свідчення того, щофінансовий актив або група фінансових активів знецінились. Збитки від знецінення фінансових активів,які відображаються за амортизованою вартістю, визначаються як різниця між балансовою вартістю татеперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без урахування майбутніх кредитнихзбитків), які дисконтовані за первісною ефективною процентною ставкою для фінансового активу. Зафінансовими активами, забезпеченими заставою, розрахунок теперішньої вартості майбутніх потоківвідображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення стягнення на предмет заставинезалежно від ймовірності звернення стягнення на предмет застави.Якщо у подальшому періоді сума збитку від знецінення зменшується, і це зменшення можна об’єктивновіднести до події, яка відбувається після визнання знецінення, то раніше визнаний збиток відзнецінення сторнується.Визначення суми збитків від знецінення відбувається на основі аналізу ризику фінансових активів тавідображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Резервистворюються у результаті індивідуальної або колективної (групової) оцінки фінансових активів, сумияких окремо не є суттєвими.
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Майбутні грошові потоки в групі фінансових активів, які оцінюють на колективній основі на предметзнецінення, розраховуються на основі передбачених договорами грошових потоків від активів та досвідукерівництва стосовно змін суми простроченої заборгованості позичальників, об’єднаних у групи наоснові схожих характеристик кредитного ризику. З метою визначення того, яка сума відшкодуванняможе бути отримана за групою фінансових активів з урахуванням накопиченого досвіду, історичні данікоригуються на існуючи умови, які не враховувались у попередніх періодах, а умови, які існували вминулому і які не існують на даний момент, виключаються.Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку або збитку по мірі їх виникнення у результатіоднієї або декількох подій («збиткових подій»), що відбулись після первісного визнання фінансовогоактиву, а загальна сума збитків від знецінення вираховується із суми активів, відображеної у звіті профінансовий стан. Фактори, які Банк враховує при визначенні того, чи є об’єктивні свідчення понесеннязбитку від знецінення фінансових активів, включають інформацію щодо значних змін показниківліквідності та платоспроможності, зменшення чистого доходу від основної діяльності, суттєвогозменшення внутрішньої рейтингової оцінки, порушення умов договору щодо сплати процентів таосновної суми боргу, ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації, рівні та тенденціїнепогашення у строк за аналогічними фінансовими активами, загальнодержавні та місцеві економічнітенденції та умови, а також справедливу вартість забезпечення і гарантії. Ці та інші фактори, окремо аборазом, на думку керівництва, надають об’єктивні свідчення того, що збиток від знецінення фінансовогоактиву або групи фінансових активів був понесений. Основними критеріями, які враховуються привизначенні знецінення фінансових активів, є їх прострочений статус та можливість реалізаціївідповідного забезпечення.Банк обліковує збитки від знецінення фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю звикористанням рахунку резерву, а фінансові активи, які оцінюються за собівартістю, шляхом прямогосписання.
Грошові кошти та їх еквіваленти.До 1 січня 2018 р. Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання звіту про фінансовий станвключали готівку у касі, залишки на кореспондентських та строкових депозитних рахунках уНаціональному банку України, в тому числі депозитні сертифікати Національного банку України,залишки на кореспондентських рахунках в інших банках, крім гарантійних депозитів та залишків накореспондентських рахунках в інших банках, за якими визнано зменшення корисності у виглядірезервів, які були розраховані на індивідуальній основі. Грошове покриття, розміщене в інших банках, тазалишки на кореспондентських рахунках в інших банках, за якими визнано зменшення корисності увигляді резервів були розкриті в складі інших фінансових активів.З 1 січня 2018 р. Банк у складі Грошових коштів та їх еквівалентів для цілей складання звіту профінансовий стан включає готівку у касі, залишки на кореспондентських та строкових депозитнихрахунках у Національному банку України, в тому числі депозитні сертифікати Національного банкуУкраїни, залишки на кореспондентських рахунках в інших банках за вирахуванням зменшеннякорисності у вигляді резервів, крім гарантійних депозитів та визнаного зменшення корисності у виглядірезервів під такі депозити. Грошове покриття у вигляді гарантійних депозитів, розміщених в іншихбанках розкриті в складі Коштів в банках.
Кошти в банках.У процесі звичайної діяльності Банк надає кошти або розміщує депозити в інших банках на різні строки.Кошти, надані банкам або розміщені в інших банках, утримуються Банком в рамках бізнес-моделі, метаякої - утримування фінансових активів для отримання грошових потоків. Характеристики контрактнихгрошових потоків вказують на те, що вони є виключно платежами в рахунок основної суми боргу іпроцентів на непогашену частину основної суми боргу. Кошти в банках з фіксованими термінамипогашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентноїставки. Кошти в банках, які не мають фіксованих термінів погашення, обліковуються за амортизованоювартістю відповідно до очікуваних дат погашення таких активів. Кошти в банках, обліковуються завирахуванням будь-якого резерву на покриття збитків від знецінення.
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Кредити клієнтам.Кредити клієнтам являють собою боргові фінансові активи, які не є похідними фінансовимиінструментами, з фіксованими або такими, що можуть бути визначені, платежами. Кредити клієнтамутримуються Банком в рамках бізнес-моделі, мета якої - утримування фінансових активів для отриманнягрошових потоків. Продаж (відступлення права боргу за кредитами) відбувається лише з ціллюмінімізації потенційних кредитних збитків в результаті погіршення кредитної якості активів, що єневід’ємною частиною цієї бізнес-моделі. Характеристики контрактних грошових потоків вказують нате, що вони є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і процентів на непогашену частинуосновної суми боргу. Кредити клієнтам первісно визнаються за справедливою вартістю з урахуваннямвідповідних витрат на проведення операції, які безпосередньо стосуються придбання або створеннятаких фінансових активів. У випадку, коли справедлива вартість наданої компенсації відрізняється відсправедливої вартості кредиту, наприклад, якщо кредит наданий за ставкою, нижчою за ринкову,різниця між справедливою вартістю наданої компенсації та справедливою вартістю кредиту визнаєтьсяу звіті про прибутки і збитки та інші сукупні доходи. У подальшому кредити відображаються заамортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки. Кредити клієнтам,відображаються за вирахуванням будь-якого резерву на покриття збитків від знецінення.
Основні засоби та нематеріальні активи.Основні засоби та нематеріальні активи відображаються за первісною історичною вартістю завирахуванням накопиченої амортизації та будь-якого знецінення.Історична вартість основних засобів складається з їх первісної вартості з урахуванням усіх витратпов’язаних з придбанням, доставкою, монтажем і введенням в експлуатацію зазначених активів.Усі нематеріальні активи Банку мають кінцевий термін використання і включають переважнопрограмне забезпечення та ліцензії на право користування програмними продуктами.Сума амортизації нараховується на балансову вартість основних засобів та нематеріальних активів зметою поступового списання активів протягом очікуваного строку їх корисного використання. Вонарозраховується з використанням прямолінійного методу за такими встановленими річними ставками:

- машини та обладнання - 6 років 7 місяців; норма амортизації 15%;
- транспортні засоби - 6 років 7 місяців; норма амортизації 15%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 6 років 8 місяців; норма амортизації від 6% до 15%;
- інші основні засоби - 12 років; норма амортизації 8%;
- поліпшення орендованих приміщень - протягом строку оренди;
- програмне забезпечення - 10 років; норма амортизації 10%;
- інші нематеріальні активи – до-10 років; норма амортизації до 10%;
- амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяцівикористання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.В 2018 році строки корисного використання основних засобів та нематеріальних активів переглядались,але не були змінені в порівнянні з минулим роком.Покращення орендованого майна амортизується протягом строку дії оренди або терміну корисноговикористання відповідного орендованого активу, в залежності від того, який з них коротший. Витратина ремонт та відновлення активів нараховується у тому періоді, в якому вони понесені, та включаютьсядо статті операційних витрат, якщо вини не підлягають капіталізації.Витрати на поліпшення об’єктів основних засобів, що призводять до збільшення первісно очікуванихвигід від їх використання, збільшують первісну або переоцінену вартість цих об’єктів. Витрати наремонт та обслуговування основних засобів визнаються в періоді їх здійснення в складі витрат Банку.Об’єкт основних засобів та нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або коли більшене очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання цього активу.
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Результат від реалізації основних засобів, який розраховується як різниця між сумою отриманих коштів ібалансовою вартістю активів, визнається у звіті про прибутки та збитки та інші сукупні доходи.Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів переглядається на кожну звітну дату зметою визначення можливого перевищення балансової вартості над вартістю відшкодування. Якщобалансова вартість активів перевищує очікувану вартість відшкодування, вона знижується до вартостівідшкодування.Сума відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості за вирахуванням витратна продаж та вартості при використанні. Знецінення визнається у відповідному періоді та включаєтьсядо статті операційних витрат.
Інвестиційна нерухомість.Необоротні активи класифікуються як інвестиційна нерухомість, якщо вони є нерухомістю (землею,будівлею чи частиною будівлі або їх поєднанням), яка утримується Банком з метою:

- отримання прибутку від зростання її ринкової вартості в довгостроковій перспективі;
- отримання лізингових (орендних) платежів.Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Банк оцінює та відображає її в бухгалтерськомуобліку за первісною вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, щобезпосередньо пов’язані з її придбанням. Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утриманняоб’єкта інвестиційної нерухомості відносяться на прибуток або збиток під час їх здійснення.Після первісного визнання об’єкта інвестиційної нерухомості, подальшу його оцінку Банк здійснює засправедливою (переоціненою) вартістю з визнанням змін справедливої вартості в прибутку або збитку,без визнання амортизації та зменшення корисності.

Активи утримувані для продажу.Банк класифікує необоротні активи (або групу вибуття) як такі, що утримуються для продажу, якщо їхбалансова вартість буде відшкодовуватись шляхом продажу, а не в ході їх використання. Для цьогонеоборотні активи мають бути доступні для негайного продажу в їх теперішньому стані тільки на тихумовах, які є звичайними при продажу таких активів, при цьому їх продаж має характеризуватисьвисоким ступенем ймовірності.Висока ймовірність продажу означає твердий намір управлінського персоналу Банку продатинеоборотний актив (або групу вибуття) та початок програми активних дій з пошуку покупця й реалізаціїнаміру продажу. У подальшому необоротний  актив (або група вибуття) має  активно  пропонуватись дляпродажу за ціною, що є обґрунтованою, з урахуванням його поточної справедливої вартості. Крім цьоговідображення продажу як завершеної операції має очікуватись протягом одного року з дати класифікаціїнеоборотних активів як таких, що утримуються для продажу.Банк оцінює актив (або групу вибуття), класифікований як такий, що утримуються для продажу, заменшою з двох сум: балансовою вартістю чи справедливою вартістю, за вирахуванням витрат нареалізацію. Банк визнає збиток від зменшення корисності стосовно будь-якого первісного абоподальшого списання активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, якщо подіїабо зміни обставин вказують на можливе зменшення балансової вартості.
Податок на прибуток.Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно до вимог законодавства України,чинного або по суті чинного на кінець звітного періоду. Витрати (відшкодування) з податку на прибутоквключають поточний і відстрочений податки і визнаються в прибутку чи збитку за рік, якщо тільки вонине повинні бути відображені в складі іншого сукупного доходу або безпосередньо в капіталі в зв'язку зтим, що відносяться до операцій, що відображаються також в складі іншого сукупного доходу абобезпосередньо в капіталі в тому ж або в будь-якому іншому звітному періоді.



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(у тисячах гривень)

36

Поточний податок представляє собою суму, яка, як очікується, буде сплачена податковим органам(відшкодована за рахунок податкових органів) щодо оподаткованого прибутку або збитку за поточнийта попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі бухгалтерськихоцінок, якщо фінансова звітність ухвалюється до моменту подання відповідних податкових декларацій.Податки, крім податку на прибуток, відображаються в складі операційних витрат.Відстрочений податок на прибуток – це податок, який, як очікується, повинен бути сплачений абовідшкодований за різницями між балансовою вартістю активів та зобов’язань у фінансовій звітності тавідповідною податковою базою, яка використовується при розрахунках оподатковуваного прибутку таобліковується за методом балансових зобов’язань. Відстрочені податкові зобов’язання, як правило,визнаються по відношенню до всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові актививизнаються з урахуванням ймовірності отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, зарахунок якого можуть бути реалізовані тимчасові різниці, які відносяться на витрати. Такі активи ізобов’язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають внаслідок первісного визнання іншихактивів та зобов’язань у рамках операції, яка не впливає на розмір податкового чи бухгалтерськогоприбутку.Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату тазменшується у тій мірі, в якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуванийприбуток, якого буде достатньо для повного або часткового відшкодування такого активу.Відстрочений податок визнається в звіті про прибутки і збитки та інші сукупні доходи, крім тих випадківколи він пов’язаний зі статтями, які безпосередньо відносяться до статей капіталу, при цьомувідстрочений податок також визнається у складі капіталу.Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання з податку на прибуток взаємнозаліковуються та відображаються згорнуто в звіті про фінансовий стан, коли:
- Банк має юридично закріплене право погасити поточні податкові активи з податку на прибутокза рахунок поточних податкових зобов’язань; та
- відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання з податку на прибутоквідносяться до податку на прибуток, який стягується одним і тим самим податковим органом зодного і того самого податкового суб’єкта.

Умовні активи.Не визнаються у звіті про фінансовий стан, але розкриваються у примітках до фінансової звітності утому випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигод.
Умовні зобов’язання.Не визнаються у звіті про фінансовий стан, але розкриваються у примітках до фінансової звітності, завиключенням випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів у результаті погашення є незначною.
Резерви за умовними зобов’язаннями.Визнаються, коли Банк має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло урезультаті минулих подій, і ймовірно, що для погашення цього зобов’язання потрібне використанняресурсів, які втілюють у собі певні економічні вигоди; причому розмір таких зобов’язань можнадостовірно оцінити. Резерви за умовними зобов’язаннями, крім гарантій та зобов’язань з надання позик,оцінюються у відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», який вимагаєзастосування оцінки та суджень керівництва.
Статутний капітал та емісійний дохід.Внески до статутного капіталу визнаються за первісною вартістю. Емісійний дохід виникає приперевищенні суми внесених коштів над номінальною вартістю випущених акцій. Прибутки та збитки відреалізації власних акцій відносяться до емісійного доходу.Дивіденди від простих акцій визнаються у складі капіталу як зменшення капіталу в тому періоді, в якомувони були оголошені. Згідно МСБО 10 «Події після звітного періоду» дивіденди, які були оголошені післядати балансу, вважаються подією після звітної дати та розкриваються відповідно.
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Резерви капіталу.Резерви, відображені у складі капіталу (інших сукупних доходів) у звіті про фінансовий стан Банкувключають резерв переоцінки фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю, звідображенням результату переоцінки в іншому сукупному доході.
Інший дохід за операціями з акціонерами.Безповоротна фінансова допомога або безоплатно отримане обладнання від акціонерів, а також різницяміж справедливою вартістю наданих кредитів та вартістю договору за операціями з акціонерами Банкувідображається як інший дохід за операціями з акціонерами.
Витрати на персонал.Витрати на заробітну плату, внески до загальнодержавних соціальних фондів, оплачувані щорічнівідпустки, виплати за листками непрацездатності, премії, а також негрошові винагороди нараховуютьсяв тому році, у якому відповідні послуги надавалися працівниками. Банк згідно із законодавством Україниздійснює перерахування єдиного соціального внеску за такими загальнодержавними соціальнимифондами: пенсійного, соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та соціальногострахування від нещасних випадків.Кошти, що перераховуються до загальнодержавних соціальних фондів, визнаються витратами Банку вміру їх здійснення. В складі витрат на утримання персоналу відображаються витрати на формуваннярезервів на оплату відпусток та виплату премій. Банк не має жодних інших зобов’язань за виплатамипісля звільнення працівників або інших істотних виплат, які потребують нарахування.
Договори оренди.Договір оренди, в якому значна частина ризиків і вигід, пов'язаних з правом власності, залишається уорендодавця, класифікується як операційна оренда. Платежі за договорами операційної оренди та будь-які отримані пільги по оренді визнаються в звіті про прибутки і збитки та інші сукупні доходи рівнимичастинами протягом терміну оренди.
Звітність за операційними сегментами.Операційні сегменти – це підрозділи Банку, що виконують його комерційну діяльність (отриманнядоходів, несення витрат), звітність яких на регулярній основі аналізується особами, відповідальними заприйняття операційних рішень і по яким можлива окрема фінансова інформація.Особа, відповідальна за прийняття рішень – це особа або група осіб, що розподіляють ресурси Банку таоцінюють результати його діяльності. Функції особи, відповідальної за прийняття рішень виконуєПравління Банку, яке аналізує внутрішні звіти з метою оцінки результатів діяльності та розподілуресурсів Банку.Критерії, за якими визнано звітні сегменти. Звітний сегмент – відокремлюваний компонент, якийзаймається постачанням окремого продукту або послуги (чи групи взаємозв’язаних продуктів чипослуг), зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, що притаманні іншим сегментам.Дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і міжсегментні продажі або трансфертні операції,становить 10 % (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційнихсегментів.Згідно з вищевказаним, операційними сегментами Банку є:
послуги фізичним особам: бізнес-сегмент надає банківські послуги клієнтам – фізичним особам, в томучислі відкриття та ведення поточних та ощадних рахунків, депозитів, послуги по зберіганню цінностей,обслуговування кредитних карток, кредитування, тощо;
послуги корпоративним клієнтам: бізнес-сегмент надає послуги по обслуговуванню поточнихрахунків, депозитів, надання кредитного кредитування в різних формах, послуги купівлі-продажуіноземної валюти,  тощо;
централізовані казначейські банківські операції: бізнес-сегмент що організовує фінансування Банкута управління ризиками шляхом залучення коштів на фінансових ринках, випуску цінних паперів,інвестування в ліквідні активи.
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Операції між сегментами виконуються на звичайних ринкових умовах. Ресурси перерозподіляються міжсегментами, що викликає появу трансфертних витрат чи доходів сегменту (презентуються вопераційному результаті). Інших вагомих перерозподілів між сегментами не існує. Активи тазобов´язання сегменту складають більшу частину валюти балансу та не виключають податкові наслідки.Капітал не закріплюється за сегментами за виключенням результатів сегменту поточного року таіншого сукупного доходу.
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5. Істотні судження, розрахункові оцінки та припущенняПідготовка фінансової звітності потребує використання керівництвом професійних суджень, оцінок таприпущень, які впливають на відображені суми активів, зобов'язань та умовних зобов'язань на датуфінансової звітності, а також суми доходів та витрат за звітний період. Оцінки та пов'язані з нимиприпущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які керівництво бере до уваги.Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок та припущень.Судження, оцінки та базові припущення переглядаються на постійній основі. Перегляд оцінок вбухгалтерському обліку визнається в тому періоді, в якому ці оцінки були переглянуті та застосовуютьсяу всіх наступних періодах. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, щовідображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригуваннябалансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Безперервність діяльності. Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Банк,здатний продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати діяльність Банку. На думкукерівництва, застосування припущення щодо здатності Банку продовжувати свою діяльність набезперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності капіталу, наміри акціонерівнадавати підтримку Банку, а також історичний досвід, який свідчить, що короткострокові зобов’язаннябудуть рефінансовані у ході звичайної господарської діяльності.
Справедлива вартість нерухомості – інвестиційна нерухомість проходить регулярну переоцінку. Такапереоцінка ґрунтується на результатах оцінки, що здійснюється незалежним оцінювачем, який у ходіоцінки використовує професійне судження та оцінки для визначення аналогів будівель, строкуексплуатації активів та норм капіталізації доходу.
Відстрочені податкові активи. Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць,які відносяться на податкові витрати, у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання податковогоприбутку, за рахунок якого  можна реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на зменшенняоподатковуваного прибутку. Оцінка такої вірогідності базується на прогнозі керівництва щодомайбутнього оподатковуваного прибутку та доповнюється суб’єктивними судженнями.
Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Банк здійснюєоперації з пов’язаними особами. МСФЗ 9 вимагає обліковувати фінансові інструменти при початковомувизнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операції, для того щобвизначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або неринковими цінами та ставками,використовують професійні судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібнихфінансових інструментів та операцій з ними, у тому числі аналіз ефективної ставки та параметрівукладених угод.
Збитки від знецінення фінансових активів. Оцінка збитків від знецінення як згідно з МСФЗ 9, так івідповідно до МСБО 39 за всіма категоріями фінансових активів вимагає застосування судження,зокрема, при визначенні збитків від знецінення та оцінці значного збільшення кредитного ризикунеобхідно оцінити величину та терміни виникнення майбутніх грошових потоків та вартістьзабезпечення. Такі попередні оцінки залежать від ряду факторів, зміни в яких можуть привести до різнихсум резервів під знецінення.Розрахунки ECL Банку є результатом складних моделей, що включають ряд базових припущень щодовибору змінних вихідних даних та їх взаємозалежностей. До елементів моделей розрахунку ECL, яківважаються судженнями та розрахунковими оцінками, відносяться наступні:

