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Вступ
Цей консолідований звіт про управління Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк
«Південний» (далі – Акціонерний банк «Південний», «Банк») і його дочірньої компанії – Акціонерного
товариства «Регіональний інвестиційний банк» (далі – «Дочірня компанія» або «РІБ»), що далі разом
іменуються «Група» або Група «Банк «Південний», підготовлений на виконання Інструкції про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління
НБУ № 373 від 24 жовтня 2011 року, із змінами та доповненнями.
Основним видом діяльності Групи є надання банківських послуг юридичним та фізичним особам на
території України та Латвії.
Акціонерний банк «Південний» був заснований у 1993 році. Банк зареєстрований в Україні та має
банківську ліцензію, видану Національним банком України (далі – «НБУ»), відповідно до якої він має
право здійснювати банківські операції та операції з іноземною валютою. Банк є публічним акціонерним
товариством з відповідальністю акціонерів, обмеженою часткою акцій, що їм належать, і був утворений
відповідно до законодавства України. Станом на 31 грудня 2018 року основними акціонерами Банку,
кожний з яких володіє більш ніж 5 % акцій, є одна українська компанія, що володіє більше ніж 6 %, і три
фізичні особи, що разом володіють більше ніж 57 % акцій (на 31 грудня 2017 року – одна українська та
одна іноземна компанія, що разом володіють більше ніж 11 %, і три фізичні особи, що разом володіють
більше ніж 54 % акцій). Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років основним акціонером і особою, що
здійснює фактичний контроль Банку, є громадянин України пан Родін Ю. О. Банк має 95 (на 31 грудня
2017 року – 107) відділень в Україні.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційне свідоцтво № 016 від 16 жовтня
2012 р.), що діє відповідно до Закону № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від
23 лютого 2012 року (зі змінами). Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує повернення
вкладникам депозитів до 200 тисяч гривень на одну особу (на 31 грудня 2017 року – 200 тисяч гривень)
у випадку, якщо в банку розпочата процедура ліквідації. Нагляд за діяльністю Банку здійснює
Національний банк України відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про банки і
банківську діяльність», Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів
України та нормативно-правових актів Національного банку України.
Акціонерне товариство «Регіональний інвестиційний банк» є учасником системи гарантування вкладів,
що створена на підставі норм Закону Латвійської Республіки «Про гарантії вкладів» від 04 червня 2015
року. У випадку, якщо вклади стають недоступні в кредитній установі, вклади в розмірі до 100 тисяч євро
(еквівалент 3 171 тис. гривень за курсом обміну на 31 грудня 2018 року) виплачуються Фондом
гарантування вкладів Латвії. Дочірня компанія також є учасником Фонду фінансової стабільності, що
створений на підставі Закону Латвійської Республіки «Про мито фінансової стабільності» від 20 грудня
2010 року, відповідно до якого метою мита фінансової стабільності є фінансування заходів щодо
зменшення негативного впливу кредитних установ, що мають фінансові труднощі, на інших учасників
фінансового ринку. Нагляд за діяльністю Дочірньої компанії здійснює Комісія ринку фінансів та капіталу
(далі – «КРФК») на підставі Закону Латвійської Республіки «Про Комісію ринку фінансів та капіталу» від
01 червня 2000 року.
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Розділ 1
СТРАТЕГІЯ ТА РИНОК
1.1. Макроекономічна ситуація на ринках
1.1.1. Україна – макроекономічний огляд
Економіка України після кризи 2014–2015 рр. показує стабільне зростання. За 2018 рік зростання ВВП за
різними оцінками становило 3–3,5 %, що більше, ніж минулого року. Проте варто врахувати, що кризове
падіння ВВП становило 16 % і економіка досі не вийшла на наявний у минулому рівень. Але стабілізація
економіки та підвищення соціальних стандартів сприяли поліпшенню добробуту населення, що, у свою
чергу, зумовило підвищення споживчого попиту. Це призвело до хороших результатів у торгівлі, що й
стало одним з основних драйверів зростання економіки.

1.1.1.1. Висока інфляція — висока облікова ставка
З іншого боку, зростання попиту заважало поверненню темпів інфляції до цільового діапазону
Національного банку України (НБУ). У результаті в 2018 р. темпи інфляції досягли рівня 9,8 % р/р, тоді
як за планом НБУ вони повинні були опуститися нижче 8 % р/р. Зважаючи на це, регулятор був змушений
проводити більш жорстку монетарну політику, сумарно за рік піднявши облікову ставку на 3,5 в. п. до –
18 %.

1.1.1.2. Девальвація гривні продовжилася
Збереження відносної економічної та політичної стабільності сприяло зростанню інвестиційного попиту
підприємств, що було також значним драйвером економічного зростання. Але інтерес іноземних
інвесторів залишався слабким через повільне впровадження реформ та високі ризики. Надходження
коштів на фінансовий рахунок платіжного балансу України значною мірою забезпечував державний
сектор, тоді як приплив прямих іноземних інвестицій до реального сектора економіки був досить слабким.
Враховуючи зростання дефіциту поточного рахунку через високий попит на іноземну продукцію та
слабкий приплив іноземних інвестицій до реального сектора економіки, в середньому гривня
девальвувала з рівня USD/UAH 26,60 у 2017 р. до USD/UAH 27,20 у 2018 р.

1.1.1.3. Зростання золотовалютного резерву до безпечного рівня
Завдяки співпраці з міжнародними партнерами Україні вдалося вийти на ринок зовнішніх запозичень у
листопаді та отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду, Світового банку та
Європейського Союзу у грудні. Внаслідок цього та завдяки розміщенню валютних ОВДП та купівлі
регулятором валюти на міжбанку міжнародні резерви за підсумками 2018 р. зросли на 10,6 % – до 20,8
млрд дол., що є максимальним рівнем з 2013 р. На початок 2019 р. рівень резервів покривав 3,5 місяця
майбутнього імпорту, що вважається безпечним рівнем для забезпечення фінансової стабільності країни.
Але з урахуванням очікуваних значних виплат за зовнішнім боргом ці резерви не дають гарантії
стабільності.

1.1.1.4. Економічне зростання можливе, але ризики залишаються
У 2019 р. очікується збереження економічного зростання, але воно сповільниться через занадто повільне
впровадження фундаментальних реформ (в енергетиці, судовій системі, антикорупційній діяльності,
адмініструванні податків, розвитку ринку землі), низьку ефективність державного управління та досить
стримуючу фіскальну політику уряду через значне боргове навантаження.
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Зважена політика регулятора та достатньо високий золотовалютний резерв забезпечать відносну
стабільність гривні в 2019 р. за відсутності зовнішньоекономічних шоків. Та в перспективі гривня
поступово девальвуватиме через фундаментальні чинники, маючи при цьому короткострокові періоди
зміцнення. У випадку гальмування реформ приплив іноземного капіталу в Україну буде залишатися
слабким. З іншого боку, за нашим базовим сценарієм, співпраця з міжнародними партнерами триватиме,
що дозволить рефінансувати частину зовнішнього державного боргу.
Серед ризиків значними залишаються геополітичні: подальше погіршення відносин з Росією та ескалація
конфлікту на сході країни. Існують також і високі зовнішні ризики через сповільнення темпів зростання
ключових економік та можливість ескалації торговельних війн, що в свою чергу може призвести до
істотного сповільнення темпів зростання глобальної економіки. Це може вдарити по торговельному
балансу України та ще більше ускладнити залучення іноземного капіталу, що негативно позначиться і на
інших макроекономічних показниках (темпах зростання ВВП, рівні міжнародних резервів, темпах
девальвації гривні та рівні інфляції). Врешті через подвійні вибори в 2019 р. виникає значний ризик
зростання політичної нестабільності.

1.1.2. Латвія – макроекономічний огляд
1.1.2.1. Збільшення напруженості на тлі геополітичної нестабільності
У 2018 році для Латвії була характерна наростаюча політична та фінансово-економічна напруженість. З
геополітичної точки зору адміністрація президента Трампа продовжила свою політику «деглобалізації»,
яка мала своїм результатом прийняття малопередбачуваних рішень щодо багатьох глобальних проблем.
Серед найвагоміших рішень варто згадати запровадження тарифів для багатьох експортних товарів не
тільки з Китаю, але й з багатьох країн-союзників США, включно з країнами ЄС, жорстке ведення
переговорів з Канадою і Мексикою щодо зони вільної торгівлі в Північній Америці, повторне одноосібне
введення санкцій проти Ірану, конфлікт і введення санкцій проти Туреччини тощо. Негативною стороною
такого підходу стала наростаюча політична невизначеність і нестабільність.
Істотна політична невизначеність поступово поширюється практично на всі країни світу: триваюча
невизначеність щодо виходу Великобританії зі складу ЄС, прихід до влади «популістів» в Італії, рух
«жовтих жилетів» у Франції, заява канцлера Меркель про термін завершення політичної кар'єри, обрання
вкрай правого президента Бразилії, скандал навколо вбивства саудівського журналіста в Туреччині тощо.
За всіма цими подіями стоїть очевидне невдоволення багатьох верств населення у всьому світі нинішнім
станом соціально-економічної системи і насамперед наростаючою диференціацією в рівні доходів, яка
стає небезпечною з політичної точки зору.
До кінця 2018 року суттєво погіршилася і фінансово-економічна ситуація. Федеральний резерв США
продовжував поступово збільшувати базову процентну ставку, що призвело до серйозних корекцій на
ринках сировинних товарів і ринках акцій у жовтні-грудні. У результаті минулий рік став першим з 2008
року, коли було зафіксовано істотне річне падіння котирувань акцій. За оцінкою Міжнародного валютного
фонду, в 2018-2019 роках темпи зростання світового ВВП залишаться на рівні 2017 року – на позначці
3,7 %. Експерти фонду відзначають, що їхні оцінки стали консервативнішими через меншу
збалансованість темпів розвитку в різних регіонах світу, досягнення циклічних максимумів у провідних
розвинених країнах, введення протекціоністських заходів у сфері зовнішньої торгівлі, більш жорсткі
фінансові умови у вигляді зростаючих процентних ставок, а також присутність геополітичної
напруженості.