 система присвоєння внутрішнього кредитного рейтингу, яка використовується Банком;
 критерії, які використовуються Банком для оцінки того, чи мало місце значне збільшеннякредитного ризику, в результаті чого резерв під знецінення фінансових активів повиненоцінюватися в сумі, що дорівнює ECL за весь термін, та якісна оцінка;
 об'єднання фінансових активів в групи, коли ECL по ним оцінюються на груповій основі;
 розробка моделей розрахунку ECL, включаючи різні формули та вибір вихідних даних;
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 визначення взаємозв'язків між макроекономічними сценаріями та економічними даними,наприклад, рівнем безробіття та вартістю забезпечення, а також вплив на показники PD, EAD таLGD;
 вибір прогнозних макроекономічних сценаріїв та їх зважування з урахуванням ймовірності дляотримання економічних вихідних даних для моделей оцінки ECL.Політика Банку передбачає регулярний перегляд моделей з урахуванням фактичних збитків та їхкоригування в разі потреби.
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6. Нові стандарти, роз’яснення та поправки до чинних стандартів і роз’ясненьБанк вперше застосував МСФЗ 15 та МСФЗ 9. Характер і вплив змін, зумовлених застосуванням МСФЗ 9описані в Примітці З. Характер і вплив змін, зумовлених застосуванням інших стандартів фінансовоїзвітності, описані нижче.У 2018 році також були вперше застосовані деякі інші поправки до стандартів і роз'яснення, які невплинули на фінансову звітність Банку. Банк не застосовував достроково стандарти, роз'яснення абопоправки, які були випущені, але ще не набули чинності.
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»МСФЗ 15 замінює МСБО 11 «Будівельні контракти», МСБО 18 «Дохід» і відповідні роз'яснення і задеякими винятками застосовується по відношенню до всіх статей доходу, який виникає за договорами зпокупцями. Для обліку доходу, який виникає за договорами з покупцями, МСФЗ 15 передбачає модель,що включає п'ять етапів і вимагає визнання доходу в сумі, що відображає відшкодування, право на якеБанк очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві.МСФЗ 15 вимагає, щоб компанії застосовували судження і враховували всі доречні факти та обставинипід час застосування кожного етапу моделі щодо договорів з покупцями. Стандарт також містить вимогидо обліку додаткових витрат на укладення договору і витрат, безпосередньо пов'язаних з виконаннямдоговору. Крім того, стандарт вимагає розкриття великого обсягу інформації.Банк застосував МСФЗ 15, використовуючи повний ретроспективний метод застосування. Інформаціяпро вплив переходу на стандарт на дані поточного періоду не розкривалася, оскільки стандартпередбачає необов'язкове спрощення практичного характеру. Банк не застосовував будь-які іншідоступні спрощення практичного характеру.Зміни не вплинули ні на фінансовий стан, ні на фінансові результати Банку.
Поправки до МСФЗ 40 – «Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в категорію»Поправки роз'яснюють, коли компанія повинна переводити об'єкти нерухомості, включаючинерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з категоріїінвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання відбувається тоді,коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості таіснують свідчення зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо використанняоб'єкта нерухомості саме по собі не свідчить про зміну характеру його використання. Ці поправки невпливають на фінансову звітність Банку.
Поправки до МСФЗ 2 - «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій»Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій», в яких розглядаються три основніаспекти: вплив на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами умовпереходу прав; класифікація операцій по виплатам на основі акцій, які передбачають можливістьрозрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, що утримується у джерела; облік зміни умовоперації з виплат на основі акцій, в результаті якого операція повинна класифікуватися як операція зрозрахунками пайовими інструментами, а не як операція з розрахунками грошовими коштами. Припершому застосуванні поправок компанія не повинна перераховувати інформацію за попередні періоди,проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьохаспектів і дотримання інших критеріїв. Ці поправки не впливають на фінансову звітність Банку.
Поправки до МСФЗ 4 - «Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» разом з МСФЗ 4 «Страхові
контракти»Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту зафінансовими інструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 «Страхові контракти», який замінюєсобою МСФЗ 4. Поправки передбачають дві можливості для організацій, що випускають договористрахування: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9 і метод накладення. Ці поправки незастосовні до Банку.
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Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»Дані поправки – роз'яснення того, що рішення про оцінювання об'єктів інвестицій за справедливоювартістю через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної інвестиції.У поправках роз'яснюється, що організація, що спеціалізується на венчурних інвестиціях, або іншааналогічна організація може прийняти рішення оцінювати інвестицію в асоційовані та спільніпідприємства за справедливою вартістю через прибуток або збиток, окремо для кожної такої інвестиціїпід час її первісного визнання. Якщо організація, яка не є сама по собі інвестиційною компанією, маєчастку участі в асоційованому або спільному підприємстві, які є інвестиційними організаціями, то призастосуванні методу участі в капіталі така організація може прийняти рішення зберегти оцінку засправедливою вартістю, застосовану її асоційованою компанією або спільним підприємством, єінвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх компаніях. Таке рішенняприймається окремо для кожного асоційованого або спільного підприємства, які є інвестиційнимиорганізаціями, на більш пізню з наступних дат: (а) дату первісного визнання асоційованого або спільногопідприємства, що є інвестиційними організаціями; (b) дату, на яку асоційована організація або спільнепідприємство стають інвестиційними організаціями; і (c) дату, на яку асоційована організація абоспільне підприємство, що є інвестиційними організаціями, вперше стають материнськими компаніями.Дані поправки не впливають на фінансову звітність Банку.
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»Дані поправки – виключення ряду короткострокових звільнень для організацій, які впершезастосовують МСФЗ.Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ 1, були виключені, оскільки вонивиконали своє призначення. Ці поправки не впливають на фінансову звітність Банку.
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7. Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинностіНижче наводяться нові стандарти, поправки і роз'яснення, які були випущені, але ще не набраличинності на дату випуску фінансової звітності Банку. Банк має намір застосувати ці стандарти, поправкиі роз'яснення, в разі необхідності, з дати їх набуття чинності.
МСФЗ 16 «Оренда»МСФЗ 16 був випущений у січні 2016 року і замінює собою МСБО 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ 4«Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКТ 15 «Операційна оренда - стимули» іРоз'яснення ПКТ 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ 16встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоборендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічнопорядку обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільненнявід визнання для орендарів – щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональнихкомп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початкуоренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання з оренди), атакож актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобтоактив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки зазобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування.Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді у разі настання певної події(наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу абоставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар будевраховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в формі правакористування.Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в порівнянні здіючими на даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду,використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди:операційну і фінансову.МСФЗ 16, який набирає чинності для річних періодів, що починаються 01 січня 2019 року або після цієїдати, вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ17.Банк оцінив потенційний вплив на фінансову звітність від застосування МСФЗ 16 в наступних розмірах:збільшення активів та зобов’язань Банку на 10 млн.грн. за тими договорами оренди, які відповідаютьвимогам МСФЗ 16.
МСФЗ 17 «Страхові контракти»В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ 17 «Договори страхування», новий всеосяжнийстандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки,подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ 17 набуде чинності, він замінить собою МСФЗ 4 «Страховіконтракти», який був випущений в 2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів договорівстрахування (тобто страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряместрахування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певнихгарантій і фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Існує декілька винятків зі сферизастосування. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більшефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ 4, які в основному базуються напопередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування,охоплюючи все доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ 17 лежить загальна модель, доповненанаступним:

 Певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (метод змінноївинагороди).
 Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткостроковихдоговорів.
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МСФЗ 17 набуває чинності по відношенню до періодів, починаючи з 01 січня 2021 року або після цієїдати, при цьому потрібно надати порівняльну інформацію. Допускається дострокове застосування заумови, що організація також застосовує МСФЗ 9 і МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або донеї. Даний стандарт не застосовний до Банку.
Роз'яснення КТМФЗ 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток в умовах існування невизначеності щодоподаткових трактувань, що впливає на застосування МСБО 12. Роз'яснення не застосовується до податківабо зборів, які не належать до сфери застосування МСБО 12, а також не містить особливих вимог, щостосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема,роз'яснення розглядає наступні питання:

 чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
 допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковимиорганами;
 як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;
 як організація розглядає зміни фактів і обставин.Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо аборазом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідновикористовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішенняневизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 01 січня 2019 року абопісля цієї дати. Допускаються певні послаблення при переході. Банк застосовує роз'яснення з дати йоговступу в силу.Банк не очікує, що дані роз'яснення вплинуть на його фінансову звітність.

Поправки до МСФЗ 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним
відшкодуванням»Згідно МСФЗ 9 борговий інструмент може оцінюватися за амортизованою вартістю або за справедливоювартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є «виключноплатежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу»(критерій SPPI ) і інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що дозволяє такукласифікацію. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що фінансовий актив відповідає критерію SPPIнезалежно від того, яка подія або обставина призводить до дострокового розірвання договору, а такожнезалежно від того, яка сторона виплачує чи отримує обґрунтоване відшкодування за достроковерозірвання договору.Ці поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 01січня 2019 р.. Допускається дострокове застосування. Банк не очікує, що дані поправки вплинуть на їїфінансову звітність.
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 - «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його
асоційованою організацією або спільним підприємством»Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 та МСБО 28 в частині обліку втрати контролю наддочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємстві або спільному підприємству абовходить до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажуабо внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ 3, в угоді міжінвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі.Проте прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не являютьсябізнесом, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів васоційованому підприємстві або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу цихпоправок в силу на невизначений термін, проте організація, яка застосовує ці поправки достроково,повинна застосовувати їх перспективно. Банк не очікує, що дані поправки вплинуть на його фінансовузвітність.
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Поправки до МСБО 19 – «Внесення змін до програми, скорочення програми або погашення
зобов'язань за програмою»Поправки до МСБО 19 розглядають порядок обліку у випадках, коли внесення змін до програми,скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду.Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змін до програми, скорочення програми або погашеннязобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду, організація повинна:

 визначити вартість послуг поточного періоду стосовно решти періоду після внесення змін допрограми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарнихприпущень, використаних для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеноювиплатою, що відображають винагороди, пропоновані за програмою , і активи програми післяданої події;
 визначити чисту величину відсотків стосовно решти періоду після внесення змін до програми, їїскорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, з використанням: чистогозобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що відображають винагороди,пропоновані за програмою, і активи програми після цього події; і ставки дисконтування,використаної для переоцінки цього чистого зобов'язання (активу) програми з визначеноювиплатою.Поправки також роз'яснюють, що організація повинна спочатку визначити вартість послуг минулихперіодів або прибуток або збиток від погашення зобов'язань, без урахування впливу граничної величиниактиву. Дана сума визнається в прибутку чи збитку. Потім організація повинна визначити впливграничної величини активів після внесення змін до програми, її скорочення або повного погашеннязобов'язань за програмою. Зміна даного впливу, за винятком сум, включених в чисту величину відсотків,визнається у складі іншого сукупного доходу.Дані поправки застосовуються щодо змін програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань запрограмою, що сталися на дату або після початку першого річного звітного періоду, що починається 01січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування. Банк не очікує, що дані поправкивплинуть на його фінансову звітність.

Поправки до МСБО 28 - «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні
підприємства»Поправки роз'яснюють, що організація застосовує МСФЗ 9 до довгострокових вкладень в асоційовануорганізацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод пайової участі, але які, по суті,складають частину чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільне підприємство(довгострокові вкладення). Дане роз'яснення є важливим, оскільки воно має на увазі, що до такихдовгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків в МСФЗ 9.У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ 9 організація не бере до уваги збитки,понесені асоційованої організацією або спільним підприємством, або ж збиток від знецінення чистихінвестицій, визнані в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану організацію або спільнепідприємство, що виникають внаслідок застосування МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані організації таспільні підприємства».Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються01 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Оскільки у Банка відсутнітакі довгострокові вкладення в асоційовану організацію або спільне підприємство, дані поправки небудуть впливати на його фінансову звітність.
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Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 рр. (Випущені в грудні 2017 року)Дані удосконалення включають такі поправки:
МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесів»У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є спільноюоперацією, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, що здійснюється поетапно,включаючи переоцінку раніш наявних часток участі в активах та зобов'язаннях спільної операції засправедливою вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі вспільних операціях.Організація повинна застосовувати дані поправки щодо об'єднання бізнесів, дата яких збігається з абонастає після початку першого річного звітного періоду, що починається 01 січня 2019 року або після цієїдати. Допускається дострокове застосування. Банк не очікує, що дані поправки вплинуть на йогофінансову звітність.
МСФЗ 11 «Спільне підприємство»Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільнийконтроль над спільними операціями, діяльність в рамках якої є бізнес, оскільки цей термін визначений уМСФЗ 3. В поправках пояснюється, що в таких випадках раніше наявні долі участі даній спільній операціїне переоцінюються.Організація повинна застосовувати ці поправки у відношенні до угод, в яких вона отримує спільнийконтроль дата яких збігається чи наступає після початку першого щорічного звітного періоду,починаючи з 01 січня 2019 або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Банк не очікує, щодані поправки вплинуть на його фінансову звітність.
МСБО 12 «Податок на прибуток»Поправки роз’яснюють, що податкові наслідки стосовно дивідендів в більшій мірі пов’язані з минулимиопераціями або подіями, які генерували прибуток для розподілу, ніж розподіл між власниками.Відповідно, компанія повинна визнавати податкові наслідки стосовно дивідендів у складі прибутку абозбитку, іншого сукупного доходу або власного капіталу в залежності від того, де компанія первісновизнавала минулі операції або події.Компанія повинна застосовувати ці поправки до річних звітних періодів, що починаються з 01 січня 2019року або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. При першому застосуванні цих поправоккомпанія повинна застосувати їх до податкових наслідків відносно дивідендів, визнаних на дату початкусамого раннього порівняльного періоду або після цієї дати. У зв’язку з тим, що діюча політика Банкувідповідає вимогам поправок, Банк не очікує, що ці поправки вплинуть на його фінансову звітність.
МСБО 23 «Витрати на позики»Поправки роз’яснюють, що компанія повинна обліковувати позики, отримані спеціально для придбаннякваліфікованого активу, у складі позик на загальні цілі, коли завершені практично всі роботи, необхіднідля підготовки цього активу для використання за призначенням або продажу.Організація повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на датупочатку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, або після цієїдати. Організація повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 01 січня2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Оскільки діюча політика Банкувідповідає вимогам поправок, Банк не очікує, що дані поправки вплинуть на його фінансову звітність.
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8. Розкриття інформації при переході на стандартНижче описується вплив застосування МСФЗ 9 на звіт про фінансовий стан та нерозподілений прибуток,включаючи наслідки заміни моделі понесених кредитних збитків в МСБО 39 на модель ECL в МСФЗ 9.Нижче представлена звірка балансової вартості, оціненої відповідно до МСБО 39, з балансовою вартістю,розрахованою відповідно до МСФЗ 9, станом на 01 січня 2018 року:
При-
мітка

Оцінка за МСБО 39 Реклас
и-

фікаці
я

Переоцінка
ECL

Інше

Оцінка за МСФЗ 9

Категорія Сума Сума
Категорі

я
Фінансові активиГрошові кошти та їхеквіваленти Займи тадебіторськазаборгованість 350114 4 (5 216) (4) 344898 Амортизованавартість

З категорії: Інші
активи

5 4 - (4)

Кошти в банках 6 970 (962) - 6 008 Амортизованавартість
З категорії: Інші

активи
6 6 970 (962) -

Інші активи Займи тадебіторськазаборгованість 7 731 (6 974) (118) 4 643 Амортизованавартість
В категорію:

Грошові кошти та їх
еквіваленти

A (4) - 4

В категорію: Кошти
в банках B (6 970) - -

Кредити клієнтам Займи тадебіторськазаборгованість 87137 - (48) 87089 Амортизованавартість
Займи та
дебіторськ
а
заборгован
ість

444
982 - (6 344) 438

638

Амортиз
ована
вартістьЦінні папери, щообліковуються засправедливою вартістючерез прибуток або збиток Утримуваніз метоюпродажу 64214 (64 214) - - -