1.1.2.2. Високі темпи зростання економіки в Латвії
У 2018 році латвійська економіка, як і в 2017 році, продовжувала демонструвати високі темпи зростання.
Темпи зростання ВВП склали 4,0 % у I кварталі (проти 4,3 % у 2017 році), 5,3 % у II кварталі (проти 4,4 %
у 2017 році) і 4,7 % у III кварталі (проти 5,5 % у 2017 році). У першій половині року внаслідок триваючого
освоєння коштів із фондів ЄС будівництво і надалі залишалося галуззю, яка демонструвала бурхливі
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темпи зростання (понад 30 %) з тенденцією до сповільнення у III кварталі (10 %). «Естафету» зростання
підхопили такі галузі, як інформаційні технології та комунікації (+13 % у 2018 році) і транспорт (+5,3 % у
2018 році).
Позитивна динаміка спостерігалася і в секторі громадського харчування та готельного бізнесу на тлі
збільшення потоку іноземних туристів до Латвії. Сектор фінансових і страхових послуг пережив шок у
першій половині року у світлі подій навколо ABLV Bank, зокрема і всього сектора фінансових послуг, які
обслуговують нерезидентів у цілому. Значний відтік коштів нерезидентів із банківської системи Латвії
тривав протягом всієї першої половини року на тлі посилення регуляторних вимог у сфері запобігання
відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом.
Ці події змусили сектор нерезидентів переосмислити свою роль в економіці, розробити нові стратегії
діяльності, внесені на розгляд регулятору, і провести внутрішні організаційні та структурні перетворення.
Банк Латвії прогнозував темпи реального економічного зростання у 2018 році на рівні 4,7 %. При цьому
очікується, що в найближчому майбутньому економіка дещо зменшить темпи зростання до 3,6 % у 2019
році і до 3,5 % у 2020 році. У цілому центральний банк очікує поступове зниження темпів зростання
практично у всіх галузях і вважає, що поточні темпи буде важко підтримувати на такому ж високому рівні.
Одним із стримуючих чинників буде і поступове прискорення інфляції через темпи зростання економіки,
які перевищують потенційні в довгостроковій перспективі, стрімко зростаючі заробітні плати, а також
очікуване подорожчання енергоносіїв. Прогнозований рівень інфляції за підсумками 2018 року – 2,6 %, у
2019 році – 2,9 %.

1.2. Банківський сектор
1.2.1. Банківський сектор України
У 2018 р. банківський сектор України продовжував зміцнюватися. Банки нарощували капітал, завдяки
чому більшість фінансових установ виконували норматив достатності капіталу.
Тим часом п’ять банків залишили ринок. Щодо структури сектора, його концентрація досі значна (топ-20
займають більше 90 % ринку) та присутність держави висока (близько 55 % за чистими активами).
На тлі покращення фінансового стану населення депозити фізичних осіб зросли на 6,4 % у 2018 р., тоді
як залишки бізнесу в банках збільшилися лише на 0,7 %. Тим часом високий споживчий попит зумовив
зростання гривневих кредитів населенню більш ніж на 30 % від початку року.
За даними НБУ, загальні кредити бізнесу зростали повільніше – на 6 % протягом року. Серед основних
причин, що стримували кредитування юридичних осіб, було підвищення відсоткових ставок через
жорсткішу монетарну політику НБУ. Крім того, кредитування також стримувала і велика частка
непрацюючих кредитів (NPL), яка з початку року скоротилася лише до 52,8 % з 54,5 %. Найбільша
концентрація непрацюючих кредитів залишається у державних банків (67,9 %), а банки з приватним
українським капіталом мали найменший NPL – 23 %.
22 млрд грн – чистий прибуток банківського сектора
Завдяки зменшенню відрахувань до резервів та зростанню процентних і комісійних доходів банківський
сектор вперше з 2013 року був прибутковим (21,7 млрд грн – чистий прибуток платоспроможних банків).
Табл. 1. Динаміка чистого прибутку в банківському секторі України*, 2013–2018 рр.
2013
2014
2015
2016
2017
Чистий прибуток банківської системи, 1,4
-52,9
-66,6
-159,4
-26,5
млрд грн

2018
21,7

* Без урахування неплатоспроможних банків
Джерело: Національний банк України

iv

Група «Банк «Південний»
Консолідований звіт про управління за 2018 рік

1.2.2. Банківський сектор Латвії
2018 рік виявився знаковим для латвійських комерційних банків. Активи банківського сектора Латвії
станом на кінець листопада 2018 року знизилися до 22,0 млрд євро, що на 6,3 млрд євро, або 22,3 %
менше, ніж наприкінці 2017 року. Скорочення обсягу активів відбулося головним чином внаслідок
драматичного падіння обсягу депозитів (переважно нерезидентів) у банківській системі на 4,6 млрд євро,
або 22,3 %. Відтік депозитів викликав скорочення розміру як портфеля цінних паперів на балансах банків,
так і кредитного портфеля.
У результаті портфель цінних паперів за 11 місяців 2018 року знизився на 2,5 млрд євро, або на 59,8 %
(до 1,7 млрд євро), у той час як консолідований кредитний портфель латвійської банківської системи
скоротився на 6,0 % (до 13,5 млрд євро (на кінець 2017 року – 14,3 млрд євро)). Якість виданих кредитів
погіршилася – обсяг прострочених кредитів (понад 90 днів) за перші 10 місяців 2018 року збільшився на
4,8 % і на кінець жовтня 2018 року складав 614 млн євро, тобто 4,5 % від загального розміру кредитного
портфеля порівняно з 4,1 % на кінець 2017 року.
Показник покриття ліквідності банківської системи (LCR) наприкінці III кварталу 2018 року був на рівні
269,0 % порівняно з 313,3 % наприкінці 2017 року (при законодавчо необхідному мінімумі 100 %).
Показник достатності капіталу банківського сектора Латвії через скорочення активів продовжував бути
цілком комфортним, значно перевищуючи мінімальні вимоги до розміру капіталу: загальний показник
капіталу сектора (KPR) наприкінці III кварталу 2018 року сягав 22,0 % порівняно з 21,4 % на кінець 2017
року, у той час як показник основного капіталу першого рівня (CET1) знаходився на рівні 19,9 % порівняно
з 19,0 % раніше. Банківському сектору вдалося навіть підтримати рентабельність за рахунок істотного
скорочення адміністративних витрат і поліпшення якості активів. За січень-листопад 2018 року загальний
прибуток склав 278 млн євро порівняно з 236 млн євро за аналогічний період 2017 року, тобто збільшився
на 18 %.
Показник ROAE (Return of Average Equity – показник рентабельності власного капіталу) за січеньвересень 2018 року збільшився до 10,9 % порівняно з 8,7 % роком раніше – головним чином за рахунок
скорочення розміру активів.
У короткостроковій перспективі фінансова галузь Латвії зуміла пережити найсильніше потрясіння з часів
глобальної фінансової кризи. Чи зможе вона пристосуватися до нових викликів і умов ведення діяльності
в довгостроковій перспективі, покаже час, а також спроможність і можливості учасників ринку.

1.3. Ринкова позиція Групи
1.3.1. Ринкова позиція Банку
Банк почував себе впевнено в 2018 р., піднявшись на одну сходинку за чистими активами і ставши 12-м
найбільшим банком за цим показником. Загалом за останні 5 років Банк збільшив свою присутність на
ринку більш ніж удвічі – частка чистих активів виросла з 0,89 % у 2013 році до 1,82 % станом на кінець
2018 року.
Табл. 2. Позиції Банку на ринку*
Розмір чистих активів 12 ↑
Обсяг коштів фізичних осіб 10 ↑
Обсяг коштів юридичних осіб 12 =
Розмір кредитного портфеля фізичних осіб 24↑
Розмір кредитного портфеля юридичних осіб 13↑
* За даними НБУ

↑ Банк покращив свою позицію порівняно з 2017 роком
= Банк залишився на попередній позиції порівняно з 2017 роком
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За обсягом коштів фізичних осіб Банк зростав, випереджаючи конкурентів, що дозволило йому
переміститися з 11 на 10 сходинку. Крім населення, бізнес також демонстрував високу довіру до Банку,
завдяки чому депозити юридичних осіб зростали навіть швидше, ніж у середньому по ринку.
У 2018 р. Банк активно підтримував бізнес, що демонструють високі темпи зростання кредитування
юридичних осіб у гривнях – на 27,2 % протягом року. Це значно випереджало зростання ринку (+3,6 %).
Загальний кредитний портфель бізнесу в іноземній валюті зменшився на 14,1 %, що відповідало стратегії
Банку щодо зниження вразливості до валютних ризиків. Завдяки обережній кредитній політиці Банк мав
один із найнижчих показників частки непрацюючих кредитів у портфелі (NPL) в Україні – на кінець 2018
року він становив усього 9 % при тому, що середній показник банківської системи — 52,8 %.
Слід також зазначити, що Банк обіймав провідні позиції за обсягом документарних операцій та за
форексними операціями.
Ефективна політика та професійний ризик-менеджмент дозволили Банку залишатися прибутковим навіть
у період кризи, коли більшість банків зазнавали значних збитків. Минулий 2018 р. не став винятком – Банк
збільшив чистий прибуток більш ніж уп’ятеро порівняно з 2017 р. – до 274 млн грн.

1.3.2. Ринкова позиція РІБ
2018 рік був для РІБ в цілому успішним. За даними Асоціації комерційних банків Латвії, станом на 30
вересня 2018 року РІБ був 10-м в Латвійській Республіці за обсягом активів і розміром прибутку.
01 грудня 2017 року Комісія ринку фінансів і капіталу (КРФК) встановила РІБ вимоги щодо достатності
капіталу на рівні 13,2 %. РІБ із запасом виконує цю вимогу, його показник на 31 грудня 2018 року складав
27,21 %, куди входить також збереження резерву капіталу в розмірі 2,5 %.
РІБ безперервно підтримує показник ліквідності відповідно до встановленого КРФК мінімуму в розмірі
60 %, на 31 грудня 2018 року показник ліквідності банку сягнув 69,29 %.

1.4. Бізнес-стратегія
1.4.1 Бізнес-стратегія Банку
1.4.1.1. Місія, візія та цінності

Місія
Ми створюємо фінансові можливості для розвитку бізнесу, поліпшення якості життя наших клієнтів та
їхніх сімей.

Візія
Універсальний український банк — лідер фінансових рішень, що розуміє потреби клієнтів і пропонує
прості й надійні продукти.

Цінності


Фокус на потребах клієнтів

Головний принцип усіх продуктів і послуг Банку — максимум переваг для клієнта в поєднанні з простотою
сервісів.
Ми завжди йдемо назустріч побажанням клієнтів, враховуємо їхню думку в своїй роботі і постійно
вдосконалюємо наші продукти та послуги.
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Порядність

Ми надаємо повну, достовірну та своєчасну інформацію про свої продукти та послуги, дотримуємося
домовленості й завжди діємо в інтересах клієнта.
Ми довіряємо одне одному і відкрито обговорюємо будь-які робочі питання. Ми дотримуємося Кодексу
корпоративної етики в роботі з клієнтами та з колегами.



Ініціативність

Ми відкрито обговорюємо нові ідеї й використовуємо будь-які можливості для їх реалізації. Завжди
вітаємо нестандартні рішення, не боїмося виходити за встановлені межі. Ми виступаємо ініціаторами
ділового спілкування з клієнтами, аргументовано переконуємо, надихаємо і приймаємо нові виклики.



Прагнення до розвитку

Для нас будь-які зміни — це нові можливості. Ми ставимо перед собою сміливі цілі, впевнено їх досягаємо
і не боїмося робити помилки.
Ми підтримуємо прагнення співробітників до вдосконалення і створюємо найбільш сприятливі умови для
реалізації спільних цілей.



Команда

Наша команда — наш головний актив, тому ми всебічно розвиваємо можливості своїх працівників і віримо
в їхній професіоналізм.
Для нас успіх — це перемога всієї команди, тому ми створюємо все для того, щоб кожен співробітник
відчував себе її частиною.