В категорію: Боргові
інструменти, які
оцінюються за FVTOCI

7 (64 214) - -
5 Проведений Банком аналіз показав, що на 01 січня 2018 р в складі Інших активів обліковувалисьзалишки за кореспондентським рахунком. Враховуючи, що кошти за кореспондентськими рахункамиутримуються Банком в рамках бізнес-моделі, мета якої - утримування фінансових активів для отриманнягрошових потоків Банк рекласифікував їх в статтю Грошові кошти для обліку за амортизованоювартістю.
6 Проведений Банком аналіз показав, що на 01 січня 2018 р в складі Інших активів обліковувалисьзалишки за гарантійними депозитами та кошти в розрахункіах в інших банках. Враховуючи, що ці коштиутримуються Банком в рамках бізнес-моделі, мета якої - утримування фінансових активів для отриманнягрошових потоків Банк рекласифікував їх в статтю Кошти в банках для обліку за амортизованоювартістю.
7 Станом на 1 січня 2018 р Банк провів оцінку свого портфеля ліквідності, який раніше бувкласифікований як боргові інструменти, наявні для продажу. Банк дійшов висновку, що такі інструментиутримуються в рамках бізнес-моделі, мета якої полягає в отриманні передбачених договором грошовихпотоків і продажу фінансових активів. Отже, Банк класифікував такі інструменти як боргові інструменти,які оцінюються за FVTOCI.
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При-
мітка

Оцінка за МСБО 39 Реклас
и-

фікаці
я

Переоцінка
ECL

Інше

Оцінка за МСФЗ 9

Категорія Сума Сума
Категорі

яЦінні папери в портфелібанку на продаж Утримувані зметою продажу 11 (12) - 1 -
В категорію:

Інструменти капіталу, які
оцінюються за FVTOCI

8 (12) - 1

Інвестиції в цінні папери: - 64 226 (1) 64225- Боргові інструменти,які оцінюються за FVTOCI 64 214 - - 64214 FVTOCI
З категорії: Цінні

папери, що обліковуються
за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

C 64 214 - -
- Інструментикапіталу, які оцінюються заFVTOCI 12 - (1) 11 FVTOCI(зарішеннямбанку)

З категорії: Цінні
папери в портфелі банку на
продаж

D 12 - (1)

Утримувані з
метою продажу

6
4
2
2
5

- - - 64
225 FVTOCI

Нефінансові активи

Відстроченийподатковий актив 9

12771 - - (53) 12718
Всього активи

5
2
1
9
7
8

- (6 344) (53) 515
581

Нефінансові зобов'язанняОціночні зобов’язання - - 12 12
Всього зобов’язань - - 12 12

8 Банк на власний розсуд прийняв рішення, без права його подальшого скасування, класифікувати деякіінвестиції в інструменти капіталу, які раніше класифікувались як призначені для продажу, як інвестиціїв інструменти капіталу, які оцінюються за FVTOCI.
9 Вплив застосування МСФЗ 9 на відстрочений податок розкрито на наступній сторінці і в Примітці 0.
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Вплив змін статей Звіту про фінансовий стан за МСБО 39 та МСФЗ 9 станом на 31 грудня 2017 року:
Сума за

МСБО 39

Рекла-
сифіка-

ція

Пере-
оцінка

ECL
Інше Сума за

МСФЗ 9АКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти 350 114 4 (5 216) (4) 344 898Кошти в банках - 6 970 (962) - 6 008Цінні папери, що обліковуються засправедливою вартістю через прибуток абозбиток 64 214 (64 214) - - -
Кредити клієнтам 87 137 - (48) - 87 089Інвестиції в цінні папери - 64 226 - (1) 64 225Цінні папери в портфелі банку напродаж 11 (12) - 1 -Інвестиційна нерухомість 1 335 - - - 1 335Дебіторська заборгованість щодопоточного податку на прибуток 1 333 - - - 1 333Відстрочений податковий актив 12 771 - - (53) 12 718Основні засоби та нематеріальні активи 13 863 - - - 13 863Інші активи 7 731 (6 974) (118) 4 643Необоротні активи, утримувані дляпродажу 720 - - - 720

Всього активів 539 229 - (6 344) (53) 532 832ЗОБОВ’ЯЗАННЯКошти банків 1 842 - - - 1 842Кошти клієнтів 309 223 - - - 309 223Інші зобов’язання 7 330 - - - 7 330Оціночні зобов’язання - - 12 12
Всього зобов’язань 318 395 - 12 - 318 407ВЛАСНИЙ КАПІТАЛСтатутний капітал 205 000 - - - 205 000Емісійний дохід та інший дохід заопераціями з акціонерами 27 445 - - - 27 445Резерви переоцінки - - 242 - 242Непокритий збиток (11 611) - (6 651) - (18 262)
Всього власного капіталу 220 834 - (6 409) - 214 425

Всього пасивів 539 229 - (6 397) - 532 832
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Вплив змін статей звіту про прибутки і збитки та інші сукупні доходи за МСБО 39 та МСФЗ 9 станом на 31грудня 2017 року:
2017 рік Перерахунок 2017 рік

(перераховано)Процентні доходи 40 379 2 031 42 410Процентні витрати (6 031) - (6 031)Чистий процентний дохід / (витрати) доформування резерву на покриття збитків відзнецінення активів, за якими нараховуютьсяпроценти 34 348 2 031 36 379
Чисті зміни резерву на покриття збитків відзнецінення активів, за якими нараховуютьсяпроценти 361 (361) -

Чистий процентний дохід 34 709 1 670 36 379Комісійні доходи 19 011 - 19 011Комісійні витрати (1 819) - (1 819)
Чистий комісійний дохід 17 192 - 17 192Чисті зміни резервів під знецінення іншихактивів (28) 28 -Чисті зміни резервів за зобов’язаннями (1 352) 1 352 -Витрати по кредитних збитках - (1 018) (1 018)Результат від операцій з іноземною валютою 1 179 (1 179) -Результат від переоцінки іноземної валюти (299) 299 -Чистий прибуток від операцій з іноземноювалютою - 880 880Результат від операцій з цінними паперами,що обліковуються за справедливою вартістючерез прибуток або збиток 2 274 (2 274) -

Інші доходи 1 177 - 1 177
Чистий операційний дохід 54 852 (242) 54 610Витрати на персонал - (22 280) (22 280)Амортизація та зенцінення - (1 461) (1 461)Результат від переоцінки інвестиційноїнерухомості (663) - (663)Інші витрати (49 114) 23 741 (25 373)Всього операційних витрат (49 777) - (49 777)
Прибуток до оподаткування 5 075 (242) 4 833Витрати з податку на прибуток 3 905 - 3 905
Чистий прибуток за рік 8 980 (242) 8 738
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2017 рік Перерахунок 2017 рік
(перераховано)

Інші сукупні доходиСтатті, які в подальшому не будутьрекласифіковані до складу прибутків абозбитків:Зміна справедливої вартості інструментівкапіталу - (1) (1)Статті, які в подальшому можуть бутирекласифіковані до складу прибутків абозбитків:Зміна справедливої вартості інвестицій,що оцінюються за справедливою вартістю черезінший сукупний дохід - 296 296
Вплив зміни справедливої вартості навідстрочений податок на прибуток - (53) (53)

Інші сукупні доходи - 242 242

Всього сукупних доходів за рік 8 980 - 8 980
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Вплив на нерозподілений прибуток та резерв переоцінки від переходу на МСФЗ 9:
Резерви

переоцінки
Нерозподілений

прибуток/
(накопичений

дефіцит)

Резерв переоцінки фінансових активів за справедливою
вартістю, з переоцінкою через інший сукупний дохід

На 31 грудня 2017 року за МСБО 39 -Рекласифікація цінних паперів, що обліковуються за справедливоювартістю через прибуток або збиток в категорію інвестиції вцінні папери за FVTOCI 296
Зміни результатів переоцінки інструментів капіталу (1)Вплив на податок на прибуток пов’язаний iз зміною переоцінкиборгових фінансових інструментів (53)

На 1 січня 2018 року за МСФЗ 9 242

Нерозподілений прибуток

На 31 грудня 2017 року за МСБО 39 (11 611)Визнання резерву під очікувані кредитні збитки за МСФЗ 9 (6 356)Рекласифікація цінних паперів, що обліковуються за справедливоювартістю через прибуток або збиток в категорію інвестиції вцінні папери за FVTOCI (296)
Зміни результатів переоцінки інструментів капіталу 1

На 1 січня 2018 року за МСФЗ 9 (6 651)

31 грудня 2017 року (скоригований залишок) 242 (18 262)Вплив основних змін у поданні звіту про прибутки і збитки та іншого сукупного доходу за рік, щозакінчився 31 грудня 2017 року, є таким:- Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку був презентований якпроцентні доходи та інший сукупний дохід- Чисті зміни резерву на покриття збитків від знецінення активів, за якими нараховуютьсяпроценти та чисті зміни резервів під знецінення інших активів були об’єднані у статтю чистізміни від зменшення корисності фінансових активів.- Також зі статті адміністративні та інші витрати окремо виділені витрати на виплатипрацівникам та витрати зносу та амортизацію.
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Узгодження наведених змін на звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід наведений у таблицінижче:
За

попередньо
ю звітністю

Рекласифікаці
я

Після
рекласифікаціїРезультат від операцій з цінними паперами, щообліковуються за справедливою вартістю черезприбуток або збиток 2 274 (2 274) -

Процентні доходи 2 031 2 031Інший сукупний дохід: Зміна справедливої вартостіінвестицій, що оцінюються за справедливоювартістю через інший сукупний дохід - 296 296
Інший сукупний дохід: Вплив зміни справедливоївартості на відстрочений податок на прибуток - (53) (53)

2 274 - 2 274Чисті зміни резерву на покриття збитків відзнецінення активів, за якими нараховуютьсяпроценти 361 (361) -
Чисті зміни резервів під знецінення інших активів (28) 28 -Витрати по кредитних збитках - 334 334Інший сукупний дохід: Зміна справедливої вартостіінструментів капіталу - (1) (1)

333 - 333Зміна представлення інформації у Звіті про рух грошових коштів у зв'язку із переходом на МСФЗ 9:Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів:
За

попередньою
звітністю

Рекласифікація
Після

рекласифікаціїГрошові кошти та їх еквіваленти 350 114 (5 216) 344 898Зменшення на суму нарахованих доходів (1 136) - (1 136)Збільшення на суму резервів під знеціненнягрошових коштів та їх еквівалентів - 5 220 5 220
Всього грошових коштів та їх еквівалентів 348 978 4 348 982Чисті зміни торгових цінних паперів (32 147) 32 147 -Чисті зміни інвестицій у цінні папери (32 147) (32 147)Чисті зміни інших активів 6 334 (6 245) 89Чисті зміни коштів в банках - (6 249) 6 249
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9. Грошові кошти та їх еквівалентиГрошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання звіту про фінансовий стан представлені такимчином:
31 грудня 2018

року
31 грудня
2017 рокуГотівкові кошти 28 997 12 505Кошти в Національному банку України 23 234 13 869Депозитні сертифікати Національного Банку України 325 495 266 001377 726 292 375Кореспондентські рахунки в банкахУкраїни 74 852 57 739інших країн 1 474 853 57 743За вирахуванням оціночного резерву під ECL/ збитків відзнецінення (283) (5 220)

452 296 344 898Грошові кошти та їх еквіваленти для цілей складання Звіту про рух грошових коштів представлені такимчином:
31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуГрошові кошти та їх еквіваленти 452 296 344 898Зменшення на суму нарахованих доходів (495) (1 136)Збільшення на суму резервів під знецінення грошових коштів та їхеквівалентів 283 5 220

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 452 084 348 982

Резерв під знецінення за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти»За готівковими коштами, коштами в Національному банку України та депозитними сертифікатамиНаціонального Банку України протягом 2018 та 2017 років знецінення не визнавалось.
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Кореспондентські рахункиУ таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику взалежності від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року.Представлені величини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєннярівнів внутрішнього рейтингу Банку наведена в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Системаприсвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, щостосується оцінки резервів під ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 0 (дивись«Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»):
Рівень внутрішнього рейтингу

2018 2017

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Працюючі активиВисокий рейтинг 74 654 - - 74 654 25 360Стандартний рейтинг 127 - - 127 31 785Рейтинг нижче стандартного 9 - - 9 594Прострочені, але не знецінені 62 - - 62 -

Непрацюючі активиІндивідуально знецінені - 1 - 1 4

Всього 74 852 1 - 74 853 57 743У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості за кореспондентськимирахунками:
Кореспондентські рахунки

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 року 57 739 4 - 57 743Нові створені або придбані активи 17 113 - - 17 113Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) - (3) - (3)Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить доприпинення визнання - - - -

Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 74 852 1 - 74 853
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL за кореспондентськими рахунками:
Кореспондентські рахунки

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 5 216 4 - 5 220Нові створені або придбані активи - - - -Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) (4 934) (3) - (4 937)Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Вплив на ECL на кінець року в результаті переведенняз одніє Стадії в іншу протягом року - - - -Амортизація дисконту - - - -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить доприпинення визнання - - - -

Зміна моделей та вихідних даних, використаних дляоцінки ECL - - - -Відшкодування збитків - - - -Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 282 1 - 283Зміни оціночного резерву під збитки від знецінення за кореспондентськими рахунками відповідно доМСФЗ 39 протягом 2017 року включали припинення визнання збитків від знецінення в розмірі 8 тисячгривень, а розмір оціночного резерву під збитки від знецінення станом на 01 січня 2018 року складав 4тисячі гривень. Перерахований відповідно до МСФЗ 9 розмір резерву під ECL за кореспондентськимирахунками станом на 01 січня 2018 року склав 5 220 тисяч гривень.Непогашені договірні суми за статтею Грошові кошти та їх еквіваленти, які були списані, але щодо якихяк і раніше застосовувалися процедури по законному витребуванню належних коштів, дорівнювалинулю як на 31 грудня 2018 року так і на 31 грудня 2017 року.



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(у тисячах гривень)

57

10. Кошти в банкахКошти в банках представлені таким чином:
31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуКошти в банках в забезпеченні 8 537 6 970Кошти в розрахунках за операціями з банками 33 -8 570 6 970За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від знецінення (1 191) (962)

7 379 6 008Кошти в банках оцінюються за амортизованою вартістю.Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2018 року складає 8 537 тисяч гривень(на 31 грудня 2017 року - 6 970 тисяч гривень).
Резерв під знецінення за статтею «Кошти в банках»

Кошти в банках в забезпеченніУ таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику взалежності від рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року.Представлені величини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєннярівнів внутрішнього рейтингу Банку наведена в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Системаприсвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, щостосується оцінки резервів під ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 0 (дивись«Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»).
Рівень внутрішнього рейтингу

2018 2017

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Працюючі активиВисокий рейтинг 20 - - 20 -Стандартний рейтинг 8 550 - - 8 550 6 970Рейтинг нижче стандартного - - - - -Прострочені, але не знецінені - - - - -

Непрацюючі активиІндивідуально знецінені - - - - -

Всього 8 570 - - 8 570 6 970
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У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості за коштами в банках взабезпеченні:
Кошти в банках в забезпеченні

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 року 6 970 - - 6 970Нові створені або придбані активи 1 567 - - 1 567Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) - - - -Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить доприпинення визнання - - - -

Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 8 537 - - 8 537У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL за коштами в банках в забезпеченні:
Кошти в банках в забезпеченні

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 962 - - 962Нові створені або придбані активи - - - -Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) 213 - - 213Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Вплив на ECL на кінець року в результаті переведення зоднієї Стадії в іншу протягом року - - - -Амортизація дисконту - - - -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить до припиненнявизнання - - - -

Зміна моделей та вихідних даних, використаних дляоцінки ECL - - - -Відшкодування збитків - - - -Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 1 175 - - 1 175
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Змін оціночного резерву під збитки від знецінення за коштами в банках в забезпеченні відповідно доМСФЗ 39 протягом 2017 року не відбувалось, а розмір оціночного резерву під збитки від знеціненнястаном на 01 січня 2018 року складав нуль гривень. Перерахований відповідно до МСФЗ 9 розмір резервупід ECL за коштами в банках в забезпеченні станом на 01 січня 2018 року склав 962 тисячі гривень.Станом на 31 грудня 2018 року непогашені договірні суми за коштами в банках в забезпеченні, які булисписані протягом звітного періоду, але щодо яких як і раніше застосовувалися процедури по законномувитребуванню належних коштів, дорівнювали нулю (2017 - нуль).
Кошти в розрахунках за операціями з банкамиУ таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості за коштами в розрахунках заопераціями з банками:

Кошти в розрахунках за операціями з банками

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього

На
груповій

основі

На
груповій

основі

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 року - - - -Нові створені або придбані активи 33 - - 33Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) - - - -Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить до припиненнявизнання - - - -

Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 33 - - 33
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL за коштами в розрахунках за операціями збанками:
Кошти в розрахунках за операціями з банками

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього

На
груповій

основі

На
груповій

основі

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року - - - -Нові створені або придбані активи - - - -Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) 16 - - 16Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Вплив на ECL на кінець року в результаті переведення зоднієї Стадії в іншу протягом року - - - -Амортизація дисконту - - - -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить до припиненнявизнання - - - -

Зміна моделей та вихідних даних, використаних дляоцінки ECL - - - -Відшкодування збитків - - - -Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 16 - - 16Змін оціночного резерву під збитки від знецінення за коштами в розрахунках за операціями з банкамивідповідно до МСФЗ 39 протягом 2017 року не відбувалось, а розмір оціночного резерву під збитки відзнецінення станом на 01 січня 2018 року складав нуль гривень. Перерахований відповідно до МСФЗ 9розмір резерву під ECL за коштами в банках в забезпеченні станом на 01 січня 2018 року склав нульгривень.Станом на 31 грудня 2018 року непогашені договірні суми за коштами в розрахунках за операціями збанками, які були списані протягом звітного періоду, але щодо яких як і раніше застосовувалисяпроцедури по законному витребуванню належних коштів, дорівнювали нулю (2017 - нуль).
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11. Кредити клієнтамКредити клієнтам представлені таким чином:
31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуКредити, що надані юридичним особам 142 595 86 926Кредити, що надані фізичним особам 2 134 211144 729 87 137За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від знецінення (3 428) (48)

141 301 87 089Кредити клієнтам оцінюються за амортизованою вартістю.Максимальний ризик на одного контрагента станом на 31 грудня 2018 року становив 45 099  тисяч гривень(на 31 грудня 2017 року - 40 614 тисяч гривень).
Резерв під знецінення за статтею «Кредити клієнтам»

Кредити, що надані юридичним особамУ таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежностівід рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Представленівеличини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєння рівнів внутрішньогорейтингу Банку наведена в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішньогорейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, що стосується оцінки резервів підECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Групуванняфінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»).
Рівень внутрішнього рейтингу

2018 2017

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 POCI Всього Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Працюючі активиВисокий рейтинг 77 264 - - - 77 264 6 155Стандартний рейтинг 5 496 - - - 5 496 40 614Рейтинг нижче стандартного 25 554 - - - 25 554 40 157Прострочені, але не знецінені 33 663 - - - 33 663 -

Непрацюючі активиІндивідуально знецінені - - 618 - 618 -

Всього 141 977 - 618 - 142 595 86 926
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У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості стосовно кредитів, що наданіюридичним особам:
Кредити, що надані юридичним особам

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 POCI Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 року 86 926 - - - 86 926Нові створені або придбані активи 56 162 - - - 56 162Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) - (493) - - (493)Переведення в Стадію 1 - - - - -Переведення в Стадію 2 (1 111) 1 111 - - -Переведення в Стадію 3 - (618) 618 - -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить доприпинення визнання - - - - -

Списані суми - - - - -Курсові різниці - - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 141 977 - 618 - 142 595
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно кредитів, що надані юридичнимособам:
Кредити, що надані юридичним особам

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 POCI Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року - - - - -Нові створені або придбані активи 2 444 - - - 2 444Активи, визнання яких було припинено або якібули погашені (виключаючи списання) - (493) - - (493)Переведення в Стадію 1 - - - - -Переведення в Стадію 2 (73) 73 - - -Переведення в Стадію 3 - (618) 618 - -Вплив на ECL на кінець року в результатіпереведення з однієї Стадії в іншу протягом року - 1 038 - - 1 038Амортизація дисконту - - - - -Зміни передбачених договором грошовихпотоків в зв'язку з модифікацією, яка непризводить до припинення визнання - - - - -

Зміна моделей та вихідних даних, використанихдля оцінки ECL - - - - -Відшкодування збитків - - - - -Списані суми - - - - -Курсові різниці - - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 2 371 - 618 2 989Протягом 2018 року не відбувалось списання непогашених договірних сум за фінансовими активами,стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню. У 2018 році Банк відступив правовимоги за безнадійною заборгованістю, списаною за рахунок резервів у минулих роках та отримаввідшкодування в розмірі 327 тисяч гривень. Протягом 2018 року не відбувалось погашення безнадійноїзаборгованості списаної за рахунок резервів у минулих роках (у 2017 році – нуль гривень).Збільшення оціночного резерву під ECL по портфелю обумовлено збільшенням загального розміру портфелята переведеннями між стадіями в результаті збільшення кредитного ризику і погіршення економічних умов.Докладніший аналіз економічних чинників наведено в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Аналізвихідних даних моделі очікуваних кредитних збитків в разі множинних економічних сценаріїв загеографічними регіонами»).
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Кредити, що надані фізичним особамУ таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежностівід рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Представленівеличини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєння рівнів внутрішньогорейтингу Банку наведена в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішньогорейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, що стосується оцінки резервів підECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Групуванняфінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»).
Рівень внутрішнього
рейтингу

2018 2017

Стадія 1
Стадія 1 Стадія

2

Стадія
3

POC
I

Всьог
о

Всьог
о

Індиві-
дуально

На
груповій

основі

Індиві
-

дуаль
но

Працюючі активиВисокий рейтинг - 1 766 - - - 1 766 -Стандартний рейтинг 69 - - - - 69 167Рейтинг нижче стандартного 299 - - - - 299 44Прострочені, але не знецінені - - - - - - -

Непрацюючі активиІндивідуально знецінені - - - - - - -

Всього 368 1 766 - - - 2 134 211
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У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості стосовно кредитів, що наданіфізичним особам:
Кредити, що надані фізичним особам

Стадія 1 Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 POCI Всього
Індиві-

дуально

На
груповій

основі
Індиві-

дуально

Валова балансова вартість на 1 січня
2018 року 49 162 - - - 211Нові створені або придбані активи 319 1 604 - - - 1 923Активи, визнання яких булоприпинено або які були погашені(виключаючи списання) - - - - - -

Переведення в Стадію 1 - - - - - -Переведення в Стадію 2 - - - - - -Переведення в Стадію 3 - - - - - -Зміни передбачених договоромгрошових потоків в зв'язку змодифікацією, яка не призводить доприпинення визнання - - - - - -

Списані суми - - - - - -Курсові різниці - - - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 368 1 766 - - - 2 134
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно кредитів, що надані фізичним особам:
Кредити, що надані фізичним особам

Стадія 1 Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 POCI Всього
Індиві-

дуально

На
груповій

основі
Індиві-

дуально

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 48 - - - - 48Нові створені або придбані активи 133 258 - - - 391Активи, визнання яких булоприпинено або які були погашені(виключаючи списання) - - - - - -

Переведення в Стадію 1 - - - - - -Переведення в Стадію 2 - - - - - -Переведення в Стадію 3 - - - - - -Вплив на ECL на кінець року врезультаті переведення з однієї Стадії віншу протягом року - - - - - -

Амортизація дисконту - - - - - -Зміни передбачених договоромгрошових потоків в зв'язку змодифікацією, яка не призводить доприпинення визнання - - - - - -

Зміна моделей та вихідних даних,використаних для оцінки ECL - - - - - -Відшкодування збитків - - - - - -Списані суми - - - - - -Курсові різниці - - - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 181 258 - - - 439Станом на 31 грудня 2018 р непогашені договірні суми за фінансовими активами, які були списані протягомзвітного періоду, але щодо яких як і раніше застосовувалися процедури по законному витребуваннюналежних коштів, дорівнювали нулю (2017 року - нуль).Протягом 2018 року не відбувалось списання непогашених договірних сум за фінансовими активами,стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню. У 2018 році було погашенобезнадійну заборгованість, списану за рахунок резервів у минулих роках, у сумі 592 тисячі гривень, у 2017році – 361 тисячу гривень. Протягом 2018 року Банк відступив право вимоги за безнадійною заборгованістю,списаною за рахунок резервів у минулих роках та отримав відшкодування в розмірі 5 673 тисячі гривень.Збільшення оціночного резерву під ECL по портфелю обумовлено збільшенням загального розміру портфелята переведеннями між стадіями в результаті збільшення кредитного ризику і погіршення економічних умов.Докладніший аналіз економічних чинників наведено в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Аналізвихідних даних моделі очікуваних кредитних збитків в разі множинних економічних сценаріїв загеографічними регіонами»).



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(у тисячах гривень)

67

Резерв під знецінення за станом на 31 грудня 2017 рокуУ таблиці нижче представлений аналіз оціночного резерву під збитки від знецінення згідно з МСБО 39 покредитах клієнтам з розбивкою по їх видам за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року:
Кредити юридичним
особам

Кредити фізичним
особам Усього

Залишок на 01 січня 2017 року - - -Зміна резерву протягом року - (48) (48)Списання безнадійної заборгованості - - -Коригування процентного доходу зазнеціненими кредитами - - -Курсові різниці - - -
Залишок на 31 грудня 2017 року - (48) (48)
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12. Інвестиції в цінні папериНижче наведено аналіз балансової вартості інвестицій в цінні папери, які оцінюються за FVTOCI:
31 грудня

2018 року

31 грудня

2017 рокуДержавні облігації номіновані в гривнях 10 664 49 575Державні облігації номіновані в доларах США 13 875 14 639Акції підприємств 11 11
Всього цінних паперів, що обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід 24 550 64 225Інвестиції в акції підприємств представлено наступним чином:

Вид діяльності 31 грудня 2018
року

31 грудня
2017 рокуАкції підприємств, у тому числі: 11 11ПАТ «Розрахунковийцентр» Інші види грошового посередництва 2 2

ПрАТ «УФБ» Управління фінансовими ринками 8 8ПрАТ «УМВБ» Управління фінансовими ринками 1 1ПАТ «СВІТ» Електрозв’язок - -
Всього цінних паперів за мінусом резервів 11 11Банк на власний розсуд класифікував інвестиції в інструменти капіталу, які раніше класифікувалися якутримувані для продажу, як оцінювані за FVTOCI на тій підставі, що вони не призначені для торгівлі.
13. Інвестиційна нерухомість

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуСправедлива вартість інвестиційної нерухомості на початок періоду 1 335 3 998Переведення з/до активів наявних для продажу (примітка 16) - (2 000)Зміни переоцінки до справедливої вартості (46) (663)

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на кінець періоду 1 289 1 335Станом як на кінець 2017 року,  так і на кінець 2018 року у складі інвестиційної нерухомостіобліковується один об’єкт нежитлової нерухомості.Банком було проведено переоцінку балансової вартості інвестиційної нерухомості на підставі висновкунезалежного суб’єкта оціночної діяльності станом на 21 грудня 2018 року.



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТБАНК»

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
(у тисячах гривень)

69

14. Основні засоби та нематеріальні активи

Машини та
обладнання

Інші
основні

засоби

Незавершені
капітальні
вкладення

Нематеріальні
активи Всього

На 31 грудня 2016 року: 2 089 1 053 3 970 541 7 653первісна вартість 5 833 4 047 3 970 1 883 15 733знос (3 744) (2 994) - (1 342) (8 080)Надходження 2 250 786 10 017 2 588 15 641Вибуття (35) (181) (7 683) (71) (7 970)Амортизаційнівідрахування (741) (485) - (235) (1 461)
На 31 грудня 2017 року: 3 563 1 173 6 304 2 823 13 863первісна вартість 7 396 3 951 6 304 4 168 21 819знос (3 833) (2 778) - (1 345) (7 956)Надходження 3 639 94 22 300 5 873 31 906Вибуття (1) - (9 606) (146) (9 753)Амортизаційнівідрахування (928) (426) - (800) (2 154)
На 31 грудня 2018 року: 6 273 841 18 998 7 750 33 862первісна вартість 10 956 3 941 18 998 9 353 43 248знос (4 683) (3 100) - (1 603) (9 386)Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 4 793 тисяч гривень, нематеріальнихактивів – 384 тисячі гривень. На звітну дату Банк не має самостійно створених нематеріальних активів.
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15. Інші активиІнші активи представлені наступним чином:
31 грудня

2018
року

31 грудня

2017 року

Інші фінансові активиНараховані доходи за банківськими операціями 182 136Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 1 40Інші фінансові активи - 4183 180За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від знецінення (173) (141)
10 39

Інші нефінансові активиДебіторська заборгованість з придбання активів та передплата за послуги 1 331 231Витрати майбутніх періодів та розрахунки за податками і зборами 596 456Запаси матеріальних цінностей 10 744 312 671 690За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків від знецінення (67) (86)
12 604 604

Всього інших активів за вирахуванням резервів 12 614 643
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Резерв під знецінення за статтею «Інші активи»

Інші фінансові активиУ таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежностівід рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Представленівеличини не включають резерви під знецінення. Інформація про систему присвоєння рівнів внутрішньогорейтингу Банку наведена в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Система присвоєння внутрішньогорейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»), а політика, що стосується оцінки резервів підECL на індивідуальній чи груповій основі, описана в Примітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Групуванняфінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі»).
Рівень внутрішнього рейтингу

2017

Стадія 1 Стадія 2

Стадія
3 Всього Всього

На
груповій

основі

На
груповій

основі

Працюючі активиВисокий рейтинг - - - - -Стандартний рейтинг 30 - - 30 71Рейтинг нижче стандартного - - - - -Прострочені, але не знецінені - - - - -

Непрацюючі активиІндивідуально знецінені - - 153 153 109

Всього 30 - 153 183 180У таблиці нижче представлений аналіз змін валової балансової вартості стосовно інших фінансових активів:
Інші фінансові активи

Стадія 1 Стадія 2

Стадія
3 Всього

На
груповій

основі

На
груповій

основі

Валова балансова вартість на 1 січня 2018 року 71 - 109 180Нові створені або придбані активи 5 - - 5Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) - - - -Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 (46) - 46 -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить до припиненнявизнання - - - -

Списані суми - - (2) (2)Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 30 - 153 183
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно інших фінансових активів:
Інші фінансові активи

Стадія 1 Стадія 2

Стадія
3 Всього

На
груповій

основі

На
груповій

основі

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 32 - 109 141Нові створені або придбані активи - - - -Активи, визнання яких було припинено або які булипогашені (виключаючи списання) - - - -Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 (12) - 12 -Вплив на ECL на кінець року в результаті переведення зоднієї Стадії в іншу протягом року - - 34 34Амортизація дисконту - - - -Зміни передбачених договором грошових потоків взв'язку з модифікацією, яка не призводить до припиненнявизнання - - - -

Зміна моделей та вихідних даних, використаних дляоцінки ECL - - - -Відшкодування збитків - - - -Списані суми - - (2) (2)Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 20 - 153 173Протягом 2018 року відбулось списання непогашених договірних сум за фінансовими активами, стосовнояких застосовувались процедури по їх законному витребуванню в розмірі 2 тисячі гривень, у 2017 році –2 461 тисяча гривень. У 2018 році не відбувалось погашення безнадійної заборгованості, списаної за рахунокрезервів у минулих роках, у 2017 році – 11 тисяч гривень.
Інші нефінансові активиДля забезпечення безперебійної звичайної діяльності Банк здійснює закупівлю товарів та послуг звідстроченням постачання. За такою дебіторською заборгованістю Банк розраховує оціночний резерв підзбитки від знецінення.У таблиці нижче показано аналіз зміни резерву під знецінення нефінансової дебіторської заборгованості зпридбання активів та послуг:

2018 рік 2017 рік

Залишок на 1 січня (86) (767)Зміни резерву протягом періоду 19 (74)Списання безнадійної заборгованості - 755
Залишок на 31 грудня (67) (86)Протягом 2018 року не відбувалось списання непогашених договірних сум за нефінансовими активами,стосовно яких застосовувались процедури по їх законному витребуванню, у 2017 році – 755 тисяч гривень. У2018 році не відбувалось погашення безнадійної заборгованості, списаної за рахунок резервів у минулихроках, у 2017 році – нуль гривень.
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Аналіз зміни резерву під знецінення інших активів за 2017 рік:

Дебіторська
заборгованість

за
банківськими

операціями

Нараховані
доходи за

банківськими
операціями

Дебіторська
заборгованість з

придбання активів
та передплата за

послуги

Інші
фінансові

активи
Всього

Залишок на 1 січня 2017
року (36) (2 486) (767) (12) (3 301)Зміни резерву протягомперіоду - (48) 12 8 (28)Списання безнадійноїзаборгованості 36 2 425 755 - 3 216
Залишок на 31 грудня
2017 року - (109) - (4) (113)Зміни від застосуванняМСФЗ 9 - (32) (86) 4 (114)
Залишок на 1 січня 2018
року (перераховано) (141) (86) - (227)У 2017 році було погашено списану у 2017 році заборгованість у сумі 11 тисяч гривень.
16. Необоротні активи, утримувані для продажу

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуСправедлива вартість на початок періоду 720 -Переведення з/до інвестиційної нерухомості (примітка 9) - 2 000Вибуття (720) (1 280)

Справедлива вартість на кінець періоду - 720

17. Кошти банків

31
грудня

2018
року

31 грудня
2017 року

Кореспондентські рахунки банків України 5 850 1 842
Всього коштів банків 5 850 1 842
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18. Кошти клієнтів

31
грудня

2018
року

31 грудня
2017 року

Юридичні особи: 215 694 107 533кошти на вимогу та поточні рахунки 212 645 103 888строкові кошти 2 950 3 642кошти за недіючими рахунками 99 3Фізичні особи: 223 573 201 690кошти на вимогу та поточні рахунки 160 054 192 400строкові кошти 62 055 9 062кошти за недіючими рахунками 1 464 228
Всього коштів клієнтів 439 267 309 223Банком в якості покриття кредитного ризику за гарантіями у 2017 році були отримані кошти у розмірі122 тисячі гривень.Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року

сума % сума %Фізичні особи – резиденти 168 167 38,3 147 416 47,7Оптова та роздрібна торгівля 81 038 18,5 76 280 24,7Фізичні особи – нерезиденти 55 406 12,7 54 277 17,6Переробна промисловість 36 564 8,3 6 439 2,1Транспорт, складське господарство, поштова такур'єрська діяльність 30 072 6,8 - -Будівництво 23 571 5,4 4 246 1,3Інформація та телекомунікації 21 723 4,9 7 878 2,5Операції з нерухомим майном 2 551 0,6 7 280 2,4Юридичні особи – нерезиденти 2 415 0,5 2 478 0,8Інші 17 760 4,0 2 929 0,9Всього коштів клієнтів 439 267 100 309 223 100Станом на 31 грудня 2018 року кошти клієнтів у розмірі 195 473 тисяч гривень (станом на 31 грудня2017 року – 196 988 тисяч гривень) отримані від п’яти юридичних і фізичних осіб.
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19. Інші зобов’язання

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

Інші фінансові зобов’язанняЗабезпечення зобов'язання 28 31Кредиторська заборгованість за іншими фінансовими зобов’язаннями 150 2 791
Всього інших фінансових зобов’язань 178 2 822

Інші нефінансові зобов’язанняКредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 1 716 1 117Кредиторська заборгованість з придбання активів та з оплати за послуги 1 952 444Доходи майбутніх періодів 883 487Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежамикрім податку на прибуток 409 379Забезпечення під умовні зобов'язання - 1 361Кредиторська заборгованість з продажу активів - 720
Всього інших нефінансових зобов’язань 4 960 4 508

Всього інших зобов’язань 5 138 7 330
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20. Умовні та контрактні зобов'язанняДля задоволення фінансових потреб клієнтів Банк приймає на себе різні безвідкличні договірнізобов'язання та умовні зобов'язання. До них відносяться фінансові гарантії та інші зобов'язання знадання позик. Незважаючи на те, що такі зобов'язання можуть не визнаватися в звіті про фінансовийстан, вони несуть кредитний ризик та, відповідно, є частиною загальної схильності Банку до ризиків.Згідно з умовами гарантій Банк зобов'язаний здійснювати платежі від імені клієнтів у разі настанняпевних подій. Гарантії схильні до такого ж кредитного ризику, як і позики. Номінальна вартість такихдоговірних зобов'язань наведена в таблиці нижче:
2018 рік 2017 рікФінансові гарантії 3 748 4 376Інші зобов'язання з надання позик:Безумовно відкличні кредитні лінії 125 277 85 988Безвідкличні невикористані кредитні лінії 6 467 -131 744 85 988За вирахуванням оціночного резерву під ECL/збитків відзнецінення (125) (12)