1.4.1.2. Рівний серед кращих
Стратегічною метою Банку є досягнення стійкої ринкової позиції поміж найбільших банків України,
дохідності на рівні ключових гравців банківської системи, а також лідерства у вибраних сегментах
ринку.
2018 рік став роком перегляду стратегії Банку. Акціонерний банк «Південний» переходить від моделі
корпоративного банкінгу, що сконцентрована переважно на роботі з сегментом великих корпоративних
клієнтів, до нової моделі — універсального банку, що є лідером фінансових рішень для кожного клієнта,
чи то велике підприємство або приватна особа. Результатом зміни фокуса стратегії стане посилення
присутності Банку на фінансовому ринку України, зростання ринкових і фінансових показників до рівня
лідерів ринку, більш широкі можливості Банку в задоволенні потреб клієнтів.
Табл. 3. Цілі Банку за ключовими напрямами розвитку
ROE, % Доля ринку за Прибуток,
Капітал,
активами, %
млрд грн
млрд грн
2018
11
1,8
0,3
2,5
2022
22
2,5
1,0
5

1.4.1.3. Ядро нової стратегії — клієнт
У центрі стратегії Банку — позитивний досвід клієнтів, який стає можливим завдяки глибоким знанням і
чіткому розумінню потреб наших клієнтів, якісному сервісу, галузевому ноу-хау, привабливим
продуктовим рішенням, якісному покриттю ключових каналів комунікації з клієнтом, інноваційності і
транспарентності у відносинах «клієнт-банк», чіткості інформаційної політики та відповідальному
управлінню.
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Створюючи цінність
Реалізація стратегії сприятиме створенню цінності для всіх зацікавлених сторін: клієнтів, регулятора,
акціонерів, співробітників. Це надасть можливість вибудовування стійких конкурентних переваг Банку та
слугуватиме запорукою міцної позиції на ринку.
Переваги для клієнта
Завдяки реалізації стратегії клієнти будуть приймати усвідомлене рішення щодо тривалої співпраці з
Банком, вбачаючи в ньому радника та експерта, на якого можна покластися в фінансових і бізнесзавданнях, маючи сучасні та швидкі інструменти реалізації своїх фінансових потреб, отримуючи
найкращий баланс «ціна-якість», маючи взаємовигідний партнерський зв'язок «клієнт-банк».
Переваги для регулятора
НБУ в особі Банку буде мати відповідального та надійного партнера, який суворо дотримується вимог
НБУ щодо підвищення відповідальності під час ведення бізнесу та здійснення фінансової діяльності,
успішно виконує вимоги щодо докапіталізації, покращує показник адекватності регулятивного капіталу та
успішно проходить стрес-тестування, підтримує стратегічний курс регулятора на підтримку економіки
України кредитами в національній валюті.
Переваги для акціонерів
Реалізація стратегії призведе до суттєвого зростання частки ринку Банку, посилить дохідність Банку, а
бізнес стане більш прогнозованим і самодостатнім.
Переваги для співробітників
Банк посилить свій імідж надійного роботодавця та Банку, де працівник повною мірою може
реалізуватися як професіонал та особистість. Для персоналу Банк буде місцем, де цікаво та приємно
працювати.

1.4.1.4. Реалізація стратегії
У практичній площині реалізація стратегії ґрунтується на трьох напрямах.
Напрям «Позиція на ринку та бізнес-модель» являє собою зовнішній компонент стратегії Банку.
Комплекс дій на ринку покликаний створити самодостатній і збалансований портфель бізнесових рішень,
що охоплює позиції Банку в клієнтських, продуктових, регіональних сегментах. У межах напряму буде
проведено посилення ринкової позиції, диференціацію та оптимізацію бізнес-моделі.
Напрям «Досвід клієнта» — ключове підґрунтя стратегії Банку. Практично це реалізується посиленням
клієнтоорієнтованості та операційної гнучкості з метою створення стійкої конкурентної переваги.
«Організаційний розвиток» забезпечить внутрішню підтримку стратегії, що зробить Банк гнучким,
швидким і готовим до викликів ринкового середовища.
Табл. 4. Пріоритетні напрями реалізації стратегії
Позиція на ринку та бізнес- Досвід клієнта
Організаційний розвиток
модель
 фокус
на
пріоритетних  запровадження
функції  удосконалення і розвиток
сегментах ринку
клієнтського «адвоката»
організаційної структури
 зростання
присутності
за  фокус
на
максимальне  вибудовування цільових
межами
«домашнього
спрощення взаємодії клієнта і
ролей
і
зон
регіону»
Банку
відповідальності
 орієнтація на думку клієнта в
розробці
нових
і
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диверсифікація і зменшення
концентрації
кредитного
портфеля

реалізація синергії бізнеснапрямів

розвиток продуктової лінійки з 
фокусом
на
комісійних
продуктах
переорієнтація в роботі на
національну валюту

вдосконаленні
наявних 
продуктів
ребрендинг і новий формат
відділень

омніканальність
спрощення
портфеля
продуктових рішень Банку

інвестиції
у
розвиток
талантів і компетенцій
співробітників
розбудова організаційних
компетенцій
на
базі
моделі компетенцій

1.4.1.5. Баланс між напрямками бізнесу
Банк прагне збалансованого бізнесу-міксу. Досягнення цільового стану в бізнесах потребує посилення
позицій в малому та середньому і роздрібному бізнесі за умови утримання позицій в корпоративному
бізнесі.
Малий та середній бізнес свої зусилля спрямовує на розширення покриття по Україні, забезпечення
широкої стандартизованої продуктової лінійки і привабливих нецінових пропозицій, залучення клієнтів за
допомогою неспецифічних каналів та налагодження ефективного діалогу «клієнт-банк».
Роздрібний бізнес і надалі підтримує прагнення населення зберігати кошти у надійному банку,
займається впровадженням змін заради кращого клієнтського досвіду та розвиває новітні канали
обслуговування і комунікації з клієнтами. З точки зору регіонального розвитку, Банк фокусується
насамперед на збільшенні присутності у найбільших регіонах (Київ, Львів, Дніпро, Харків тощо) з
одночасним утриманням лідерських позицій на півдні України.
Корпоративний бізнес для досягнення цілей приділяє увагу поглибленню стосунків з наявною клієнтською
базою, диверсифікує портфель клієнтів з акцентом на розвиток некредитних продуктів та продуктів з
високою доданою цінністю та фокусується на персоналізованому підході до клієнтів і розвитку
компетенцій клієнтських менеджерів.

1.4.1.6. Операційна стратегія
Щоб бути конкурентоздатним, Банк постійно створює нові можливості для клієнтів та покращує свою
ефективність. Головною метою операційної стратегії є підвищення ефективності операцій. Цільова
операційна модель Банку націлена на поліпшення якості обслуговування клієнтів, підвищення
ефективності, стандартизацію і автоматизацію бізнес процесів та покращення функціональної взаємодії
та керованості.
Табл. 5. Цільова операційна модель
Орієнтована на клієнтів
•
•

Ефективна з точку зору витрат

•

Добре масштабується

•
•
•

Максимальне переведення клієнтів на дистанційне
банківське обслуговування
Висока якість обслуговування і операційного сервісу
персоналу фронт-офісу за рахунок звільнення від
виконання невластивих йому функцій та фокусу на
продажах
Ефективна логіка кроків (відсутність дублювання та
надмірності), оптимальні трудовитрати
Прості централізовані процеси
Прийнятні та контрольовані операційні ризики
Забезпечує швидке запровадження нових продуктів та
зростання обсягів бізнесу без суттєвого збільшення витрат
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•
•

Максимальна автоматизація і стандартизація ключових
бізнес-процесів
Ефективна горизонтальна і функціональна взаємодія,
підвищення керованості

Операційна стратегія реалізується за двома ключовими напрямами:
● «Згори донизу» – шляхом каскадування операційних цілей, що відповідають стратегії, на рівень
управління процесами.
● «Знизу догори» – шляхом здійснення особами, що керують процесами, постійного контролю за
відповідністю процесів операційній стратегії, та зміни процесів для досягнення встановлених
операційних цілей.
Коли створення позитивного клієнтського досвіду є пріоритетом, на перше місце виходить завдання
забезпечити зручну і безпечну взаємодію між клієнтом і Банком. Це досягається не лише шляхом
впровадження нових продуктів та можливостей для клієнтів чи оптимізації процесів безпосереднього
обслуговування, а й комплексною постійною та системною роботою з наскрізного удосконалення
процесів діяльності у всіх напрямках та на всіх рівнях. Завдяки оптимізації, автоматизації, підвищенню
контрольованості та ефективності процесів, працівники та керівники Банку можуть фокусуватися на
реалізації місії та цінностей.
Запроваджена у Банку методологія проектного управління дозволяє реалізовувати наймасштабніші
ініціативи максимально ефективно, правильно розподіляти ресурси, організовувати співробітників та
вибудовувати чіткий процес реалізації змін.

1.4.1.7. Ключові проекти та ініціативи Банку
У межах реалізації портфеля проектів у 2018 році повністю реалізовано 7 та частково реалізовано 3
проекти із 25, включених до портфеля проектів.
Серед них варто відзначити такі:











розробка стратегії Банку на найближчі 5 років;
впровадження системи електронного документообігу і електронного сховища документів;
запуск продажів страхових продуктів у мережі відділень та на сайті Банку;
створення електронної платформи з розвитку та навчання персоналу;
оптимізація процесу пошуку і блокування фінансових операцій за вимогою фінансового моніторингу;
впровадження продуктової програми лояльності для держателів карток Mastercard;
розробка брендбуку і комплексна інтеграція нової айдентики Банку у всіх сферах діяльності;
впровадження сервісу безконтактних NFC-платежів для клієнтів Банку;
завершення першого етапу оновлення регіональної мережі: відкриття 15 відділень у новому форматі;
завершення третього етапу проекту з розширення функціональності системи дистанційного
обслуговування юридичних осіб iFOBS: створення додаткових можливостей для клієнтів Банку.

Впровадження PaperLess
Однією з найбільш визначних ініціатив є впровадження концепції PaperLess, що передбачає максимальну
відмову від паперового документообігу з використанням технологій електронного документообігу та
електронного цифрового підпису. У Банку вже організований електронний документообіг з
використанням систем дистанційного обслуговування для клієнтів та всередині Банку.
PaperLess — це: заощадження грошей, економія часу, економія робочого простору, безпека
особистої інформації, допомога довкіллю.
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Концепція PaperLess впроваджується на всіх рівнях та в різних ракурсах: у взаємовідносинах з клієнтами,
державними органами, підрядниками та у внутрішньому документообігу:
Клієнтські сервіси – основний фокус на дистанційне обслуговування та ЕЦП




У 2018 році впроваджено додаткові модулі для надання юридичним та фізичним особам
можливості отримати дистанційно довідку, розмістити депозит, додаткові можливості операцій з
платіжними картками (перекази, комунальні платежі тощо), дистанційне оформлення страхових
полісів компаній-партнерів тощо.
Заплановано надання можливості укласти договір з регулярного перерахування коштів; приймати
від юридичних осіб в електронному вигляді документи із зовнішньоекономічної діяльності з метою
проведення валютних операцій і валютного контролю, зарплатні відомості, фінансову звітність та
інші документи з ЕЦП; здійснювати уточнення інформації про клієнта – фізичну особу
(проведення повторної ідентифікації) без присутності клієнта через дистанційні канали зв'язку;
надавати фізичним особам послуги онлайн-купівлі/продажу/конверсії іноземної валюти. Цим
перелік ініціатив не обмежуються.