Разом 135 367 90 352

Збитки від знецінення за гарантіями та іншим договірним зобов'язаннямНижче представлений аналіз змін номінальної вартості та відповідних резервів під знецінення стосовногарантій та інших договірних зобов'язань:
Фінансові гарантіїУ таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежностівід рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Інформація просистему присвоєння рівнів внутрішнього рейтингу Банку наведена в Примітці 0 (дивись «Кредитнийризик: Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»),а політика, що стосується оцінки резервів під ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана вПримітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється нагруповій основі»).Схильність до кредитного ризику:
Рівень внутрішнього рейтингу

2018 2017

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Працюючі активиВисокий рейтинг - - - - 4 376Стандартний рейтинг 1 534 - - 1 534 -Рейтинг нижче стандартного 2 214 - - 2 214 -Прострочені, але не знецінені - - - - -

Непрацюючі активиІндивідуально знецінені - - - - -

Всього 3 748 - - 3 748 4 376
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У таблиці нижче представлений аналіз змін схильності до ризику:
Фінансові гарантії

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Схильність до ризику на 1 січня 2018
року 4 376 - - 4 376Нові гарантії - - - -Гарантії, визнання яких було припиненоабо термін яких закінчився (виключаючисписання) (628) - - (628)

Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Зміни в зв'язку з модифікацією, яка непризводить до припинення визнання - - - -Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 3 748 - - 3 748У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL:
Фінансові гарантії

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього
Індиві-

дуально
Індиві-

дуально

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року 12 - - 12Нові гарантії - - - -Гарантії, визнання яких було припиненоабо термін яких закінчився (виключаючисписання) (10) - - (10)

Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Вплив на ECL на кінець року в результатіпереведення з однієї Стадії в іншу протягомроку - - - -

Амортизація дисконту - - - -Зміна моделей та вихідних даних,використаних для оцінки ECL - - - -Зміни в зв'язку з модифікацією, яка непризводить до припинення визнання - - - -Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 2 - - 2
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Безвідкличні невикористані кредитні лініїУ таблиці нижче показано кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику в залежностівід рівня внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінець року. Інформація просистему присвоєння рівнів внутрішнього рейтингу Банку наведена в Примітці 0 (дивись «Кредитнийризик: Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)»),а політика, що стосується оцінки резервів під ECL на індивідуальній чи груповій основі, описана вПримітці 0 (дивись «Кредитний ризик: Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється нагруповій основі»).
Рівень внутрішнього рейтингу

2018 2017

Стадія 1 Стадія 2

Стадія 3 Всього Всього
На груповій

основі
На груповій

основі

Працюючі активиВисокий рейтинг - - - - -Стандартний рейтинг 6 467 - - 6 467 -Рейтинг нижче стандартного - - - - -Прострочені, але не знецінені - - - - -

Непрацюючі активиІндивідуально знецінені - - - - -

Всього 6 467 - - 6 467 -У таблиці нижче представлений аналіз змін номінальної вартості інших зобов'язань з надання позик:
Безвідкличні невикористані кредитні лінії

Стадія 1 Стадія 2

Стадія
3 Всього

На
груповій

основі

На
груповій

основі

Схильність до ризику на 1 січня 2018 року - - - -Нові договори 6 467 - - 6 467Зобов'язання, визнання яких було припинено або терміняких закінчився (виключаючи списання) - - - -Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Зміни в зв'язку з модифікацією, яка не призводить доприпинення визнання - - - -Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 6 467 - - 6 467
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У таблиці нижче представлений аналіз змін резервів під ECL стосовно інших зобов'язань з наданняпозик:
Безвідкличні невикористані кредитні лінії

Стадія 1 Стадія 2

Стадія
3 Всього

На
груповій

основі

На
груповій

основі

Резерв під ECL на 01 січня 2018 року - - - -Нові договори 123 - - 123Зобов'язання, визнання яких було припинено або терміняких закінчився (виключаючи списання) - - - -Переведення в Стадію 1 - - - -Переведення в Стадію 2 - - - -Переведення в Стадію 3 - - - -Вплив на ECL на кінець року в результаті переведення зоднієї Стадії в іншу протягом року - - - -Амортизація дисконту - - - -Зміна моделей та вихідних даних, використаних для оцінкиECL - - - -Зміни в зв'язку з модифікацією, яка не призводить доприпинення визнання - - - -Списані суми - - - -Курсові різниці - - - -

Станом на 31 грудня 2018 року 123 - - 123

Розгляд справ у судіСтаном на 31 грудня 2018 року розглядаються 4 позови Банку до контрагентів на загальну суму 8 972тисяч гривень, з яких 2 - позови про стягнення заборгованості на суму 2 622 тисяч гривень, 2 - справипро банкрутство  на загальну суму 6 349 тисяч гривень. Також станом на звітну дату судамирозглядаються 2 майнових позови на загальну суму 8 779 тисяч гривень та 9 позовів немайновогохарактеру, в яких відповідачем є Банк.
Зобов’язання за договорами операційної орендиМайбутні мінімальні орендні платежі за договорами операційної оренди, де Банк виступає орендарем,станом на 31 грудня 2018 та 31 грудня 2017 років представлені наступним чином:

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуМайбутні мінімальні орендні платежіне більше 1 року 1 607 318більше 1 року але не більше 5 2 180 6 076

Всього зобов'язань за договорами операційної оренди 3 787 6 394
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21. Статутний капітал, емісійний дохід та інший дохід за операціями з акціонерами

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуКількість простих акцій в обігу 1 138 888889 1 138 888889Зареєстрований та сплачений статутний капітал 205 000 205 000

Всього статутного капіталу 205 000 205 000Емісійний дохід 41 41Інший дохід за операціями з акціонерами - 27 404Резерви та інші фонди 449 -
Всього статутного капіталу, емісійного доходу та резервного фонду 232 894 232 445Станом на кінець дня 2018 та 2017 років зареєстрований та сплачений статутний капітал бувпредставлений 1 138 888 889 та 1 138 888 889 простими іменними акціями відповідно номінальноювартістю 0,18 гривень кожна.Акції на пред’явника та привілейовані акції Банком не випускались.Акції, призначені для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу, Банком не розміщувались.Прибуток Банку, який підлягає розподілу, обмежений сумою його резервів, інформація про якірозкривається у фінансовій звітності згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського облікута звітності в банківських установах України. Резерви, які не підлягають розподілу, представленірезервним фондом, який створюється відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актівНаціонального банку України для покриття непередбачених збитків під невизначені ризики під часпроведення банківських операцій. Резервний фонд Банку створюється за рішенням акціонерів врозмірах, передбачених законодавством за умови, що такі відрахування будуть становити не менше 5%чистого прибутку Банку. Даний резерв був створений у відповідності до Статуту Банку, який передбачаєстворення резерву для цих цілей.У 2018 році згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів протокол № 59 від 25 квітня 2018 року дохідза операціями з акціонерами отриманий у 2004-2011 роках в сумі 27 404 тисячі гривень було направленона покриття збитків минулих років та нерозподілені прибутки минулих років.Станом на кінець дня 31 грудня 2018 року емісійний дохід у сумі 41 тисяча гривень (2017 рік - 41 тисячагривень), представляв собою перевищення сум отриманих внесків над номінальною вартістювипущених акцій.Протягом 2018 та 2017 років Банк не сплачував акціонерам дивіденди.
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22. Резерви переоцінки

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

Залишок на початок періоду 242 0Зміни результатів переоцінки інструментів капіталу - (1)Зміни результатів переоцінки боргових фінансових інструментів (239) 296Податок на прибуток пов’язаний зі зміною переоцінки боргових фінансовихінструментів 43 (53)
Залишок на кінець періоду 46 242
23. Чистий процентний дохід

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуПРОЦЕНТНІ ДОХОДИДепозитними сертифікатами, випущеними Національним банком України 19 350 26 606Кредитами клієнтів 20 411 7 509Інвестиційними цінними паперами за справедливою вартістю, зпереоцінкою через інший сукупний дохід 5 575 4 945Коштами в інших банках 8 603 3 350

Всього процентних доходів 53 939 42 410ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИКоштами на вимогу суб’єктів господарювання (2 916) (2 715)Коштами на вимогу фізичних осіб (1 186) (2 954)Строковими коштами фізичних осіб (1 425) (336)Строковими коштами юридичних осіб (648) (26)Коштами на вимогу небанківських фінансових установ (21) -
Всього процентних витрат (6 196) (6 031)

Чистий процентний дохід 47 743 36 379
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24. Чистий комісійний дохід

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуКОМІСІЙНІ ДОХОДИЗа операціями на валютному ринку 15 013 9 747Розрахунково-касові операції 12 133 8 776Гарантії надані та позабалансові операції 194 170За операціями з цінними паперами для клієнтів 135 133Кредитне обслуговування 87 79Інші 279 106

Всього комісійних доходів 27 841 19 011КОМІСІЙНІ ВИТРАТИКомісійні витрати за операціями з банками (3 666) (1 547)Розрахунково-касові операції (2 230) (187)Депозитарні послуги - (85)Інші (109) -
Всього комісійних витрат (6 005) (1 819)

Чистий комісійний дохід 21 836 17 192
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25. Витрати по кредитних збиткахВ таблиці нижче представлені витрати на ECL за фінансовими інструментами за рік, визнані у складіприбутку або збитку:
2018 рік

2017
рікПри-

міт-
ка

Стадія 1 Стадія 2

Стадія
3 POCI Всього

Інди-
віду-

ально

На
групо-

вій
основі

Інди-
віду-

ально

На
групо-

вій
основіГрошові коштита їхеквіваленти 9 4 934 - 3 - - - 4 937 8

Кошти в банках 10 (229) - - - - - (229) -Кредитиклієнтам 11 (2 504) (258) - - (618) - (3 380) -Інвестиції вцінні папери 0 - - - - - - - -Інші активи 15 19 - - - (32) - (13) (36)Іншізобов’язання 19 1 361 - - - - - 1 361 (1 352)Оціночнізобов’язання 0 10 (123) - - - - (113) -
Всього збиток
від знецінення 3 591 (381) 3 - (650) - 2 563 (1 380)Погашеннябезнадійноїзаборгованості,списаної зарахунокрезервів уминулих роках

- - - - - - 6 592 362
Всього витрати
по кредитних
збитках

- - - - - - 9 155 (1 018)

Протягом 2018 року Банком було погашено раніше списану за рахунок резервів у минулих рокахбезнадійну заборгованість у сумі 592 тисячі гривень, у 2017 році – 362 тисячі гривень.У 2018 році Банк відступив право вимоги за безнадійною заборгованістю, списаною за рахунок резервів уминулих роках та отримав відшкодування в розмірі 6 000 тисяч гривень.Суми за 2017 рік представлені за МСФЗ 39 (не перераховано).
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26. Чистий прибуток від операцій з іноземною валютоюЧистий прибуток від операцій з іноземною валютою представлений таким чином:
31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуТорговельні операції, нетто 1 724 1 179Курсові різниці, нетто (538) (299)

Всього чистого прибутку від операцій з іноземною валютою 1 186 880

27. Інші доходи

31
грудня

2018
року

31 грудня
2017 року

Кредиторська заборгованість, списана у дохід 225 64Компенсація операційних витрат - 910Вартість надлишку основних засобів та нематеріальних активів зарезультатами інвентаризації - 46Дохід від вибуття необоротних активів - 141Інші операційні доходи 118 16
Всього інших доходів 343 1 177
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28. Інші витрати

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуВитрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів,телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги (6 755) (4 440)Витрати на оперативний лізинг (оренду) (4 794) (4 585)Обслуговування операцій за платіжними картками (3 716) (5 532)Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (1 099) (732)Витрати на маркетинг і рекламу (940) (1 146)Представницькі витрати (774) (14)Витрати на аудит (555) (255)Витрати на участь у конференціях і семінарах (550) (560)Витрати на охорону (294) (218)Членські внески (215) (145)Результат  від  продажу/ вибуття необоротних активів (128) (416)Витрати на інкасацію  та перевезення цінностей (37) (515)Професійні послуги (307) (144)Втрати від зменшення корисності необоротних активів - (3 970)Інші витрати (2 152) (2 701)

Всього інших витрат (22 316) (25 373)
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29. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток:

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 рокуВитрати з поточного податку на прибуток (59)

Зміна відстроченого податку на прибутокЗменшення /Виникнення тимчасових різниць (3 805) 3 964
Всього (витрати) /відшкодування з податку на прибуток (3 805) 3 905Банк розраховує податок на прибуток на підставі даних податкового обліку, які ведуться та готуютьсявідповідно до вимог податкового законодавства України, і які можуть відрізнятися від Міжнароднихстандартів фінансової звітності. Банк зазнає впливу певних постійних податкових різниць внаслідоктого, що певні витрати не оподатковуються, а також через режим звільнення певної категорії доходів відоподаткування.Відстрочені податки відображають чистий податковий вплив тимчасових різниць між балансовоювартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності та сумою, яка використовується для цілейоподатковування.Банк оцінив наявність оподатковуваного прибутку, за рахунок якого може використати тимчасовурізницю, що підлягає вирахуванню протягом трьох років та визнав відстрочений податковий активстаном на 31 грудня 2018 року в розмірі 8 956 тисяча гривень (31 грудня 2017 року в розмірі 12 718тисяча гривень). Податкове законодавство, чинне станом на кінець 2018 року не обмежує строкиреалізації невикористаних податкових збитків та джерел оподатковуваних прибутків, за рахунок якихБанк може робити вирахування при сторнуванні такої тимчасової різниці, але, враховуючи можливізміни в податковому законодавстві Банк не розглядає більш тривалого періоду.Податковий кодекс України встановлює ставку податку на прибуток на рівні 18% для оподаткуваннядоходів у 2018 та 2017 роках.Узгодження витрат з податку на прибуток та облікового прибутку за роки, які закінчилися 31 грудня2018 та 2017 років:

31 грудня
2018
року

31 грудня
2017 року

Прибуток/(збиток) до оподаткування 22 776 5 075Теоретичні податкові відрахування за відповідною ставкою оподаткування (4 100) (914)
Коригування облікового прибутку:Податковий вплив постійних різниць 30 (27)Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди 265 4 846
Витрати з податку на прибуток (3 805) 3 905
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Нижче наведені податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів тавідстрочених податкових зобов'язань за 2018 рік.
Залишок на

початок періоду
(перераховано)

Визнані у
прибутках

/збитках

Визнані у
власному

капіталі

Залишок
на кінець

періодуПодатковий вплив тимчасових різниць 12 718 (3 805) 43 8 956Перенесені невикористані податковізбитки на майбутні періоди 12 718 (3 805) 43 8 956Чистий відстрочений податковий актив 12 718 (3 805) 43 8 956
Визнаний відстрочений податковий
актив 12 718 (3 805) 43 8 956

Податкові наслідки, пов'язані з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податковихзобов'язань за 2017 рік.
Залишок

на
початок
періоду

Визнані у
прибутках/

збитках

Визнані у
власному

капіталі

Залишок
на кінець

періодуПодатковий вплив тимчасових різниць 8 807 3 964 (53) 12 718Перенесені невикористані податковізбитки на майбутні періоди 8 807 3 964 (53) 12 718Чистий відстрочений податковий актив 8 807 3 964 (53) 12 718
Визнаний відстрочений податковий
актив 8 807 3 964 (53) 12 718
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30. Операційні сегментиІнформація по звітним сегментам Банку за 2018 рік наведена нижче.Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2018 рік:
Послуги

фізичним
особам

Послуги
корпоративним

клієнтам

Централізовані
казначейські

банківські
операції

Всього

Активи звітного сегменту 11 134 165 047 507 399 683 580Зобов´язання звітного сегменту 226 626 217 904 5 850 450 380Капітальні інвестиції 3 217 8 670 10 412 22 299Амортизація (311) (837) (1 006) (2 154)Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2018 рік:
Послуги

фізич-
ним

особам

Послуги
корпоратив-

ним клієнтам

Централізовані
казначейські

банківські
операції

Вилучення Всього

Зовнішні доходипроцентні доходи 341 20 070 33 528 - 53 939комісійні доходи 2 875 17 366 7 600 - 27 841Міжсегментні доходи 6 638 6 850 19 507 (32 995) -Разом доходи 9 854 44 286 60 635 (32 995) 81 780Процентні витрати (2 610) (3 586) - - (6 196)Витрати по кредитних збитках 7 186 (2 774) 4 743 - 9 155Комісійні витрати (2 339) - (3 666) - (6 005)Чистий прибуток від операцій зіноземною валютою 171 461 554 - 1 186Інші доходи та інші витрати (8 242) (22 218) (26 684) - (57 144)Міжсегментні витрати (100) (10 103) (22 792) 32 995 -Відшкодування з податку наприбуток (549) (1 479) (1 777) - (3 805)Інший сукупний дохід - - (196) - (196)
Разом сукупний дохід сегменту
з урахуванням податків 3 371 4 587 10 817 - 18 775
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Нижче наведена звірка сукупного доходу звітних сегментів з сукупним доходом Банку за 2018 рік:
Разом по

звітним
сегментам

Коригування Разом по
БанкуЗовнішні доходипроцентні доходи 53 939 - 53 939комісійні доходи 27 841 - 27 841Міжсегментні доходи - - -Разом доходи 81 780 - 81 780Процентні витрати (6 196) - (6 196)Витрати по кредитних збитках 9 155 9 155Комісійні витрати (6 005) - (6 005)Чистий прибуток від операцій з іноземною валютою 1 186 - 1 186Інші доходи т та інші витрати (57 144) - (57 144)Міжсегментні витрати - - -Відшкодування з податку на прибуток (3 805) - (3 805)Інший сукупний дохід (196) (196)

Разом сукупний дохід сегменту з урахуванням
податків 18 775 - 18 775Інформація по звітним сегментам Банку за 2017 рік наведена нижче.Активи та зобов'язання звітних сегментів за 2017 рік:

Послуги
фізичним

особам

Послуги
корпоративним

клієнтам

Централізовані
казначейські

банківські
операції

Всього

Активи звітного сегменту 7 649 94 714 436 866 539 229Зобов´язання звітного сегменту 206 223 110 330 1 842 318 395Капітальні інвестиції 2 341 2 451 7 091 11 883Амортизація (288) (301) (872) (1 461)
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Доходи, витрати та результати звітних сегментів за 2017 рік:
Послуги

фізичним
особам

Послуги
корпоративним

клієнтам

Централізовані
казначейські

банківські
операції

Вилучення Всього

Зовнішні доходипроцентні доходи 14 7 495 32 870 - 40 379комісійні доходи 4 113 5 158 9 740 - 19 011Міжсегментні доходи 9 553 7 498 24 249 (41 300) -Разом доходи 13 680 20 151 66 859 (41 300) 59 390Процентні витрати (3 290) (2 741) - - (6 031)Чисті зміни резерву напокриття збитків відзнецінення активів, за якиминараховуються проценти 361 - - - 361
Чисті зміни резервів підзнецінення інших активів (17) - (8) - (25)Чисті зміни резервів зазобов’язаннями (1 352) - - - (1 352)Комісійні витрати (184) (85) (1 550) - (1 819)Результат від операцій зцінними паперами, щообліковуються засправедливою вартістю черезприбуток або збиток - - 2 274 - 2 274
Результат від операцій зіноземною валютою 173 182 525 - 880Результат від переоцінкиінвестиційної нерухомості - - (663) - (663)Інші доходи таадміністративні та іншівитрати (9 472) (9 919) (28 690) - (48 081)
Доходи/(витрати) відпродажу нерухомості тавибуття інших активів - - 141 - 141
Міжсегментні витрати (9) (4 918) (36 373) 41 300 -Відшкодування з податку наприбуток 769 806 2 330 - 3 905
Разом сукупний дохід
сегменту з урахуванням
податків

659 3 476 4 845 - 8 980
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Нижче наведена звірка сукупного доходу звітних сегментів з сукупним доходом Банку за 2017 рік:
Разом по

звітним
сегментам

Коригування Разом по
БанкуЗовнішні доходипроцентні доходи 40 379 - 40 379комісійні доходи 19 011 - 19 011Міжсегментні доходи - - -Разом доходи 59 390 - 59 390Процентні витрати (6 031) - (6 031)Чисті зміни резерву на покриття збитків відзнецінення активів, за якими нараховуютьсяпроценти 361 - 361

Чисті зміни резервів під знецінення інших активів (25) - (25)Чисті зміни резервів за зобов’язаннями (1 352) - (1 352)Комісійні витрати (1 819) - (1 819)Результат від операцій з цінними паперами, щообліковуються за справедливою вартістю черезприбуток або збиток 2 274 - 2 274
Результат від операцій з іноземною валютою 880 - 880Результат від переоцінки інвестиційної нерухомості (663) - (663)Інші доходи та адміністративні та інші витрати (48 081) - (48 081)Доходи/(витрати) від продажу нерухомості тавибуття інших активів 141 - 141Міжсегментні витрати - - -Відшкодування з податку на прибуток 3 905 - 3 905
Разом сукупний дохід сегменту з урахуванням
податків 8 980 - 8 980
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31. Операції з пов’язаними сторонамиСторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона прямо або опосередковано здійснює контроль надіншою, або має суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.Інформацію про акціонерів і власників істотної участі розкрито в примітці 1. Провідний управлінськийперсонал – персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності Банку,зокрема Голова та члени Спостережної ради, Голова Правління та члени Правління, Головний бухгалтер.Голова Правління є одним із акціонерів Банку, тому залишки за операціями і доходи та витрати утаблицях нижче включені до колонки «Провідний управлінський персонал».Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2018 року:
Найбільші

учасники
(акціонери) банку

Провідний
управлінський

персонал

Інші пов’язані
особи

Кредити клієнтам - 98 -контрактна ставка (%) - 0,001 – 36,0 -Кошти клієнтів 80 647 21 023 2 246контрактна ставка (%) 8,0 1,0 – 8,0 1,0 – 7,0Інші зобов'язання - - 4Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2018 рік:
Найбільші учасники

(акціонери) банку
Провідний

управлінський
персонал

Інші пов’язані
особи

Процентні доходи - 18 -Процентні витрати (189) (653) (125)Комісійні доходи 223 36 75Витрати по кредитних збитках (6) (5) -Інші витрати - (6 940) (189)Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом2018 року:
Найбільші

учасники
(акціонери) банку

Провідний
управлінський

персонал

Інші пов’язані
особиКредити надані - 549 -Кредити погашені - (519) -Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2018 року:

Найбільші
учасники

(акціонери) банку

Провідний
управлінський

персонал

Інші пов’язані
особиІнші потенційні зобов'язання,що надані клієнтам 200 246 -
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Залишки за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2017 року:
Найбільші

учасники
(акціонери) банку

Провідний
управлінський

персонал

Інші пов’язані
особи

Кредити клієнтам - 79 -контрактна ставка (%) - 0,001 - 36,0 -Кошти клієнтів 92 531 19 797 54 850контрактна ставка (%) 7,5 1,5 - 7,5 1,5 - 7,0Інші зобов'язання - - 4Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2017 рік:
Найбільші учасники

(акціонери) банку
Провідний

управлінський
персонал

Інші пов’язані
особи

Процентні доходи - 4 -Процентні витрати (2 225) (318) (138)Комісійні доходи 13 14 402Комісійні витрати - - -Інші операційні доходи - - 5Інші витрати - (4 940) (94)Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом2017 року:
Найбільші

учасники
(акціонери) банку

Провідний
управлінський

персонал

Інші пов’язані
особиКредити надані 25 204 -Кредити погашені (25) (125) -Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами на кінець 2017 року:

Найбільші
учасники

(акціонери) банку

Провідний
управлінський

персонал

Інші пов’язані
особиІнші потенційні зобов'язання,що надані клієнтам 300 175 -Виплати провідному управлінському персоналу:

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року

Витрати ВитратиПоточні виплати працівникам (6 873) (4 936)
Всього (6 873) (4 936)
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32. Справедлива вартістьАналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою вартістю або первісною вартістю(собівартістю):
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року

справедлива
вартість

балансова
вартість

справедлива
вартість

балансова
вартістьГрошові кошти та їх еквіваленти 452 296 452 296 350 114 350 114Кошти в банках 7 379 7 379 6 970 6 970Кредити клієнтам 140 821 141 301 86 107 87 137Акції підприємств, які обліковуютьсячерез інший сукупний дохід - 11 - 11Інші фінансові активи 10 10 71 71

Всього фінансових активів, що
обліковуються за амортизованою
вартістю та собівартістю

600 506 600 997 443 262 444 303

Кошти банків 5 850 5 850 1 842 1 842Кошти клієнтів 440 276 439 267 309 164 309 223Інші фінансові зобов’язання 178 178 2 822 2 822
Всього фінансових зобов’язань, що
обліковуються за амортизованою
вартістю та собівартістю

446 304 445 295 313 828 313 887
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Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки за 2018 рік:
Справедлива вартість за різними

моделями оцінки
Всього

справедлива
вартість

Всього
балансова

вартістьРівень І Рівень ІІ Рівень ІІІ

Активи, які оцінюються за
справедливою вартістюІнвестиції в цінні папери 24 539 - - 24 539 24 539Інвестиційна нерухомість - 1 289 - 1 289 1 289
Активи, справедлива вартість
яких розкриваєтьсяГрошові кошти та їх еквіваленти 452 296 - - 452 296 452 296Кошти в банках 7 379 7 379 7 379Кредити клієнтам - 140 821 - 140 821 141 301Акції підприємств, якіобліковуються через іншийсукупний дохід - - - - 11
Інші фінансові активи - 10 - 10 10
Зобов’язання, справедлива
вартість яких розкриваєтьсяКошти банків - 5 850 - 5 850 5 850Кошти клієнтів - 440 276 - 440 276 439 267Інші фінансові зобов’язання - 178 - 178 178
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Аналіз активів і зобов’язань за справедливою вартістю, за рівнями її оцінки за 2017 рік:
Справедлива вартість за різними

моделями оцінки
Всього

справедлива
вартість

Всього
балансова

вартістьРівень І Рівень ІІ Рівень ІІІ

Активи, які оцінюються за
справедливою вартістюЦінні папери, що обліковуються засправедливою вартістю черезприбуток або збиток 64 214 - - 64 214 64 214
Інвестиційна нерухомість - 1 335 - 1 335 1 335Необоротні активи, утримуванідля продажу 720 - - 720 720
Активи, справедлива вартість
яких розкриваєтьсяГрошові кошти та їх еквіваленти 350 114 - - 350 114 350 114Кошти в банках 6 970 6 970 6 970Кредити клієнтам 86 107 86 107 87 137Цінні папери в портфелі банку напродаж - - - - 11Інші фінансові активи - 71 - 71 71
Зобов’язання, справедлива
вартість яких розкриваєтьсяКошти банків - 1 842 - 1 842 1 842Кошти клієнтів - 269 515 - 269 515 270 378Інші фінансові зобов’язання - 5 093 - 5 093 5 093
33. Управління капіталомМета Банку в управлінні капіталом полягає в забезпеченні:1) дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України;2) спроможності Банку стабільно функціонувати та розвиватись відповідно до затвердженихстратегічних планів;3) покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які бере на себе Банк в процесі діяльності.Політика Банку в управлінні капіталом полягає у визначенні ефективного рівня капіталу, максимальнозбільшуючи довгострокову цінність для акціонерів, а саме, встановлення цілей та директив з управліннякапіталом Банку так, щоб оптимізувати вимогу акціонерів щодо прибутку від його інвестицій зурахуванням наступних обмежень:

 дотримання вимог до капіталу, які встановлені наглядовими органами;
 відповідності рівня капіталу вимогам інвесторів та рейтингових агентств з метою забезпеченнядоступу Банку до фінансування на ринках капіталу.Банк з метою визначення реального розміру капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності постійнооцінює якість своїх активів і позабалансових зобов’язань, здійснює відповідні коригування їх вартостішляхом формування резервів для покриття очікуваних (можливих) збитків за зобов’язаннямиконтрагентів.
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Кількісна оцінка капіталу доповнюється якісним, всебічним обговоренням. Результати підсумовуються увигляді цілей щодо необхідного рівня капіталу, включаючи стратегічні напрямки щодо того, якпідтримувати достатній рівень капіталу.Структура капіталу Банку вкладається з інструментів та капіталу, який представлений статутнимкапіталом, статутним капіталом в процесі реєстрації, резервами, іншим додатковим капіталом,інформація про які розкривається у звіті про зміни в капіталі.У нижченаведеній таблиці представлений аналіз регулятивного капіталу Банку станом на 31 грудня2018 року розрахований у відповідності до вимог Національного банку України:
Склад регулятивного капіталу: 2018 рік 2017 рік

Основний капітал, (капітал 1-го рівня):статутний капітал 205 000 205 000емісійний дохід 41 41резервні фонди 449 -збитки минулих років (6 652) (20 591)нематеріальні активи (7 752) (3 649)
Всього капіталу 1 рівня 191 086 180 801

Додатковий капітал, (капітал 2-го рівня) 32 386 30 261

Відвернення (2) (2)

Всього регулятивного капіталу 223 470 211 060

Коефіцієнт достатності капіталу 90,62% 146,55%Кількісні показники, встановлені Національним Банком для забезпечення адекватності капіталу,вимагають від Банку підтримувати мінімальні суми та нормативи регулятивного капіталу:
 норматив достатності регулятивного капіталу - не менше ніж 10%.
 мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, що отримав банківську ліцензію до 11 липня2014 року, має становити: 300 мільйонів гривень з 11 липня 2020 року; 400 мільйонів гривень з11 липня 2022 року; 500 мільйонів гривень з 11 липня 2024 року.
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34. Політика управління ризикамиУправління ризиками відіграє важливу роль у банківській діяльності та операціях Банку. Основніризики, властиві операціям Банку, включають:
 кредитний ризик;
 ризик ліквідності;
 ринковий ризик.Банк визнає, що важливо мати дієві та ефективні процеси управління ризиком. З цією метою Банкомвстановлено основні принципи управління ризиками, що мають в майбутньому захистити Банк відсуттєвих ризиків, а також дозволити йому при цьому досягнути запланованих показників.

Кредитний ризик.Кредитний ризик - це ризик того, що Банк понесе збитки в зв'язку з тим, що його клієнти абоконтрагенти не зможуть виконати передбачені договором зобов'язання. Банк управляє кредитнимризиком шляхом встановлення граничного розміру ризику, який Банк готовий прийняти по окремимконтрагентам або галузевим концентраціям ризику, а також за допомогою моніторингу дотриманнявстановлених лімітів ризику.Управління та моніторинг кредитних ризиків здійснюється Центром з управління ризиками Кредитнимкомітетом, якій створено в Банку і діє на колегіальній основі, Правлінням Банку та Наглядовою радою вмежах їх повноважень.Фахівці Центру з управління ризиками надають підтримку менеджменту та бізнесу в цілому, шляхомвпровадження різноманітних засобів управління ризиком, наприклад, розробляючи системи, політики імоделі управління кредитним ризиком та складаючи звітність.Банк розробив процедуру перевірки кредитної якості з тим, щоб забезпечити раннє виявленняможливих змін у кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розмірузабезпечення. Ліміти по контрагентам встановлюються з використанням системи класифікаціїкредитного ризику, яка присвоює кожному контрагенту кредитний рейтинг. Рейтинги регулярнопереглядаються. Процедура перевірки кредитної якості дозволяє Банку оцінити розмір потенційнихзбитків внаслідок ризиків, до яких він схильний, та вжити необхідні заходи щодо їх усунення.
Ризики за гарантіями та зобов'язаннями з надання позикБанк надає своїм клієнтам можливість отримання гарантій, за умовами яких може виникнутинеобхідність проведення Банком платежів від імені клієнтів, а також приймає на себе зобов'язання провидачу кредитів для задоволення потреби в ліквідних коштах.Згідно з умовами гарантій Банк зобов'язаний здійснювати платежі від імені клієнтів у разі настанняпевних подій. Такі договірні зобов'язання піддають Банк ризикам, які аналогічні ризикам за позиками, ідля зниження таких ризиків використовуються такі ж процедури та політики управління ризиками.
Оцінка знецінення (політика, застосовувана з 01 січня 2018 року)Нижче наведені посилання на примітки фінансової звітності, в яких описується підхід Банку щодовизначення та оцінки на предмет знецінення. Даний розділ необхідно розглядати разом з Приміткою 4 «
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Основні положення облікової політики».
Визначення дефолту та покращенняБанк вважає, що за фінансовим інструментом відбувся дефолт, і, отже, відносить його до Стадії 3(кредитно-знецінені активи) для цілей розрахунку ECL в будь-якому випадку, коли позичальникпрострочив передбачені договором виплати на 90 днів. У разі здійснення казначейських таміжбанківських операцій Банк вважає, що стався дефолт, та робить негайні заходи по його усуненню,якщо необхідні платежі, зазначені в окремих угодах, не були здійснені протягом 7 днів.В рамках якісної оцінки наявності дефолту по клієнту Банк також розглядає ряд подій, які можутьвказувати на те, що оплата є малоймовірною. У разі настання таких подій Банк ретельно аналізує, чиприводить така подія до дефолту та чи слід відносити активи до Стадії 3 для цілей розрахунку ECL абобільш відповідною буде Стадія 2. До таких подій належать такі:

 внутрішній рейтинг позичальника, який вказує на дефолт або близькість до дефолту;
 позичальник запитує у Банка надзвичайне фінансування;
 неподання до Банку фінансової звітності Боржника, що унеможливлює оцінку фінансового стану;
 смерть позичальника;
 суттєве зменшення вартості забезпечення, коли відшкодування кредиту очікується в результатіпродажу забезпечення;
 ініціювання Банком позову до суду щодо стягнення заборгованості та/або кримінальної справищодо сторони договору/його керівника/його власника;
 боржник (або юридична особа в складі групи боржника) подав заяву про банкрутство абооголосив себе банкрутом;
 рішення про визнання Банку-боржника/контрагента неплатоспроможним або наявне рішенняпро ліквідацію;
 відкликання банківської ліцензії у Банка-боржника/контрагента;
 наявність події дефолту по іншим фінансовим інструментам Боржника в Банку.Відповідно до політики Банку фінансові інструменти вважаються «покращеними» і, отже, переводятьсяіз Стадії 3, якщо жоден з критеріїв настання дефолту не спостерігався як мінімум протягом трьох місяцівпоспіль. Рішення щодо того, чи слід віднести актив до Стадії 2 або Стадії 1 в разі його «покращення»,залежить від переглянутого рівня внутрішнього рейтингу в момент відновлення та оцінки того, чи маємісце значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання. Критерій Банку щодо«Покращення» активів для цілей ECL менш суворий, ніж вимога щодо реструктурованих активів, якаохоплює період 24 місяці, як описано в Примітці 4 (дивись «Реструктуровані та модифіковані позики»).

Система присвоєння внутрішнього рейтингу Банку та процес оцінки ймовірності дефолту (PD)Моделі присвоєння рівнів внутрішнього рейтингу розробляються та застосовуються незалежнимЦентром з управління ризиками Банку. Моделі внутрішніх рейтингів розрізняються за видамиБоржників – юридичні особи (крім банків), фізичні особи, банки-контрагенти. У моделяхвикористовується як кількісна, так і якісна інформація та, крім інформації, специфічної дляпозичальника, також використовується додаткова інформація із зовнішніх джерел, яка може вплинутина поведінку позичальника. Такі джерела інформації, в першу чергу, використовуються для визначенняймовірності дефолту (PD). Потім показники PD коригуються для цілей оцінки ECL згідно з МСФЗ 9 зурахуванням прогнозної інформації та класифікації активів на Стадії. У разі необхідності ці данівизначаються для кожного економічного сценарію.
Казначейські, торговельні та міжбанківські відносини
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Казначейські, торговельні та міжбанківські відносини Банку включають відносини з контрагентами,такими як організації з надання фінансових послуг, банки, брокери-дилери, біржі та кліринговіорганізації. Для оцінки таких відносин Центр з управління ризиками Банку аналізує загальнодоступнуінформацію, таку як фінансова звітність та дані з інших зовнішніх джерел та присвоює рівеньвнутрішнього рейтингу, як показано в таблиці нижче.
Кредитування юридичних осібУ разі кредитування юридичних осіб оцінку позичальників проводить Центр з управління ризикамБанку. Оцінка кредитного ризику заснована на моделі кредитного скорингу, яка враховує різнуісторичну, поточну та прогнозну інформацію, наприклад:

 Історичну фінансову інформацію разом із прогнозами та бюджетами, підготовленими клієнтом.Така фінансова інформація включає дані про отримані та очікувані результати, коефіцієнтиплатоспроможності, коефіцієнти ліквідності та будь-які інші коефіцієнти, доречні для оцінкифінансових результатів діяльності клієнта. Частина таких показників закріплюється в договорахз клієнтами, і, отже, їх оцінці приділяється більше уваги.
 Загальнодоступну інформацію про клієнтів із зовнішніх джерел інформації. Така інформаціяможе включати зовнішні рейтинги, присвоєні рейтинговими агентствами (за наявності), звітинезалежних аналітиків, ціни на ринку облігацій або свопу кредитного дефолту або прес-релізи тастатті.
 Макроекономічну або геополітичну інформацію, наприклад, темпи зростання ВВП стосовноконкретної галузі та за географічними регіонами, в яких клієнт здійснює свою діяльність.
 Іншу обґрунтовану та підтверджувану інформацію про якість управління та можливості клієнта,яка доречна для визначення результатів діяльності організації.Рівень складності та деталізації методів оцінки кредитної якості відрізняються в залежності відсхильності Банку до ризику та складності та розміру клієнта.