Документообіг всередині Банку




В 2018 році реалізовано та впроваджено в широке використання Єдине сховище документів
(ЄСД) – інструмент, що дозволяє зберігати та систематизувати скан-копії документів та надалі
працювати з ними.
Єдине сховище документів – важливий крок до діджиталізаціі діяльності PaperLess. Крім
підвищення якості та зручності роботи за рахунок єдиного вікна доступу до різних видів
документів, воно також дозволяє максимально вилучити з поточної діяльності оригінали на
паперових носіях та убезпечити їх, а також лімітувати і системно управляти доступом до
інформації. Єдине сховище, що спочатку реалізоване для цілей основної діяльності, на поточний
момент також використовується в межах процесів забезпечення, і сфера його використання
постійно розширюється. Також у Банку функціонує електронна форма внутрішнього
документообігу, що також постійно удосконалюється.

Документообіг з регулятором


З 2018 року Банк приймає від державних органів документи з ЕЦП. Заплановано впровадження
електронного документообігу й у зворотному напрямку.

Безпека операцій
Для роботи Банку важливо підтримувати високий рівень безпеки операцій, тому Банк постійно реалізує
та розвиває додаткові інструменти та заходи в цьому напрямку.
Зокрема, у 2018 році було розроблено та впроваджено:
- обов'язкове фотографування і єдиний зразок підпису клієнтів;
- впровадження зчитувачів ID-паспортів фізичних осіб;
- автоматизований контроль і шаблони в АБС (автоматизованій банківській системі), що
дозволяють запобігти несанкціонованому або помилковому введенню/редагуванню даних;
- використання єдиного сховища скан-копій документів.
У 2019 році робота в цьому напрямку продовжується. Серед запланованих заходів:
- автоматична перевірка дійсності паспорта фізичної особи;
- розширення можливостей та використання зчитувачів ID-паспортів;
- додаткова авторизація видаткових операцій;
- додаткові автоматизовані інструменти внутрішнього контролю тощо.

Централізація бек-офісних функцій
Централізація бек-офісних функцій – системна зміна стратегічного рівня, яка торкнулася практично всіх
галузей діяльності, що раніше здійснювалися децентралізовано в регіональній мережі. З одного боку, це
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дозволило максимально звільнити співробітників фронт-офісу від невластивих їм функцій, з іншого –
позитивно вплинуло на якість і контрольованість операцій.

Плани розвитку на 2019 рік
Для реалізації стратегічних цілей Банку розпочато роботу над новими ініціативами і рішеннями, серед
яких:
- впровадження комплексної CRM-системи, що дозволить максимально зосередитися на потребах
клієнтів;
- впровадження нового мобільного додатка MyBank для фізичних осіб;
- створення додаткових функцій у системі iFOBS для юридичних осіб;
- розвиток сайту Банку та збільшення можливостей онлайн-банкінгу для клієнтів;
- продовження впровадження системи електронного документообігу із застосуванням
електронного цифрового підпису;
- відкриття 22-х відділень регіональної мережі Банку відповідно до нового формату (у т. ч. відкриття
нових, релокація та ребрендинг діючих);
- розвиток моделі обслуговування клієнтів із зовнішньоекономічною діяльністю;
- реінжиніринг кредитного процесу юридичних осіб;
- розвиток моделі обслуговування клієнтів із зовнішньоекономічною діяльністю;
- реорганізація контакт-центру (розвиток електронних каналів зв’язку).

1.4.1.8. Ребрендинг
Нова стратегія Банку — нарощування частки ринку в напрямку роздрібних клієнтів та МСБ, а також
розвитку мережі регіональних відділень з акцентом на потреби клієнтів — торкнулася всіх аспектів роботи
Банку. Трансформація в сучасний, інноваційний банк знайшла своє відображення також і в процесі
ребрендингу, розпочатого в 2018 році. Він складається з двох напрямків — нова айдентика та новий
формат відділень.
Ребрендинг: основні підсумки 2018 року:
 15 відділень у новому форматі;
 на 44-х відділеннях оновлені вивіски;
 оновлені інтерфейси MyBank та iFOBS.
Щоб відповідати запитам сучасного клієнта, ключові елементи айдентики розкривають Банк як бізнес, в
якому поєднуються традиції і сучасність, досвід та інноваційність.
В основі логотипа — інтерпретація традиційного орнаменту української вишиванки — символу матері,
джерела життєвих сил, зростання та добробуту. Логотип підкреслює традиційність, клієнтоцентричність і
українське коріння Банку. Яскраве та контрастне кольорове рішення говорить про сміливість та
співзвучність часу.
Нові відділення демонструють новий, сучасний підхід Банку до діалогу з клієнтом.
На першому місці — зручність і комфорт. Весь простір ергономічно зоновано відповідно до потреб
клієнтів і персоналу. Для розділення клієнтського потоку є окремі зони обслуговування фізичних та
юридичних осіб, зони кас та комфортне місце для очікування. У зоні самообслуговування, яка працює в
режимі 24/7, клієнти можуть не тільки отримати готівкові кошти з карткових рахунків, але й скористатися
іншими популярними банківськими сервісами самостійно. Відділення у великих обласних центрах також
обладнані депозитаріями та зонами преміум-обслуговування.
У 2018 році Банк відкрив 15 відділень у новому форматі, у планах на наступний рік – відкриття ще 22
відділень регіональної мережі відповідно до нового стандарту, в тому числі відкриття нових, релокація та
ребрендинг діючих. Головний офіс Банку знаходиться в Одесі.
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1.4.1.9. Комунікації з клієнтами
Основою для розвитку бізнесу Банку є клієнти. Всі послуги та продукти Банку розроблені так, щоб
відповідати фінансовим потребам наших клієнтів і допомогти їм у досягненні цілей. Головний принцип —
максимум вигоди для клієнта у поєднанні з простотою сервісу.
• Клієнтоорієнтований підхід, що базується на порадах і
рішеннях, а не на продуктах.
• Банківське обслуговування з повним спектром послуг по всій
країні, в тому числі інтернет-/мобільний банкінг.
• Забезпечення фінансової безпеки та конфіденційності наших
клієнтів залишається в центрі всього, що ми робимо.
Банк бачить своєю головною метою надання позитивного досвіду і побудову вигідних відносин зі своїми
клієнтами. Для цього Банк підтримує на високому рівні корпоративну культуру, основні принципи якої
відображені в Кодексі етики.
Основні принципи взаємодії Банку з клієнтами:
 чесність;
 порядність;
 законність;
 відкритість;
 економічна доцільність.
У Банку встановлені Стандарти обслуговування клієнтів, якими керуються його працівники під час
обслуговування клієнтів.
У спілкуванні з клієнтами співробітники Банку:
 завжди прагнуть якісно та професійно надавати послуги;
 пропонують продукти, що можуть задовольнити потреби клієнтів;
 своєчасно реагують на звернення;
 надають своєчасні та якісні консультації;
 інформують про ризики;
 не вводять в оману;
 вживають заходів для покращення якості обслуговування;
 забезпечують захист інформації про клієнтів;
 несуть персональну відповідальність за свою роботу.
Банк завжди йде назустріч своїм клієнтам і враховує їхню думку для того, щоб удосконалити свої
продукти та послуги.
За кожним зверненням, відгуком або скаргою Банк негайно вживає заходів і вирішує ситуації, що виникли,
а також запобігає появі аналогічних у майбутньому.
Зворотний зв’язок від клієнтів та інших зацікавлених осіб є важливою умовою для розвитку та
вдосконалення роботи Банку.
Табл. 6. Аудиторії цифрових каналів Банку
Канал комунікації
iFOBS – онлайн-банкінг для юридичних осіб
MyBank – онлайн-банкінг для фізичних осіб
Facebook – facebook.com/bank.pivdenny
Сайт Банку – www.bank.com.ua

Охоплення
19 530 клієнтів*
150 493 клієнтів*
19 000 фоловерів*
75 000 унікальних відвідувачів на місяць**

* Загальна кількість пікдлючених клієнтів станом на 01.04.2019
** За 2018 рік
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Банк докладає значних зусиль для забезпечення захисту інформації, яка становить банківську таємницю,
персональні дані, конфіденційну інформацію, комерційну таємницю.
За минулий рік фахівці з інформаційної безпеки Банку провели велику дослідницьку роботу з пошуку і
впровадження оптимальних рішень для захисту від хакерських атак. Зокрема, було проаналізовано
велику кількість пропозицій на ринку і обрано найкраще рішення для захисту Банку від вірусів і шкідливих
програм як на основі сигнатурного, так і поведінкового аналізу («штучний інтелект»). Протягом року
рішення було впроваджено і розроблено низку антивірусних політик, спрямованих на мінімізацію та
скасування кіберзагроз.
Спільно з провідними фахівцями Західної Європи проведена велика робота в галузі аналізу та виявлення
вразливостей, проведені численні сканування і пентестінги периметра і мереж Банку. Як результат –
вироблено комплекс заходів із побудови оптимальної системи захисту.
Також з метою навчання і мінімізації ризиків персоналу розроблено навчальні курси з інформаційної
безпеки, що описують основні питання протидії фішинговим атакам, інтернет-шахрайства і соціальної
інженерії.

1.4.2. Бізнес-стратегія РІБ
У 2018 році відбулася низка подій, що істотно вплинули на роботу банківського сектора Латвії та
спонукали латвійські банки до перегляду своїх моделей ведення бізнесу.

1.4.2.1. Ринок як ключовий драйвер змін
У лютому 2018 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN)
випустила проект повідомлення про обмеження доступу до фінансової системи США одному з великих
латвійських банків (підстава – ASV PATRIOT Act, стаття 311). У травні 2018 року набули силу зміни до
Закону «Про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму», що обмежують обслуговування частини shell-компаній. У серпні 2018 року була опублікована
доповідь Moneywall за результатами оцінки латвійської фінансової системи, що вказала на недоліки у
фінансовому секторі Латвії.
Вищевказані події спричинили підвищену увагу до банківської системи Латвії: навесні й влітку 2018 року
низка кореспондентських банків – міжнародних партнерів латвійських банків обмежили свою роботу в
регіоні. Хоча ці події і не мали критичного впливу на діяльність банківської системи в цілому, вони стали
стимулом для активної трансформації бізнес-моделей банків з великою часткою нерезидентного бізнесу.
Латвійські банки додатково оцінили рівень свого ризик-апетиту в обслуговуванні портфеля клієнтівнерезидентів і вжили заходів щодо зниження ризиків.

1.4.2.2. Нова стратегія розвитку
У червні 2018 року Радою РІБ було затверджено нову стратегію розвитку банку на 2018-2021 роки.
Стратегія передбачає продовження роботи РІБ на ринку з фокусом на ринках Латвії та ЄС, з поступовим
переведенням РІБ на новий формат роботи, який відповідає вимогам регулятора, ринку та інтересам
акціонерів.
Це вимагало від РІБ значних зусиль щодо визначення бачення свого подальшого розвитку в нових
умовах, перегляду стандартних продуктів і підходів до ведення бізнесу, а також запровадження нових
продуктів/послуг, орієнтованих на нові групи клієнтів-резидентів. Ця робота буде продовжена в 2019 році:
планується, що протягом 2019 року РІБ завершить трансформацію своєї моделі ведення бізнесу і почне
поступово нарощувати обсяг бізнесу в цільових клієнтських сегментах.
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1.4.2.3. Реалізовані заходи
Друге півріччя 2018 року було присвячене досягненню стратегічних цілей, де ключовими завданнями
були: забезпечення прийнятного для РІБ ризику клієнтської бази, досягнення оптимального розміру
адміністративних витрат при збереженні високого рівня відповідності вимогам нормативного
середовища, а також підготовка до активної роботи на місцевому ринку. Станом на кінець 2018 року в
результаті реалізованих заходів з оптимізації адміністративних витрат РІБ досяг оптимальної штатної
чисельності та обсягу видаткової частини бюджету.
Протягом 2018 року РІБ суттєво скоротив свою базу клієнтів-нерезидентів – усього в 2018 році було
закрито рахунки 2520 клієнтів. З початку II кварталу 2019 року РІБ планує поступове зростання кількості
клієнтів за рахунок залучення клієнтів із Латвійської Республіки та країн ЄС.

1.4.2.4. Регіональна присутність
У 2005 році РІБ відкрив представництво в Одесі (Україна), в 2007 році – у Дніпрі (Україна), на початку
2009 року – у Києві (Україна). Крім того, в 2010 році РІБ відкрив представництво у столиці Європейського
Союзу – Брюсселі. 12 грудня 2018 року в результаті змін у клієнтській базі і в процесі оптимізації витрат
Правління РІБ прийняло рішення про ліквідацію представництв у Києві і Дніпрі (Україна). Головний офіс
РІБ розташований у Ризі.

1.4.2.5. Плани на майбутнє
У 2019 році РІБ планує прискорити реалізацію своєї нової стратегії, орієнтованої на ринок Латвії та ЄС,
що призведе до істотного збільшення кредитного портфеля РІБ і доходів, пов'язаних з внутрішнім ринком.
В якості цільового сегмента кредитування РІБ обрав сегмент малого та середнього бізнесу Латвії, якому
пропонуватиме повний спектр можливостей довгострокового і короткострокового фінансування. В якості
своєї основної конкурентної переваги РІБ бачить висококваліфікований, компетентний і досвідчений
персонал, а також швидкий і гнучкий підхід до прийняття рішень про кредитування.
У 2019 році РІБ планує реалізацію низки стратегічно важливих проектів, зокрема запуску сучасного
мобільного додатка інтернет-банку і нового сайту, завершення процесу зміни логотипа банку і
формування нової візуальної айдентики, а також продовження активної роботи з розбудови іміджу РІБ
на місцевому ринку.
Однією з пріоритетних цілей у 2019 році є також підвищення кваліфікації та професійних якостей
персоналу. У 2019 планується продовжити роботу в першу чергу з тією частиною персоналу РІБ, яка
відповідає за активні продажі на місцевому ринку і обслуговування клієнтів-резидентів з Латвії та ЄС.
Протягом перших 6 місяців 2019 року також планується розробка і затвердження стратегії розвитку
технологій і цифрової трансформації банківських продуктів.
Керівництво РІБ переконане, що реалізація вказаних ініціатив сприятиме підвищенню ефективності
бізнес-процесів, збільшенню продажів, поліпшенню бізнес-показників та зростанню рівня упізнаваності
банку в регіонах Латвійської Республіки і ЄС.
Крім того, стратегія РІБ на 2019 рік передбачає залучення вкладів через депозитні платформи з
Німеччини як додатковий інструмент управління ліквідністю.
У III кварталі 2019 року РІБ планує переглянути, затвердити на Раді й подати до Комісії з фінансових
ринків та ринків капіталу Латвії (FKTK) уточнений сценарій розвитку банку на 2019-2021 рр., в якому
будуть враховані як результати трансформації фінансової установи у 2018 році й у першому півріччі 2019
року, так і бачення керівництва РІБ додаткових можливостей розвитку на ринках ЛР та ЄС.
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Розділ 2
ОПИС БІЗНЕСУ ГРУПИ
Операційні сегменти – це компоненти організації, що беруть участь у комерційній діяльності організації.
Це її стратегічні підрозділи, які обслуговують різні категорії клієнтів.
Ключові операційні сегменти Групи включають:
 Роздрібна банківська діяльність – цей бізнес-сегмент включає надання банківських послуг
клієнтам – фізичним особам із відкриття та ведення поточних та ощадних рахунків, залучення
депозитів, інвестиційно-ощадні продукти, послуги з відповідального зберігання цінностей,
обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та іпотечного кредитування.
 Корпоративна банківська діяльність – цей бізнес-сегмент включає послуги прямого
дебетування рахунків, обслуговування поточних рахунків, залучення депозитів, надання
кредитних ліній у формі овердрафту, надання кредитів та інших видів фінансування, а також
операції з іноземною валютою та похідними фінансовими інструментами.
 Казначейські банківські операції – цей бізнес-сегмент включає міжбанківські кредити і
депозити, структуроване фінансування і похідні фінансові інструменти.
 Інвестиційна банківська діяльність – цей бізнес-сегмент включає торгові операції з
фінансовими інструментами, надання структурованого фінансування, корпоративний лізинг,
надання консультацій з питань злиття і поглинання компаній.
 РІБ – цей бізнес-сегмент являє собою доходи від комерційної діяльності Дочірньої компанії.

2.1. Капітал і ліквідність
Мета Групи при управлінні капіталом полягає у забезпеченні:
(і) дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України,
(іі) дотримання вимог до капіталу, встановлених Комісією ринку фінансів та капіталу (КРФК) до РІБ та
(ііі) спроможності Групи функціонувати як безперервно діюче підприємство.
Загальна сума власного капіталу, управління яким здійснювала Група, станом на 31 грудня 2018 року
складала 3 503 768 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року – 3 546 499 тисяч гривень).

2.1.2. Капіталізація Банку
Банк є стабільною, добре капіталізованою та прозорою фінансовою установою. Банк виконує всі
нормативи та інструкції регулятора та неухильно дотримується законодавства України.
Фінансові механізми роботи Банку включають:
 залучення ресурсів з максимальним ступенем диверсифікації за строками, валютами та вартістю
з метою подальшого розміщення у активи з дотриманням цільових значень доходності;
 підтримку високого
ступеня
операційної
ефективності та
максимізацію
чистого
комісійного/курсового результату;
 забезпечення оптимального співвідношення ризику та доходності активних операцій.
Контроль за дотриманням нормативу достатності капіталу (Н2), встановленого Національним банком
України, здійснюється за допомогою щомісячних звітів, де містяться розрахунки, які перевіряють та
підписують Голова Правління і Головний бухгалтер Банку.
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Норматив достатності капіталу Банку (Н2) розраховується як відношення регулятивного капіталу до
активів, зважених з урахуванням ризику.
Станом на 31 грудня 2018 року Н2 складав 12,14 % (на 31 грудня 2017 року – 10,37 %) при встановленому
НБУ значенні нормативу не менше 10 %.
Табл. 7. Ключові показники надійності Банку*
Капітал
Достатність капіталу (Н2) — 12,14 % (нормативне значення — 10 %)
Стрес-тест НБУ успішно пройдено
Всі вимоги регулятора виконано
Ліквідність
LCR у всіх валютах — 112 % (нормативне значення — 80 %)
LCR у валюті — 129 % (нормативне значення — 50 %)
Якість активів
Частка прострочених кредитів у кредитному портфелі — менше 4 % (банківська
система — 41 %, без держбанків і РФ — 16 %)
Стандарт МСФЗ 9 впроваджено (додатковий резерв менше 1 %)
Довіра
Агентство «Кредит-Рейтинг» підвищило довгостроковий рейтинг до uaAA
Агентство Moody's підвищило рейтинг депозитів у національній валюті до Caa1 і
оцінку ризику Банку до B3
Комплаєнс
Успішно пройдено:
- комплексну перевірку НБУ;
- перевірку ФГВФО;
- перевірку податкової служби;
- перевірку з фінансового моніторингу і валютного законодавства.
* Станом на 31 грудня 2018 року
** LCR – коефіцієнт покриття ліквідністю

Акціонерний банк «Південний» завершив 2018 рік, збільшивши регулятивний капітал на 265 млн грн
(12,6 %). Цей результат став можливим завдяки отриманню чистого прибутку в розмірі 274 млн грн і
залученню додаткового субординованого боргу в сумі $1,2 млн, наданого акціонерами Банку. Протягом
2018 року не було придбання та випуску нових акцій.
Банк щоденно розраховує нормативи ліквідності відповідно до вимог Національного банку України. Ці
нормативи включають:
- норматив миттєвої ліквідності (Н4), який розраховується як співвідношення високоліквідних
активів до зобов’язань, що погашаються на вимогу;
- норматив поточної ліквідності (Н5), який розраховується як співвідношення ліквідних активів до
зобов’язань зі строком погашення, який не перевищує 31 календарного дня;
- норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розраховується як співвідношення ліквідних
активів до зобов’язань зі строком погашення до одного року;
- LCR
(Liquidity coverage ratio)
або
коефіцієнт
покриття
ліквідністю
—
це
новий пруденційний норматив ліквідності, який встановлює мінімально необхідний рівень
ліквідності для покриття очікуваного відтоку коштів із банку протягом 30 днів з урахуванням стрессценарію. Значний відтік трапляється в банківській системі у кризових умовах.
За всіма показниками Банк значно перевершує мінімальні нормативні вимоги регулятора, що говорить
про надійність установи та її спроможність виконувати свої зобов'язання.
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Табл. 8. Виконання фінансових нормативів НБУ*
Норматив
Фактичне значення
Н4 - не менше 20
54 %
Н5 - не менше 40
62 %
Н6 - не менше 60
85 %
LCR у всіх валютах - не менше 80
112 %
LCR в іноземній валюті - не менше 50
129 %
* Станом на 31 грудня 2018 року

Банк успішно пройшов комплексну перевірку НБУ, перевірку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
перевірки НБУ з питань фінансового моніторингу та валютного законодавства, а також перевірку
Податкової інспекції. Перевірки були пройдені без істотних зауважень та штрафних санкцій. Це є
результатом правильного підходу Банку до побудови ділових стосунків із клієнтами та професійної
роботи всіх підрозділів фінансової установи.
Також Банк успішно пройшов стрес-тестування НБУ, яке було частиною оцінки стійкості банківського
сектора. Станом на 01.01.2019 Банк повністю виконав узгоджені з НБУ Плани заходів щодо досягнення
цільових значень економічних нормативів.