Кредитування фізичних осібСпоживче кредитування включає в себе незабезпечені заставою кредити фізичним особам, кредитнікарти та овердрафти. Оцінка даних продуктів здійснюється з використанням системи скорингу,основним показником для якої є кількість днів прострочення. Інші основні вихідні дані, яківикористовуються в моделях, такі:
 Споживче кредитування: використання лімітів та їх волатильність, зростання ВВП, рівеньбезробіття, зміна доходів населення / рівня заробітної плати на основі даних за поточнимирахунками, суми заборгованості та очікуваний перегляд процентних ставок.

Рівні внутрішнього кредитного рейтингу Банку на основі PD за 12 місяців:

Грошові кошти та
їх еквіваленти,

Кошти в банках

Кредити
юридичним

особам
Кредити фізичним

особам

Працюючі активиВисокий рейтинг 0,0-0,12 0,001-0,10 0,005-0,15Стандартний рейтинг 0,13-0,36 0,11-0,35 0,16-0,40Рейтинг нижче стандартного 0,37-0,80 0,36-0,80 0,41-0,80Прострочені, але не знецінені 0,81-0,999 0,81-0,99 0,81-0,99
Непрацюючі активиІндивідуально знецінені 1 1 1
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Величина, схильна до ризику дефолту (EAD)Величина, схильна до ризику дефолту (EAD) являє собою валову балансову вартість фінансовогоінструменту, щодо якого застосовуються вимоги до знецінення, та відображає як можливість того, щосхильність до ризику буде збільшуватися в міру наближення до дефолту, так і можливість достроковогопогашення. Застосування показника EAD щодо кредитних карт та інших поновлюваних механізмівкредитування описано в Примітці 4 (дивись «Кредитні карти та інші поновлювані механізмикредитування»).Для розрахунку EAD для позик Стадії 1 Банк оцінює ймовірність дефолту протягом 12 місяців для оцінки12-місячних ECL. Однак якщо очікується, що протягом 12 місяців після звітної дати по позиці Стадії 1відбудеться дефолт, та при цьому також очікується, що ця позика буде відновлена, а потім зновувідбудеться дефолт, то необхідно враховувати всі зазначені події, пов'язані з дефолтом. Для активівСтадії 2 та Стадії 3 та POCI фінансових активів показник EAD розглядається для подій, які можутьвідбутися протягом усього терміну дії інструмента.
Рівень втрат при дефолті (LGD)У разі кредитування юридичних осіб показник LGD оцінюється принаймні і переглядається не рідшеодного разу на рік та затверджується колегіальним органом Банку.Оцінка кредитного ризику ґрунтується на стандартній моделі оцінки LGD, в результаті якоївстановлюються певні рівні LGD. Дані рівні LGD враховують очікуваний показник EAD в порівнянні зсумами, які, як очікується, будуть відновлені або реалізовані в результаті продажу утримуваної застави.Банк об'єднує свої роздрібні кредитні продукти в однорідні групи на основі основних характеристик,доречних для оцінки майбутніх грошових потоків. Для цього використовується інформація про збиткиминулих періодів та розглядається широкий спектр характеристик, притаманних операціям (наприклад,вид продукту, більш різноманітні види забезпечення), а також характеристики позичальника. У разівідсутності даних щодо збитків минулих періодів та досвіду втрат Банку після реалізації забезпеченнязначення LGD може встановлюватися експертним шляхом.Далі для визначення рівня LGD по МСФЗ 9 для кожної групи фінансових інструментів використовуютьсянові дані та прогнозні економічні сценарії. При оцінці прогнозної інформації очікувані результатиґрунтуються на множинних сценаріях. Приклади основних вихідних даних включають зміни вартостізабезпечення, включаючи ціни на житло, ціни на товари, статус платежів або інші чинники, які свідчатьпро збитки по групі інструментів.Банк оцінює рівень LGD для регулятивних цілей та для цілей МСФЗ 9 різними способами. Згідно МСФЗ 9рівні LGD оцінюються для всіх видів активів Стадії 1, 2 та 3 та POCI. Вихідні дані для таких рівнів LGDоцінюються та, де це можливо, коригуються за допомогою тестування на основі історичних даних,враховуючи недавні відновлення. У разі необхідності такі дані повторюються для кожного економічногосценарію.
Значне збільшення кредитного ризикуБанк постійно перевіряє всі активи, до яких застосовуються вимоги, що стосуються знецінення. Щобвизначити, на яку суму необхідно створити оціночний резерв під знецінення по інструменту абопортфелю інструментів (в сумі 12-місячних ECL або ECL за весь термін), Банк аналізує, чи значнозбільшився кредитний ризик по даному інструменту або портфелю інструментів з моменту первісноговизнання. Банк вважає, що кредитний ризик за фінансовим інструментом значно збільшився з моментупервісного визнання, якщо рейтинг Боржника знизився більш ніж на три позиції з моменту первісноговизнання.Банк також застосовує додатковий якісний метод для вказівки на те, що відбулося значне збільшеннякредитного ризику за активом, наприклад, список проблемних клієнтів / інструментів абореструктуризація активу. Незалежно від зміни рівнів рейтингу вважається, що якщо передбаченідоговором платежі прострочені більш ніж на 30 днів, то відбулося значне збільшення кредитного ризикуз моменту первісного визнання.
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У разі оцінки ECL на груповій основі по групі аналогічних активів (як зазначено в «Групуванняфінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі» нижче) Банк застосовує такі жпринципи оцінки того, чи мало місце значне збільшення кредитного ризику з моменту первісноговизнання. При цьому основною ознакою значного зростання кредитного ризику є кількість днівпростроченння платежів за договором.
Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основіЯк вказувалося в Примітці 4 (дивись «Огляд принципів оцінки очікуваних кредитних збитків»), взалежності від наведених нижче факторів Банк оцінює ECL або на індивідуальній, або на груповій основі.Види активів, за якими Банк оцінює ECL на індивідуальній основі, включають такі:

 всі активи Стадії 3 незалежно від виду фінансових активів;
 портфель кредитів юридичним особам;
 іпотечні та споживчі кредити в Стадії 1 та 2;
 казначейські, торговельні та міжбанківські відносини (наприклад, Кошти в банках, Грошовікошти та їх еквіваленти);
 фінансові активи, які в момент припинення визнання первісної позики та визнання нової позикибули класифіковані як POCI в результаті реструктуризації боргу.Види активів, за якими Банк оцінює ECL на груповій основі, включають такі:
 заборгованість фізичних осіб за кредитними картками;
 придбані кредитно-знецінені фінансові активи, управління якими здійснюється на груповійоснові.Банк об'єднує дані фінансові активи в однорідні групи в залежності від їх внутрішніх та зовнішніххарактеристик, зазначених нижче:

У разі споживчого кредитування:

 вид продукту (овердрафт, кредитні карти та ін.);
 рівень внутрішнього рейтингу.

Аналіз вихідних даних моделі очікуваних кредитних збитків в разі множинних економічних
сценаріївЗагальні принципи оцінки ECL викладені в Примітці 4 «Основні положення облікової політики» таПримітці 5 «Істотні судження, розрахункові оцінки та припущення». Щоб забезпечити повноту таточність інформації Банк використовує дані із зовнішніх джерел, Фахівці Центру з управління ризикамиперевіряють коректність цих даних, щоб використовувати їх в моделях оцінки ECL.У наступній таблиці показані основні фактори та значення основних прогнозних економічних змінних,що впливають на очікувані збитки, припущення, що використовуються Банком для оцінок базовогосценарію, ECL, заснованих на базовому сценарії станом на 31 грудня 2018 року.
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31 грудня 2018 р.

Ключові фактори

Отри
мана

ймові
рніст

ь

2018
(факт

) 2019 2020 2021 2022 2023

Насту
пні

роки

Темпи зростання ВВП
(прогноз, зважений за
сценаріями), в тому числі

0,033 2,6% 2,8% 3,6% 3,1% 2,9% 3,1%

кризовий сценарій 16,2% 0,033 -1,0% -0,5% 0,5% -0,2% -0,4% -0,1%стагнаційний сценарій 17,3% 0,033 0,4% 1,1% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4%помірний сценарій 18,3% 0,033 1,9% 2,4% 3,5% 2,8% 2,4% 2,5%динамічний сценарій 48,2% 0,033 4,9% 4,7% 5,4% 5,0% 4,8% 4,9%
Рівень безробіття* (прогноз,
зважений за сценаріями), в
тому числі:

9,30% 8,6% 8,5% 8,4% 8,3% 8,2% 7,0%

кризовий сценарій 16,2% 9,30% 11,6% 12,2% 12,8% 13,5% 14,3% 14,3%стагнаційний сценарій 17,3% 9,30% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%помірний сценарій 18,3% 9,30% 8,0% 7,7% 7,5% 7,2% 6,9% 5,8%динамічний сценарій 48,2% 9,30% 7,6% 7,2% 6,8% 6,5% 6,2% 4,2%
Короткий огляд модифікованих та реструктурованих позикЗ точки зору управління ризиками, коли умови по активу переглядаються або модифікуються, Банкпродовжує відстежувати дані позиції до тих пір, поки їх визнання не буде повністю припинено.Протягом 2018 та 2017 років Банк не здійснював модифікації та реструктуризації позик.
Аналіз концентрації ризиківБанк здійснює управління концентраціями ризику з розбивкою по клієнтам / контрагентам та галузям.Максимальний кредитний ризик по всіх клієнтах або контрагентах станом на 31 грудня 2018 рокустановив 365 млн. грн. (2017 рік -: 243 млн).Протягом 2018 року Банк постійно дотримувався нормативів ризику, встановлених  НаціональнимБанком України. Зокрема, станом на кінець дня 31 грудня 2018 норматив максимального обсягу кредитуна одного позичальника становив 20.35% (при нормативному значенні не більше 25%), норматив обсягувеликих кредитних ризиків 51.89% (при нормативному значенні не більше 800%),  нормативмаксимального обсягу кредитного ризику з пов’язаними особами 16.37% (при нормативному значенніне більше 25%), значення нормативу обсягу інвестування в цінні папери по одному контрагенту танормативу загальної суми інвестування були близькі до нуля.Станом на кінець дня 31 грудня 2017 норматив максимального обсягу кредиту на одного позичальникастановив 19.30% (при нормативному значенні не більше 25%), норматив обсягу великих кредитнихризиків 38.38% (при нормативному значенні не більше 800%),  норматив максимального обсягукредитного ризику з пов’язаними особами 0.38% (при нормативному значенні не більше 25%), значеннянормативу обсягу інвестування в цінні папери по одному контрагенту та нормативу загальної сумиінвестування були близькі до нуля.Наступна таблиця показує концентрацію ризику в розрізі галузей за компонентами звіту про фінансовийстан. Додаткова інформація про кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику закатегоріями на підставі рівнів внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадій ECL станом на кінецьроку представлена в Примітках 9, 10, 11, 0, 15 та 0.
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Галузевий аналіз

31 грудня 2018 р.

Фінансові
послуги

Державни
й сектор

Споживч
ий сектор

Операції з
нерухоми
м майном

Оптова та
роздрібна

торгівля

Охорона
здоров'я

та
надання

соціально
ї

допомоги

Переробн
а

промисло
вість

Тимчасов
е

розміщув
ання й

організац
ія

харчуван
ня

Будівниц
тво Разом

Фінансові активиГрошові кошти таїх еквівалентиГотівковікошти 28 997 - - - - - - - 28 997Кошти вНаціональномубанку України - 23 234 - - - - - - 23 234ДепозитнісертифікатиНаціональногоБанку України - 325 495 - - - - - - 325 495

Кореспондентські рахунки вбанках 74 570 - - - - - - - 74 570103 567 348 729 - - - - - - 452 296Кошти в банкахКошти в банкахв забезпеченні 7 362 - - - - - - - 7 362Кошти врозрахунках заопераціями збанками 17 - - - - - - - 17

7 379 - - - - - - - 7 379Інвестицій в цінніпапериДержавніоблігації - 24 539 - - - - - - 24 539Акціїпідприємств 11 - - - - - - - 1111 24 539 - - - - - - 24 550Кредити клієнтамКредити, щонаданіюридичнимособам - - - 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259 139 606

Кредити, щонадані фізичнимособам - - 1 695 - - - - - 1 695- - 1 695 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259 141 301
110 957 373 268 1 695 64 054 27 168 3 182 12 943 32 259 625 526Фінансові гарантії - - - - - - 1 534 - 2 214 3 748Інші зобов'язання знадання позик: - - - - - - - - -Безумовновідкличнікредитні лінії - - - 15 620 88 222 5 812 7 271 1 566 6 786 125 277Безвідкличніневикористанікредитні лінії - - 6 344 - - - - - 6 344

- - 6 344 15 620 88 222 5 812 8 805 1 566 9 000 135 369
110 957 373 268 8 039 79 674 115 390 8 994 21 748 33 825 9 000 760 895
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01 січня 2018 р.

Фінанс
ові

послуг
и

Держав
ний

сектор

Спожив
чий

сектор

Операц
ії з

нерухо
мим

майном

Оптова
та

роздріб
на

торгівл
я

Охорон
а

здоров'
я та

наданн
я

соціаль
ної

допомо
ги

Переро
бна

промис
ловість

Тимчас
ове

розміщ
ування

й
організ

ація
харчув

ання
Будівн
ицтво Разом

Фінансові активиГрошові кошти та їхеквівалентиГотівкові кошти 12 505 - - - - - - - 12 505Кошти вНаціональномубанку України - 13 869 - - - - - - 13 869ДепозитнісертифікатиНаціональногоБанку України - 266 001 - - - - - - 266 001Кореспондентськірахунки в банках 52 523 - - - - - - - 52 52365 028 279 870 - - - - - - 344 898Кошти в банкахКошти в банках взабезпеченні 6 008 - - - - - - - 6 008Кошти врозрахунках заопераціями збанками - - - - - - - - -6 008 - - - - - - - 6 008Інвестицій в цінніпапери, якіоцінюються заFVTOCIДержавніоблігації - 64 214 - - - - - - 64 214Акції підприємств 11 - - - - - - - 1111 64 214 - - - - - - 64 225Кредити та авансиклієнтамКредити, щонадані юридичнимособам - - - 40 614 559 5 597 40 156 86 926Кредити, щонадані фізичнимособам - - 163 - - - - - 163- - 163 40 614 559 - 5 597 40 156 87 089
71 047 344 084 163 40 614 559 - 5 597 40 156 502 220Фінансові гарантії - - - - 133 - 3 038 - 1 193 4 364Інші зобов'язання знадання позик: - - - - - - - - -Безумовновідкличні кредитнілінії - - 2 024 79 071 2 500 1 587 806 85 988Безвідкличніневикористанікредитні лінії - - - - - - - - -

- - 2 024 - 79 204 - 5 538 1 587 1 999 90 352
71 047 344 084 2 187 40 614 79 763 - 11 135 41 743 1 999 592 572
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Забезпечення та інші механізми підвищення кредитної якостіВеличина та вид необхідного забезпечення залежать від оцінки кредитного ризику контрагента.Встановлено принципи щодо прийнятності та оцінки кожного виду забезпечення.Основні види отриманого забезпечення включають такі:• При кредитуванні юридичних осіб - застава ліквідної нерухомості у розмірі, який є достатнім дляпокриття кредитного ризику, застава інших основних засобів, використання яких пов’язано із основноюдіяльністю контрагента, застава запасів, грошове покриття та інше ліквідне забезпечення.• При кредитуванні фізичних осіб - застава житла.Банк також намагається отримати гарантії власників бізнесу при кредитування юридичних осіб.Банк здійснює регулярний моніторинг ринкової вартості отриманого забезпечення та запитуєдодаткове забезпечення у відповідності до базової угоди.Більш детальна інформація про кредитну якість та максимальну схильність до кредитного ризику закатегоріями на підставі рівнів внутрішнього кредитного рейтингу Банку та Стадії ECL станом на кінецьроку представлена в Примітках 9, 10, 11, 0, 15 та 0.Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2018 рік:
Кредити юридичним

особам
Кредити фізичним

особам ВсьогоНезабезпечені кредити 2 553 2 006 4 559Кредити, що забезпечені: 140 042 128 140 170нерухомим майном 125 836 - 125 836у тому числі житловогопризначення 5 984 - 5 984іншими активами 14 206 128 14 334
Всього кредитів 142 595 2 134 144 729Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення за 2017 рік:

Кредити юридичним
особам

Кредити фізичним
особам ВсьогоНезабезпечені кредити 5 211 216Кредити, що забезпечені: 86 921 - 86 921нерухомим майном 120 - 120у тому числі житловогопризначення 120 - 120іншими активами 86 801 - 86 801

Всього кредитів 86 926 211 87 137

Ризик ліквідності.Ризик ліквідності – це ризик відсутності в Банку достатніх фінансових ресурсів для виконання своїхзобов'язань у встановлений строк, чи ризик того, що такі зобов'язання доведеться погашати знадмірними витратами. Цей ризик випливає з невідповідності термінів грошових потоків. Вінпритаманних усім банківським операціям, і на нього може впливати низка подій, властивих Банку тавсьому ринку.
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Управління ризиком ліквідностіБанк створив комплексну політику та структуру контролю для управління ризиком ліквідності. Комітетз управління активами і пасивами Банку (КУАП) та кредитний комітет Банку несуть відповідальність зауправління ризиком ліквідності Банку завдяки поєднанню формування, перегляду та регулюванняполітики, аналізу, стрес-тестування, встановлення та моніторингу лімітів. З метою ефективногоуправління ризиком ліквідності, Банк:
 підтримує портфель високоліквідних активів, у різних валютах та з різними термінамипогашення;
 гарантує різноманітність своєї ресурсної бази;
 веде моніторинг поведінкових характеристик фінансових активів і зобов'язань;
 відстежує звіти про стан ліквідності, у яких аналізуються очікувані терміни погашення активів ізобов'язань;
 встановлює показники раннього попередження про можливі стресові події для ліквідності тазабезпечує наявність активів, які за потреби будуть використовуватися в якості застави;
 проводить регулярні стрес-тести; та
 має план фінансування на випадок непередбачених обставин, призначений для формуванняструктури, за допомогою якої можна буде ефективно управляти стресом для ліквідності.Існують засоби щоденного контролю для визначення та моніторингу схильності Банку до ризикуліквідності. Також важливим показником, який використовується, є результат стрес-тестуванняліквідності Банку, доповнений результатами дотримання основних нормативних коефіцієнтів.Протягом 2018 року значну частку коштів Банк тримав у високоліквідних депозитних сертифікатахНаціонального Банку України та ОВДП Міністерства фінансів України. Так, станом на кінець дня31 грудня 2018 сума таких коштів становила 350 034 тисяч гривень, або 51% валюти балансу.