2.1.2. Капіталізація РІБ
У РІБ розроблено Політику процесу оцінки достатності капіталу, метою якої є забезпечення того, щоб
розмір, елементи і їхня питома вага власного капіталу РІБ були достатніми для покриття істотних ризиків,
властивих наявній і запланованій діяльності РІБ.
Методами забезпечення достатності капіталу є:
 виконання нормативу достатності капіталу;
 аналіз виконання нормативу достатності капіталу;
 підтримування бажаного рівня достатності капіталу;
 виконання показника індивідуального капіталу в узгоджені з КРФК терміни;
 забезпечення і планування загального розміру необхідного капіталу для покриття всіх значних
ризиків, пов'язаних із поточною і запланованою діяльністю РІБ;
 оцінка та аналіз усіх значних ризиків РІБ;
 розробка сценаріїв стрес-тестів, проведення стрес-тестів і аналіз отриманих результатів;
 у разі необхідності складання плану/пропозицій із підтримки достатності капіталу для
забезпечення розміру капіталу в користуванні РІБ на рівні не нижчому за
визначений/розрахований загальний розмір необхідного капіталу.
Розрахований показник достатності капіталу РІБ на 31 грудня 2018 року становив 27,21 % (на 31 грудня
2017 року – 30,12 %), що перевищує мінімум, встановлений Регулою Європейського парламенту та Ради
(ЄС) 575/2013, яка визначає мінімальну суму резерву на збереження капіталу (10,5 %) як відношення
власного капіталу до зважених активів та позабалансових статей у розмірі мінімум 8 % та резерву на
збереження капіталу в розмірі мінімум 2,5 %. Наприкінці 2017 року Комісія ринку фінансів та капіталу
встановила для РІБ індивідуальну вимогу до капіталу – 13,2 %. РІБ дотримувався та виконував цю вимогу
як у 2018, так і у 2017 році. РІБ безперервно підтримує показник ліквідності відповідно до встановленого
КРФК мінімуму в розмірі 60 %, на 31 грудня 2018 року показник ліквідності банку сягнув 69,29 %.
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2.2. Результати і ресурси
2.2.1. Результати і ресурси Банку
У 2018 році Банк зафіксував чистий прибуток у розмірі 274 млн грн, що в 5 разів перевищило показник
2017 року, а бюджетні KPI бізнес-підрозділів Банку виконані на 102,2 %.
2 місце – за обсягом документарних операцій в національній
валюті
10 місце – за обсягом коштів фізичних осіб
12 місце – за обсягом активів
10 місце в системі за обсягом купівлі-продажу валюти
У 2018 році Банк зробив акцент на покращенні якості активів, збільшенні залучених коштів клієнтів та
нарощуванні кредитного портфеля у національній валюті.
Так, кредитний портфель юридичних осіб у гривнях збільшено на 27,2 % (1,7 млрд грн), але в іноземній
валюті знижено на 55 млн дол. екв. (14,1 %). Це відповідає стратегії Банку: збільшення частки
національної валюти суттєво підвищує запас його стійкості на випадок зниження курсу гривні та сприяє
зростанню прибутковості. У банківській системі кредитний портфель юридичних осіб у гривнях протягом
року не змінився, а у валюті збільшився на 5 %.
Табл. 9. Ключові фінансові показники Банку в 2018 р. порівняно з 2017 р.
Показник
Результат у 2018 р. Приріст
у
грн Приріст порівняно
порівняно з 2017 р.
2017
чистий прибуток
274 млн грн
приріст більше ніж на ↑ у 5 разів
200 млн грн
чистий
процентний 1 263 млн грн
приріст протягом року ↑ на 27,9 %
результат
на 275 млн грн
чистий
комісійний 586 млн
приріст протягом року ↑ на 16,2 %
результат
на 82 млн грн

з

Обсяг купівлі-продажу валюти клієнтами Банку за 2018 р. досяг $4,3 млрд – зростання на $800 млн (23 %)
порівняно з 2017 роком. За даним показником Банк стабільно перебуває у топ-10 банківської системи.
Частка прострочених кредитів Банку в 2018 році нижче 4 %, що значно краще, ніж 41 % у банківській
системі (16 % без урахування державних та російських банків).
Високу якість кредитного портфеля Банку підтверджено за результатами переходу в січні 2018 року на
новий стандарт обліку резервів під кредитні ризики. Незважаючи на значно жорсткіші вимоги нового
стандарту МСФЗ 9, збільшення резерву становило менше 1 %.
Успіхи Банку були оцінені незалежними експертами. Цього року Банк знову спромігся підвищити свій
кредитний рейтинг. У жовтні 2018 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підвищило
довгостроковий кредитний рейтинг Банку до uaAA. А вже у грудні агентство Moody’s підвищило
довгостроковий рейтинг Банку депозитів у національній валюті до Саа1 і оцінку ризику Банку до В3. Це
найвищий можливий показник для українського банку при існуючому суверенному рейтингу країни.
Акціонерний банк «Південний» — єдиний український банк із приватним капіталом, який має міжнародний
кредитний рейтинг Moody’s.
У 2018 році Банк також продовжив нарощувати регіональну присутність. Станом на кінець грудня 2018
року регіональна мережа Банку нараховувала 95 відділень у 18 регіонах України. Банк продовжує
xix

Група «Банк «Південний»
Консолідований звіт про управління за 2018 рік
розвивати точки продажів з акцентом на зручність розташування, ергономічність внутрішнього простору
та якість обслуговування.
Банк використовує для створення своїх продуктів і послуг ресурси, які включають не тільки фінансовий
капітал, але й людські знання, соціальну згуртованість, природні джерела.
Табл. 10. Ключові фінансові та нефінансові ресурси Банку*
Фінансовий капітал
Капітал – 2,5 млрд
Пул коштів, який Банк використовує для надання
Чистий прибуток за рік – 274 млн
послуг і розвитку бізнесу
Виробничий капітал
Роздрібна мережа – 95 відділень
Фізичний капітал Банку, який використовується
Кількість банкоматів – 292
для надання послуг
Людський капітал
Кількість співробітників – 2 510
Навички та досвід персоналу Банку, а також його
Кількість працівників, які пройшли навчання, –
прагнення до впровадження інновацій
591
Інтелектуальний капітал
Інвестиції в навчання і розвиток персоналу – 2,9
Нематеріальні активи Банку, що забезпечують
млн грн
конкурентоспроможні переваги
Інвестиції в технології – 10,8 млн грн
Соціальний капітал
Соціальні інвестиції – 7,244 млн грн
Взаємовідносини, що сприяють підвищенню
150 активних донорів серед співробітників
колективного добробуту
Природний капітал
Споживання води – 11 822 м3
Вплив Банку на навколишнє середовище і
Споживання паперу – 4 592,5 кг
використання природних багатств
* Станом на 31 грудня 2018 року, за рік
За даними управлінської звітності
Детальніше про результати діяльності Банку в розрізі ключових операційних сегментів дивіться у «Звіті про управління Акціонерного банку
«Південний»

2.2.2. Результати і ресурси РІБ
Протягом 2018 року, в тому числі в межах виконання вимог нової редакції директиви ЄС щодо протидії
відмиванню доходів (AML) і змін до Закону «Про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом та фінансуванню тероризму», РІБ суттєво скоротив свою базу клієнтів-нерезидентів. Скорочення
клієнтської бази спричинило зменшення обсягу вкладів на 24 % і активів на 23 %.
Обсяг вкладів у цілому протягом 2018 року зменшився на 78,9 млн євро і на кінець 2018 року склав 217,7
млн євро. Такий відтік вкладів призвів до деякого (на 9,1 %) зниження процентних доходів РІБ, переважно
від розміщення вільної ліквідності.
У результаті стриманішої політики в галузі кредитування протягом 2018 року було видано нові кредити
на суму 17,25 млн євро і погашено кредитні зобов'язання в розмірі 36,45 млн євро, після чого загальний
кредитний портфель зменшився на 12,28 %. Незважаючи на це, завдяки збільшенню фактичної річної
процентної ставки процентні доходи за виданими кредитами протягом звітного періоду зменшилися лише
на 6,35 % і склали 6,5 млн євро. Станом на 31 грудня 2018 року кредитний портфель склав 110,49 млн
євро.
Відповідно до стратегії РІБ погодив із FKTK і закінчив підготовчі роботи для залучення вкладів за
допомогою депозитних платформ. Наприкінці року РІБ розпочав співпрацю з німецьким депозитним
брокером Deposit Solutions. Метою співробітництва є диверсифікація джерел фінансування РІБ,
забезпечення більш стабільної бази вкладників, а також фокус на роботі з резидентським ринком ЄС.
Залучені кошти РІБ планує направити у тому числі й на фінансування кредитних проектів у Латвії.
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Протягом звітного періоду РІБ успішно здійснив дві програми інвестиційного депозиту, які завершилися
в січні й червні відповідно. Обидві програми були завершені з прибутком для клієнтів у розмірі 3,5 % і
1,6 % річних відповідно.
У вересні 2018 року РІБ почав видавати клієнтам картки Mastercard Standard і Mastercard Business з
новим, сучасним дизайном, які також забезпечені можливістю безконтактних розрахунків (contactless).
До кінця першого кварталу 2019 року будуть завершені заходи щодо активного de-risking клієнтської бази
РІБ – буде досягнутий рівень мінімальної кількості клієнтів – близько 2400 клієнтів. З початку II кварталу
2019 року РІБ планує поступове зростання кількості клієнтів за рахунок залучення клієнтів Латвії та ЄС.
У 2019 РІБ не очікує суттєвих змін обсягу вкладів (розрахункові рахунки і депозити), який збережеться на
рівні 200 млн євро. У результаті активного маркетингу і роботи команди продажів протягом 2019 року
збільшиться питома вага латвійського кредитного портфеля в загальному кредитному портфелі РІБ при
поступовому зниженні питомої ваги кредитного портфеля, пов'язаного з країнами СНД. До кінця 2019
року планується збільшення частки нетто процентних доходів до 52,2 % від загальних нетто-доходів РІБ.
Також планується зниження частки нетто комісійних доходів з 38,4 % в 2018 році до 35,6 % від загальних
доходів РІБ на кінець 2019 року.
Прогноз РІБ щодо прибутку у 2019 році досить консервативний: бюджет передбачає, що наступний рік
РІБ завершить із чистим прибутком близько 2,15 млн євро. При цьому витратна частина бюджету
передбачає значні інвестиції в маркетинг, розвиток ІТ-систем, ремонт приміщень банку з метою
стимулювання розвитку РІБ в новому для нього сегменті ринку, а також проведення планового аудиту
системи внутрішнього контролю у сфері AML.
Акціонери РІБ надали письмові підтвердження їхньої готовності підтримати РІБ протягом процесу
переходу на нову бізнес-модель, а також надати за необхідності фінансову підтримку для виконання
вимог щодо капіталу і ліквідності в період до 31 грудня 2020 року.
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Розділ 3
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
3.1. Принципи корпоративного управління
Корпоративне управління Групи організовано відповідно до найкращих міжнародних практик. Його
основні складові:
 Корпоративна культура.
 Стратегія розвитку.
 Ефективна взаємодія між органами управління та контролю.
 Внутрішній контроль та комплаєнс.
 Моніторинг ризиків виникнення конфлікту інтересів.
 Фінансове та кар'єрне стимулювання.
 Прозорість.
Протягом 2018 року фірмами, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, були надані
консультаційні послуги щодо підтримки при впроваджені МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Інші
неаудиторські послуги не надавалися.

3.1.1. Корпоративне управління Банку
Основними органами корпоративного управління в Банку є Наглядова рада і Правління. У складі
Наглядової ради діють три комітети – аудиторський комітет, комітет з управління ризиками, комітет з
питань призначень та винагород.
Наглядовій раді безпосередньо підпорядковуються чотири структурні підрозділи: Департамент ризикменеджменту, Департамент внутрішнього аудиту, Департамент комплаєнса та Центр корпоративного
управління. Наглядова рада налічує шість членів, троє з яких є незалежними директорами і мають
міжнародну освіту та досвід роботи у міжнародних фінансових установах.
Безпосереднє управління діяльністю фінансової установи здійснює Правління, яке очолює один з
акціонерів Банку Алла Ванецьянц. Кожен із членів Правління курує один або декілька напрямків та
відповідає за злагоджену та ефективну роботу закріплених за ним структурних підрозділів.
У Банку на рівні менеджменту завжди повинен бути баланс між виконанням поставлених планів і
недопущенням здійснення ризикових операцій — для цього в Банку реалізуються чітка система
фінансового і кар'єрного стимулювання й контроль за нею.
Обрана політика винагороди сприяє ефективному управлінню ризиками, не стимулюючи прийняття
надмірного рівня ризику. Відповідно до внутрішніх нормативних документів у Банку проводиться
щоденний моніторинг великих кредитних ризиків і контроль дотримання встановлених Національним
банком України вимог за нормативами Н7 (максимальний розмір кредитного ризику на одного
контрагента) та Н9 (максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком
особами).
Основні принципи, відповідно до яких побудована система корпоративного управління Банку, викладені
у Кодексі корпоративного управління, метою якого є формування в Банку прозорої та ефективної моделі
корпоративного управління, що забезпечить баланс інтересів мажоритарних та міноритарних акціонерів,
менеджерів, ділових партнерів, клієнтів Банку і суспільства.
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Рис. 1. Організаційна структура Банку

Детальний опис системи корпоративного управління Банку міститься у «Звіті про корпоративне управління Акціонерного банку «Південний» за
2018 рік».

Корпоративна культура Банку закріплена в «Кодексі корпоративної етики», в якому визначаються цінності
та принципи, що сповідує Банк та його працівники і від яких залежить довіра клієнтів, репутація та
успішний довгостроковий розвиток.

3.1.2. Корпоративне управління РІБ
Ключовими органами управління у РІБ є Рада банку і Правління.
Відповідно до Статуту РІБ:
 Рада банку складається з п'яти членів. Рада обирається загальними зборами акціонерів на період
не більше п'яти років. При виборі Ради аналізується загальна компетенція всіх членів Ради,
наскільки ефективно вони зможуть виконувати доручені обов'язки. Члени Ради обирають голову
Ради і щонайменше одного заступника.
 Правління РІБ складається з п'яти членів. Член Правління обирається на строк не більше 5 років.
Членів Правління обирає Рада. Під час обрання членів Правління Рада стежить за тим, щоб
загальна компетенція дозволяла Правлінню ефективно виконувати доручені обов'язки. Серед
членів Правління Рада обирає голову Правління.
Станом на кінець 2018 року до складу Ради банку входили:
Юрій Родін
Марк Беккер
Дмитро Беккер
Алла Ванецьянц
Ірина Буц

Голова Ради
Заступник Голови Ради
Член Ради
Член Ради
Член Ради
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На кінець звітного періоду до складу Правління РІБ входило троє осіб*:
Александрс Яковлевс
Гінт Грітанс
Андрій Гомза

В. о. Голови Правління
Член Правління
Член Правління

* Наразі Правління складається з трьох членів, два місця членів Правління є вакантними.

РІБ свою внутрішню організаційну структуру будує таким чином, аби в підпорядкуванні членів Правління
знаходилися структурні підрозділи, що забезпечують виконання певних функцій, щодо яких відповідний
член Правління має відповідні компетенції.
У політиці оцінювання придатності посадових осіб встановлено критерії оцінювання придатності членів
Правління і Ради, яких потрібно дотримуватися при оцінюванні відповідності висунутих або обраних
членів Ради і Правління, а також встановлено заходи, які проводяться у випадках, коли ці персони не
відповідають певній посаді. З метою забезпечення різноманітності у складі Ради та Правління банку до
уваги береться широка персональна інформація і особиста компетентність.
Під час оцінювання відповідності щодо членів Правління і Ради береться до уваги також і те, що членам
Ради і Правління необхідно приділяти достатню кількість часу і сил для виконання своїх посадових
обов'язків, члени Ради і Правління – кожен окремо і всі разом – повинні володіти особливими знаннями,
досвідом, компетенцією, розумінням і особистими якостями, необхідними для того, щоб належним чином
виконувати покладені на них обов'язки. Члени Ради і Правління повинні мати актуальне розуміння про
діяльність банку на рівні, що відповідає їхнім обов'язкам, а також загальне розуміння сфер, за які вони не
несуть безпосередню відповідальність, але приймають на себе солідарну відповідальність.
Політика встановлює порядок і регулярність оцінки членів Ради та Правління, а також критерії для
висування на посаду нового члена Ради або Правління.

3.1.3. Пов'язані сторони
Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна з них
має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив під час прийняття фінансових та
управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини
між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їхній юридичній формі.
Станом на 1 січня 2019 року до переліку пов'язаних із Банком осіб входять фізичні та юридичні особи. До
них віднесені контролери, власники істотної участі в Банку, споріднені та афілійовані особи, керівники
Банку та споріднених/афілійованих осіб Банку.
Банк визначає, здійснює аналіз та контроль за операціями з пов’язаними з ним особами, керуючись
внутрішньобанківським положенням про визначення пов’язаних із Банком осіб та умови роботи з ними.
Профільні підрозділи Банку проводять операції з пов’язаними з Банком особами на умовах, які не
відрізняються від умов надання таких операцій іншим особам.
Відповідно до внутрішніх нормативних документів у Банку ведеться щоденний моніторинг великих
кредитних ризиків і контроль дотримання встановлених Національним банком України вимог за
нормативами Н7 (максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента) та Н9 (максимальний
розмір кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами).
Інформація щодо операцій з пов’язаними сторонами, визначеними відповідно до МСБО 24 «Розкриття
інформації про пов’язані сторони», наведена в консолідованій фінансовій звітності в Примітці 35
«Операції з пов’язаними сторонами».
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3.2. Система управління ризиками
Вирішальне значення для досягнення стратегічних цілей Групи має проактивна позиція в управлінні
ризиками як невід’ємної складової системи корпоративного управління.

3.2.1. Суттєві види ризиків Групи і управління ними
Управління всіма суттєвими ризиками здійснюється з дотриманням наступних принципів:
 Ефективність.
 Пропорційність.
 Усебічність та комплексність.
 Своєчасність.
 Обмеження ризиків.
 Обізнаність про ризик.
 Залученість вищого керівництва.
 Структурованість.
 Розмежування обов'язків, незалежність.
 Конфіденційність.
 Прозорість.
У своїй діяльності Група виділяє такі основні групи ризиків.
 Кредитний ризик — ризик того, що Група зазнає збитків внаслідок того, що її клієнти або
контрагенти не виконали своїх договірних зобов'язань. Група управляє кредитним ризиком
шляхом встановлення граничного розміру ризику, який Група готова прийняти за окремими
контрагентами, географічними або галузевими концентраціями ризику, а також за допомогою
моніторингу дотримання встановлених лімітів ризику.
Група розробила процедуру перевірки кредитної якості для того, щоб забезпечити раннє
виявлення можливих змін у кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд
розміру забезпечення. Ліміти щодо контрагентів визначені з використанням системи класифікації
кредитного ризику, яка присвоює кожному контрагенту кредитний рейтинг. Рейтинги регулярно
переглядаються. Процедура перевірки кредитної якості дозволяє Групі оцінити розмір
потенційних збитків за ризиками і вжити необхідних заходів.
Основними інструментами управління ризиками у Банку та РІБ є:
 попередження ризиків шляхом ідентифікації, аналізу та оцінки потенційних позичальників;
 впровадження вимог щодо ідентифікації та оцінки ризиків;
 контроль дотримання нормативів кредитного ризику (Н7, Н8, Н9);
 обмеження ризиків на рівні ризик-апетитів та лімітів ризиків;
 формування резервів за МСФЗ для покриття можливих втрат за кредитами та розрахунок
розміру кредитного ризику за вимогами НБУ (ПП № 351), порівняння результатів;
 запровадження виваженої заставної політики;
 моніторинг та контроль рівня ризику;
 оцінка концентрацій за окремими портфелями, країнами, видами економічної діяльності
тощо;
 проведення регулярного аналізу та оцінки рівня ризику, у т. ч. із застосуванням сценарного
аналізу.


Ризик ліквідності — це наявний або потенційний ризик для надходжень та власного капіталу
Групи, який виникає через неспроможність нею виконати свої зобов’язання в належні строки, не
зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
Для пом’якшення ризику ліквідності Група:
 підтримує стабільну та достатньою мірою диверсифіковану структуру пасивів;
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здійснює планування ліквідності та формує захисний буфер;
здійснює вкладення у ліквідні фінансові активи з урахуванням ризику концентрацій;
підтримує пул контрагентів, достатній для залучення ресурсів у випадку виникнення потреб у
ліквідності;
встановлює обмеження строкових розривів між активами та зобов’язаннями, обмежує
концентрації для окремих портфелів;
здійснює постійний моніторинг та контроль рівня ризику;
проводить регулярні аналіз та оцінку рівня ризику, у т. ч. із застосуванням сценарного аналізу;
здійснює контроль за відповідністю показників ліквідності нормативним вимогам. Банки
розраховують нормативи ліквідності відповідно до вимог регуляторних органів.

Процентний ризик банківської книги — ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат
чи недоотримання запланованих доходів внаслідок впливу несприятливих змін процентних
ставок на банківську книгу.
Процентна ставка за більшістю боргових інструментів Групи переглядається не рідше, ніж через
5 років (останній перегляд був у 2017 році).
У межах управління процентним ризиком Група:
 підтримує стабільну та достатньою мірою диверсифіковану структуру активів та пасивів,
чутливих до змін процентних ставок;
 підтримує пул контрагентів, достатній для залучення ресурсів на ринкових умовах;
 встановлює обмеження строкових розривів між процентними активами та зобов’язаннями;
 здійснює постійний моніторинг та контроль рівня ризику;
 проводить регулярні аналіз та оцінку рівня ризику, у т. ч. із застосуванням сценарного аналізу.



Ринковий ризик — ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання
запланованих доходів у зв’язку із відкритими позиціями (а) валют, (б) процентних ставок та
(в) інструментів капіталу, які великою мірою залежать від загальних та конкретних ринкових змін.
З метою управління ринковим ризиком Група:
 здійснює регулярний моніторинг та контроль портфелів, що схильні до ринкових ризиків;
 прогнозує вартість ринкових інструментів;
 здійснює моніторинг та контроль рівня ризику;
 проводить регулярні аналіз та оцінку рівня ризику, у т. ч. із застосуванням сценарного аналізу.