Стрес-тестування ліквідностіБанк прагне підтримувати ліквідні активи, достатні для покриття відтоків у стресових умовах протягом(1) 90-денного стресового періоду для всього ринку; (2) екстремальної стресової події для Банкутривалістю 30 днів; та (3) комбінованої стресової події тривалістю 30 днів, яка відображає коротшийекстремальний стрес для Банку, після чого настає стрес для всього ринку. Як правило, відтік у випадкустресової події для Банку є найбільш серйозним.Стресові сценарії відображають критичні дані та припущення, структуровані навколо наступнихосновних факторів ризику ліквідності, які відображають структуру управління ризиками ліквідності,викладену в нормативних матеріалах Банку:
 відтік коштів на вимогу 10 найбільших кредиторів банку - юридичних та фізичних осіб;
 зменшення суми високоліквідних активів.У поточному та попередніх періодах Банк підтримував достатній обсяг ліквідних активів длязадоволення всіх нормативних вимог та внутрішніх стрес-тестів:

Норматив Нормативне
значення

Станом на кінець дня

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 рокуМиттєва ліквідність не менше 20% 419.15% 413.24%Поточна ліквідність не менше 40% 127.58% 137.14%Короткостроковаліквідність не менше 60% 124.05% 134.43%
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Структура фінансуванняБанк прагне диверсифікувати свою ресурсну базу, забезпечуючи при цьому фінансування позик клієнтамзначною мірою за рахунок власного капіталу та стійких депозитів, отриманих від клієнтів.
Аналіз строків погашення фінансових активів та фінансових зобов'язаньУ таблиці нижче представлено аналіз термінів погашення фінансових активів та зобов'язань Банку.
Аналіз фінансових
зобов'язань за строком
погашення за 2018 рік

На вимогу
і менше 1

місяця

Від 1 до 3
місяців

Від 3 до
12 місяців

Від 1 до 5
років

Понад 5
років Всього

Кошти банків 5 850 - - - - 5 850Кошти клієнтів: 376 790 20 082 33 815 10 804 - 441 491кошти фізичних осіб 164 032 20 068 32 193 9 296 - 225 589кошти юридичних осіб 212 758 14 1 622 1 508 - 215 902Інші фінансові зобов'язання 74 29 62 13 - 178
Всього потенційних майбутніх
виплат за фінансовими
зобов'язаннями

382 714 20 111 33 877 10 817 - 447 519

Аналіз фінансових
зобов'язань за строком
погашення за 2017 рік

На вимогу
і менше 1

місяця

Від 1 до 3
місяців

Від 3 до
12 місяців

Від 1 до 5
років

Понад 5
років Всього

Кошти банків 1 842 - - - - 1 842Кошти клієнтів: 296 910 639 10 526 141 1 375 309 591кошти фізичних осіб 104 246 14 1 962 141 1 375 107 738кошти юридичних осіб 192 664 625 8 564 - - 201 853Інші фінансові зобов'язання 2 730 20 72 - - 2 822
Всього потенційних майбутніх
виплат за фінансовими
зобов'язаннями

301 482 659 10 598 141 1 375 314 255
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Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків погашенняза 2018 рік:
Менше 1

місяця
Від 1 до 3

місяців
Від 3 до 12

місяців
Від 1 до 5

років
Понад

5 років ВсьогоАКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти 452 296 - - - - 452 296Кошти в банках 7 379 7 379Кредити клієнтам 4 701 6 119 53 696 76 785 0 141 301Інвестиції в цінні папери 24 539 - - - 11 24 550Інші фінансові активи 10 - - - - 10
Всього фінансових активів 488 925 6 119 53 696 76 785 11 625 536ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банків 5 850 - - - - 5 850Кошти клієнтів 376 541 19 616 32 569 10 541 - 439 267Інші фінансові зобов'язання 74 29 62 13 - 178
Всього фінансових зобов'язань 382 465 19 645 32 631 10 554 - 445 295Чистий розрив ліквідності на 31грудня 106 460 (13 526) 21 065 66 231 11 180 241Сукупний розрив ліквідності на31 грудня 106 460 92 934 113 999 180 230 180 241 -
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Аналіз фінансових активів та зобов'язань за строком погашення на основі очікуваних строків погашенняза 2017 рік:
Менше 1

місяця
Від 1 до 3

місяців
Від 3 до 12

місяців
Від 1 до 5

років
Понад

5 років ВсьогоАКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти 350 114 - - - - 350 114Кошти в банках 6 970 6 970Цінні папери, що обліковуються засправедливою вартістю черезприбуток або збиток - 34 342 29 872 - - 64 214
Кошти в інших банках - - - - - -Кредити клієнтам 2 237 - 9 102 75 798 - 87 137Цінні папери в портфелі банку напродаж - - - - 11 11Інші фінансові активи 31 - 40 - - 71
Всього фінансових активів 359 352 34 342 39 014 75 798 11 508 517ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банків 1 842 - - - - 1 842Кошти клієнтів 296 876 548 10 424 - 1 375 309 223Інші фінансові зобов'язання 2 730 20 72 - - 2 822
Всього фінансових зобов'язань 301 448 568 10 496 - 1 375 313 887Чистий розрив ліквідності на 31грудня 57 904 33 774 28 518 75 798 (1 364) 194 630Сукупний розрив ліквідності на 31грудня 57 904 91 678 120 196 195 994 194 630 -
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У наступній таблиці наведено балансову вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, котрі,як очікується, будуть відшкодовані або погашені більш ніж через 12 місяців після звітної дати.
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року

менше
ніж 12

місяців

більше ніж
12 місяців Всього

менше
ніж 12

місяців

більше ніж
12 місяців Всього

АКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти 452 296 - 452 296 350 114 - 350 114Кошти в банках 7 379 7 379 6 970 6 970Цінні папери, що обліковуються засправедливою вартістю черезприбуток або збиток 64 214 - 64 214
Кредити клієнтам 64 516 76 785 141 301 11 339 75 798 87 137Інвестиції в цінні папери 24 539 11 24 550 - - -Цінні папери в портфелі банку напродаж - 11 11Інвестиційна нерухомість - 1 289 1 289 - 1335 1 335Дебіторська заборгованість щодопоточного податку на прибуток - 1 333 1 333 - 1333 1 333Відстрочений податковий актив - 8 956 8 956 - 12 771 12 771Основні засоби та нематеріальніактиви - 33 862 33 862 - 13 863 13 863Інші активи 12 614 - 12 614 761 - 761Необоротні активи, утримувані дляпродажу - - - 720 - 720
Всього активів 561 344 122 236 683 580 434 118 105 111 539 229ЗОБОВ’ЯЗАННЯКошти банків 5 850 - 5 850 1 842 - 1 842Кошти клієнтів 428 725 10 542 439 267 307 848 1 375 309 223Інші зобов’язання 5 138 - 5 138 7 330 - 7 330Оціночні зобов’язання 125 - 125
Всього зобов'язань 439 838 10 542 450 380 317 020 1 375 318 395

Ринковий ризикБанк наражається на ринковий (ціновий) ризик внаслідок неочікуваних змін ринкових цін на активи, щоперебувають на його балансі або обліковуються на позабалансових рахунках. Втім, окрім наявностіризик-факторів, які не перебувають під безпосереднім контролем Банку, та ступеню їх волатильності,необхідною передумовою ринкового ризику є існування відкритої позиції, що визначає ступіньчутливості фінансової установи до коливань ринкових індикаторів. Виходячи з незначних обсягівінвестицій в цінні папери з нефіксованим прибутком та основні засоби, менеджмент зосереджується науправлінні передусім відсотковим та валютним ризиками, що належать до групи ринкових ризиків..
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Управління ринковим ризикомМетою управління ринковим ризиком є досягнення запланованого рівня прибутковості Банку заприйнятного для акціонеру рівня ризику, тобто мінімізація втрат від неочікуваних коливань процентнихставок та валютних курсів.Наглядова рада, Правління Банку та КУАП несуть відповідальність за забезпечення ефективногоуправління ринковим ризиком в Банку.Суть управління ризиком полягає у визначенні ризик-апетиту та рівня толерантності до відповідногоризику, тобто суми максимально допустимих втрат від коливань ринкових індикаторів, та встановленні іконтролі лімітів на величину відповідних відкритих позицій, що наражають Банк на ризик.Реалізація обраної стратегії управління ринковими ризиками передбачає координоване управлінняструктурою активів та пасивів та встановлення мінімальних/максимальних відсоткових ставок запроцентними активами/пасивами.Основними заходами з управління ринковим ризиком є:
 ідентифікація джерел ризику та вимірюванні його величини незалежно від підрозділів, щоздійснюють ризикову діяльність, та на основі даних операційної системи Банку;
 управління ризиком;
 моніторинг та контроль за дотриманням лімітів на величину ризику, яку щомісячно здійснюєЦентр з управління ризиками з наступним звітуванням перед Правлінням Банку;
 періодична оцінка ефективності стратегії та тактики управління ризиками.Вплив ринкового ризику на діяльність Банку також є незначним, оскільки банк не веде активнудіяльність щодо формування портфелю цінних паперів. Певний вплив має справедлива ціна ОВДПМіністерства фінансів України, які є в торговому портфелі Банку, але питома вага цих цінних паперів взагальній сумі активів протягом 2017 року залишалася незначною (станом на кінець дня 31 грудня 2018- 4%, станом на кінець дня 31 грудня 2017 - 12%) та коливання цін не мало суттєвого впливу надіяльність Банку.

Валютний ризик.Валютним ризиком є ризик отримання втрат через зміну гривневої вартості активів, зобов’язань абопозабалансових статей, деномінованих в іноземній валюті, викликану зміною курсів іноземних валют.Управління валютним ризиком здійснюється шляхом встановлення лімітів, з якими щоденнопорівнюється фактичний розмір позицій, що наражають Банк на валютний ризик. Протягом 2018 та2017 років Банк дотримувався затверджених внутрішніх лімітів.У поточному та попередніх періодах Банк дотримувався лімітів валютної позиції для задоволення всіхнормативних вимог та внутрішніх стрес-тестів:
Норматив

Станом на кінець дня

31 грудня 2018 року
Станом на кінець дня 31 грудня

2017 року

Нормативне
значення

Фактичне
значення

Нормативне
значення

Фактичне
значенняЛіміт довгої валютної позиції не більше 5% 2.21% не більше 1% 0.40%Ліміт короткої валютноїпозиції не більше 5% 0.22% не більше 10% 0.07%Контроль за дотриманням лімітів полягає у співставленні фактичного розміру відповідної відкритоїпозиції та встановленого обмеження на неї. У випадку недотримання ліміту аналізуються причини йоговиникнення та пропонується план заходів щодо усунення порушення чи пропозиції щодо зміни існуючоїсистеми лімітів.
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Валютний ризик є незначним для банку, оскільки питома вага активів та пасивів, номінованих віноземній валюті, протягом 2018 року залишалася незначною. Станом на кінець дня 31 грудня 2018питома вага активів, номінованих в іноземних валютах, становила 20,4%, зобов’язань – 20,4% валютибалансу.Аналіз валютного ризику:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року

монетарні
активи

монетарні
зобов'язання

чиста
позиція

монетарні
активи

монетарні
зобов'язання

чиста
позиціяДолари США 80 169 76 116 4 053 53 845 53 491 354Євро 62 795 62 752 43 44 043 43 473 570Інші - 492 (492) 385 501 (116)Гривня 482 571 305 935 176 636 410 244 216 422 193 822

Всього 625 535 445 295 180 240 508 517 313 887 194 630Нижче представлено аналіз чутливості Банку до курсових коливань основної валюти - долар США повідношенню до гривні.Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, щовстановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року

вплив на
прибуток/ збиток

вплив на
прибуток/ збиток

вплив на
прибуток/ збиток

вплив на власний
капітал, %Зміцнення долараСША на 15%(2016 рік - 15%) 608 0.26 53 0.05

Послаблення долараСША на 15%(2016 рік- 15%) (608) (0.26) (53) (0.05)
Зміцнення євро на15%(2016 рік - 15%) 6 0.00 86 0.00
Послаблення євро на15%(2016 рік - 15%) (6) (0.00) (86) (0.00)
Процентний ризикПроцентним ризиком є ризик того, що майбутні грошові потоки або справедлива вартість фінансовихактивів та зобов’язань будуть змінюватись через зміну ринкових відсоткових ставок.Головною метою управління процентним ризиком є зниження впливу зміни у відсоткових ставках навартість капіталу шляхом обмеження та скорочення розміру можливих збитків, які Банк може понести завідкритими позиціями у зв’язку зі зміною ситуації на фінансових ринках. Метою політики по управліннюпроцентним ризиком є опис та встановлення основних критеріїв для керівництва щодо управління таконтролю процентного ризику у Банку.
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Ідентифікація джерел ризику здійснюється шляхом аналізу існуючої структури процентних активів тапасивів. Аналіз процентних розривів за строками до погашення (для активів та зобов’язань зфіксованими відсотковими ставками) або найближчої дати перегляду відсоткової ставки (для активів тазобов’язань з плаваючими відсотковими ставками, чи ставками, що періодично переглядаються) єзручною мірою для визначення позицій, що наражають Банк на процентний ризик.Банк здійснює кількісну оцінку процентного ризику на підставі аналізу чутливості чистого процентногодоходу до зміни відсоткових ставок. Оцінка здійснюється за всіма позиціями Банку для інструментів,чутливих до процентної ставки.Завданням Комітету з управління активами і пасивами є забезпечення мінімізації розривів між строкамипереоцінки процентних активів та пасивів за рахунок зміни параметрів окремих великих транзакцій тамодифікації існуючих стандартів банківських продуктів і цінової політики. Забезпечення запланованогорівня процентного доходу здійснюється за рахунок управління відсотковим спредом.Загальний аналіз процентного ризику:
На вимогу
і менше 1

місяця

Від 1 до
6 місяців

Від 6 до
12

місяців

Більше
року

Фінансові
інструменти, що

не знаходяться
під процентним

ризиком

Всього

2018 рікВсього фінансовихактивів 481 536 16 492 43 323 76 785 7 400 625 536Всього фінансовихзобов'язань 378 383 34 423 17 762 10 541 178 441 287
Чистий розрив за
процентними ставками
на 31 грудня 2018 року

103 153 (17 931) 25 561 66 244 7 222 184 249

2017 рікВсього фінансовихактивів 352 351 53 339 19 977 75 798 7 052 508 517Всього фінансовихзобов'язань 298 718 7 503 3 469 1 375 2 822 313 887
Чистий розрив за
процентними ставками
на 31 грудня 2017 року

53 633 45 836 16 508 74 423 4 230 194 630
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Оцінка процентного ризику здійснюється за допомогою підходу «доходи під ризиком» шляхомнакладання припущення про характер зміни кривої процентних ставок на фактичну структуру розривіву строках переоцінки процентних активів та зобов’язань та розрахунку відповідного впливу на чиступроцентну маржу протягом року.
На вимогу і

менше 1
місяця

Від 1 до
6 місяців

Від 6 до
12

місяців
Всього

2018 рікЧутливість фінансових активів 4 615 137 361 5 113Чутливість фінансових зобов'язань 3 626 287 148 4 061
Чутливість річного процентного доходу на 31
грудня 2018 року 989 (150) 213 1 052

2017 рікЧутливість фінансових активів 3 377 444 166 3 987Чутливість фінансових зобов'язань 2 863 63 29 2 955
Чутливість річного процентного доходу на 31
грудня 2017 року 514 381 137 1 032Моніторинг середньозважених відсоткових ставок за фінансовими інструментами, за якиминараховуються проценти, станом на кінець дня 31 грудня 2018 та 2017 років представлений такимчином:
У відсотках

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 рокугривня долари США, євро,інші гривня долари США, євро, інші
АКТИВИГрошові кошти та їхеквіваленти 14,15 0,44 11,57 0,04Кошти в інших банках 16,39 - 10,96 -Кредити клієнтам 17,87 8,00 17,96 8,89Інвестиції в цінні папери 16,53 6,20 14,99 7,25
ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти клієнтів 4,67 1,21 4,64 0,94Поточні рахунки 3,98 0,42 4,53 0,77Строкові кошти 12,13 3,19 10,46 2,67
Географічний ризик.Банк контролює географічну концентрацію активів та зобов’язань у відповідності з країною походженняконтрагентів. Банк оцінює географічний ризик як низький.Станом на 31 грудня 2018 року на нерезидентів припадає: 58 713 тисяч гривень або 13.04% відзобов’язань, 84 тисячі гривень кредитів клієнтів або 0.01% активів банку. Станом на 31 грудня 2017 рокуна нерезидентів припадає: 56 781 тисяч гривень або 17.8% від зобов’язань, 27 тисяч гривень кредитівклієнтів або 0.005% активів банку.
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35. Події після дати балансуУ лютому 2019 року Банк отримав акт камеральної перевірки Головного управління ДФС у м.Києві прорезультати камеральної перевірки своєчасності реєстрації податкових накладних та/або розрахунківкоригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за 2017-2018 роки. Вакті камеральної перевірки вказано, що перевіркою встановлено порушення Банком вимог Податковогокодексу України в частині граничного строку реєстрації податкових накладних та розрахунківкоригувань до зведених податкових накладних, що не видаються отримувачу (покупцю), а такожзазначена вимога щодо сплати 192 тисячі гривень штрафів.Банк в свою чергу не погоджується із висновками, зазначеними в Акті, та подав скаргу до Державноїфіскальної служби України. Банк не створював резерви під цей ризик у фінансовій звітності. На датувипуску фінансового звіту відповідь на скаргу Банку ще не отримана.
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