Операційний ризик — ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання
запланованих доходів внаслідок недоліків чи помилок в організації внутрішніх процесів,
навмисних або ненавмисних дій працівників Банку або інших осіб, збоїв у роботі інформаційних
систем чи внаслідок впливу зовнішніх факторів.
Впроваджена система управління операційним ризиком Групи, що побудована на
попереджувальних засадах та направлена на мінімізацію збитків, реалізується шляхом:
 створення та ведення бази внутрішніх подій операційного ризику та аналізу накопиченої в ній
інформації;
 самооцінки структурних підрозділів щодо притаманних їм операційних ризиків;
 моніторингу ключових індикаторів ризику (KRI);
 здійснення сценарного аналізу.
Група оцінює операційний ризик з урахуванням його взаємозв'язку та впливу на інші ризики.



Комплаєнс-ризик — ймовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або
недоотримання запланованих доходів чи втрати репутації внаслідок невиконання Банком і
Дочірньою компанією вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів,
правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів,
а також внутрішньобанківських документів.
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До основних напрямів діяльності в сфері управління комплаєнс-ризиком належать:
 організація контролю за дотриманням банком вимог законодавства, внутрішньобанківських
документів, стандартів професійних об’єднань, дія яких поширюється на банк;
 запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 попередження посадових зловживань та корупційних правопорушень працівників, участь у
дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього шахрайства;
 аналіз та підготовка висновків щодо комплаєнс-ризику, який притаманний новим продуктам
та значним змінам у діяльності банку;
 організація контролю за дотриманням банком вимог щодо своєчасності та достовірності
фінансової та статистичної звітності;
 організація контролю за захистом персональних даних відповідно до вимог законодавства;
 організація контролю за відповідністю процесів щодо управління непрацюючими активами
вимогам законодавства;
 забезпечення імплементації положень FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act — Закон
США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків») у процеси банку, здійснення контролю
за дотриманням вимог FATCA.

3.2.2. Управління ризиками в Банку
Система управління ризиками в Банку організована відповідно до вимог законодавства, нормативноправових актів Національного банку України з урахуванням міжнародних стандартів з питань
корпоративного управління та управління ризиками в банках. Банк прагне високого рівня дотримання
вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, принципів корпоративного
управління, правил корпоративної етики, внутрішньобанківських документів.
Банк впроваджує стандарти чесного, професійного та сумлінного ставлення працівників до виконання
своїх посадових обов’язків. Схильність до поведінки, яка не відповідає стандартам корпоративної етики,
дуже низька. Банк серйозно ставиться до будь-яких порушень стандартів корпоративної етики та
застосовує відповідні заходи впливу на працівників, які їх ігнорують або порушують.
Банк керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції, шахрайства і вживає
всіх передбачених законодавством заходів запобігання, виявлення та протидії корупції, шахрайству і
пов’язаним з ними діям (практикам). Будь-які підозри працівників у шахрайстві або корупції
розглядаються дуже серйозно та отримують належну реакцію з боку Банку.
Процес управління ризиками регулюється низкою внутрішніх політик та процедур, які затверджує
Наглядова рада та/або Правління Банку.
Ключові внутрішні нормативні документи Банку у сфері управління ризиками:
● Декларація схильності до ризиків.
● Стратегія управління ризиками.
● Кодекс корпоративного управління.
● Кодекс етики.
● Політика комплаєнса.
● Політики з управління іншими суттєвими ризиками (кредитний, ринкові, ліквідність, процентний,
операційний).
● Положення про організацію системи внутрішнього контролю.
● Політика про управління конфліктом інтересів.
● Антикорупційна програма.
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Рис. 2. Організаційна структура управління ризиками в Банку

Управління ризиками в Банку організовано відповідно до вимог НБУ з урахуванням міжнародних
стандартів з корпоративного управління та управління ризиками в банках, який передбачає принцип
«трьох ліній захисту». Принцип «трьох ліній захисту» забезпечує розподіл обов'язків з управління
ризиками між бізнес-підрозділами і підрозділами підтримки, підрозділами управління ризиками і
комплаєнса, а також підрозділом внутрішнього аудиту.

Табл. 11. Як працює принцип «трьох ліній захисту» в Банку
I лінія захисту
Приймає ризики, несе відповідальність за щоденне ефективне здійснення внутрішнього
контролю, здійснює моніторинг рівня ризиків та подає звіти щодо поточного управління
ризиками

Бізнес-підрозділи
Підрозділи підтримки бізнесу

II лінія захисту
Відповідає за виявлення, оцінку, моніторинг ризиків незалежно від І лінії захисту та
надає управлінську звітність про ризики органам управління Банку

Підрозділ з управління ризиками**
Підрозділ комплаєнса**

III лінія захисту
Здійснює перевірку та оцінку ефективності системи управління ризиками

Внутрішній аудит**

** Підрозділи підпорядковуються та підзвітні Наглядовій раді Банку

У Банку забезпечується реалізація корпоративної культури, орієнтованої на норми відповідальної та
етичної поведінки, зокрема на формування у працівників ризик-орієнтованої поведінки – відкритого
обговорення та реагування на наявні та потенційні ризики, нетерпимість до ігнорування ризиків та
ризикованої поведінки.
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Кодекс етики поряд з іншими політиками і процедурами встановлює необхідні стандарти професійної
поведінки, яких дотримуються всі співробітники установи. І таким чином ризик-культура стає невід’ємною
частиною системи управління ризиками.
Формування у працівників ризик-орієнтованої поведінки забезпечується:
● вищим керівництвом Банку, яке створює атмосферу tone of the top, що сприяє та заохочує чесне,
професійне та сумлінне ставлення всіх співробітників Банку до управління ризиками;
● політикою винагороди, яка сприяє ефективному управлінню ризиками, не стимулюючи прийняття
надмірного рівня ризику;
● ефективними механізмами обміну інформацією, комунікаціями та звітування з питань управління
ризиками;
● проведенням навчальних заходів для працівників.
У Банку затверджена Антикорупційна програма (АП), згідно з якою кожен працівник Банку має докладати
розумних зусиль для мінімізації ризику залучення Банку та його працівників у корупційні взаємовідносини.
Для запобігання використанню корупційних схем у Банку існують такі механізми:
● навчання всіх співробітників Банку роботі з питань запобігання та протидії корупції;
● отримання письмових зобов'язань від співробітників про обов'язкове дотримання вимог АП;
● проведення антикорупційної перевірки клієнтів, контрагентів, ділових партнерів;
● дотримання обмежень щодо укладання Банком трудових договорів (контрактів) або угод у сфері
підприємницької діяльності, підтримки Банком політичних партій, здійснення благодійної
діяльності;
● механізм інформування (в тому числі на умовах конфіденційності) співробітниками, клієнтами,
контрагентами Банку про вчинення (можливості вчинення) корупційного або пов'язаного з
корупцією правопорушення, а також захисту заявників;
● процедури проведення внутрішніх розслідувань, вживання заходів реагування на виявлені факти
корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.
Банк прагне підтримувати розробку ефективних правил і процедур, а також внутрішніх стандартів для
боротьби з фінансовими злочинами. Основним завданням є збільшення ефективності заходів у сфері
протидії легалізації до проведення фінансових операцій паралельно з лібералізацією таких заходів щодо
вже вивчених клієнтів Банку.
У Банку застосовуються всі необхідні інструменти в сфері протидії легалізації злочинних доходів та
фінансуванню тероризму, розроблені з використанням кращих практик міжнародних банків і
рекомендацій FATF.
Серед них:
- політика «знай свого клієнта»;
- проведення постійного моніторингу ділових відносин з клієнтами;
- Customer Acceptance Policy;
- повідомлення уповноваженим органам про підозрілі дії.
Також у 2018 році було реформовано Управління фінансового моніторингу з метою максимально
ефективно виконувати поточні завдання в зв'язку зі зміненим підходом регулятора.
Запроваджені у Банку вимоги до управлінської звітності забезпечують інформування Наглядової ради,
Правління, інших колегіальних органів та користувачів щодо рівня ризиків для прийняття своєчасних та
адекватних рішень. Звітність є точною, вивіреною, охоплює всі суттєві види ризиків, є чіткою,
інформативною та періодичною.
Уся інформація, що підлягає розкриттю відповідно до вимог регулюючих органів, публікується у визначені
терміни.
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З метою розвитку та вдосконалення управління ризиками у 2018 році були виконані наступні завдання:
 заходи з приведення організаційної структури системи управління ризиками у
відповідність до вимог Національного банку України з урахуванням міжнародних
стандартів питань корпоративного управління та управління ризиками в банках;
 визначений розподіл функцій, обов’язків, повноважень щодо управління ризиками між
Наглядовою радою, Комітетом з управління ризиками Наглядової ради, Правлінням,
підрозділами управління ризиками та комплаєнса;
 дотримуються вимоги щодо незалежності підрозділів управління ризиками та
комплаєнса;
 дотримується принцип «трьох ліній захисту», яким забезпечується розподіл обов’язків
щодо управління ризиками між підрозділами бізнесу і підтримки, підрозділами управління
ризиками, комплаєнса та підрозділом внутрішнього аудиту.
З метою розвитку та вдосконалення управління комплаєнс-ризиком у 2018 році активно провадилася
робота з розвитку корпоративної культури, вдосконалення процедур контролю, були удосконалені
процедури оцінки ризиків клієнтів з метою впровадження ризик-орієнтованого підходу при
встановленні/подовженні ділових відносин з клієнтами.






Розвиток корпоративної культури:
 ухвалені нові редакції Кодексу етики, Політики про управління конфліктом інтересів;
 удосконалена процедура інформування клієнтами/контрагентами та працівниками про
неприпустиму поведінку в Банку (впроваджені нові канали зв’язку «Лінії довіри» для
розширення можливостей заявників);
 впроваджені заходи в сфері управління конфліктом інтересів (процедура розкриття
працівниками інформації про потенційні конфлікти інтересів);
 удосконалена процедура ознайомлення працівників із внутрішньобанківськими
документами;
 проведені навчальні заходи для ознайомлення працівників з політикою управління
конфліктом інтересів, порядком роботи системи оповіщення клієнтами/контрагентами та
працівниками про неприпустиму поведінку/протиправні дії.
Удосконалені процедури комплаєнс-контролю:
 моніторингу змін законодавства, оцінки їхнього впливу на Банк та контролю за
імплементацією змін у внутрішньобанківських документах;
 погодження нових продуктів, послуг, внутрішньобанківських документів щодо наявності
комплаєнс-ризику;
 підготовки управлінської звітності з управління комплаєнс-ризиком та з питань
внутрішнього контролю.
Впроваджені нові заходи щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням:
 реалізовані зміни в операційних процесах з метою вдосконалення та посилення
внутрішнього контролю;
 впроваджені процедури моніторингу та аналізу сумнівних операцій;
 проводилися перевірки/службові розслідування та вживалися заходи щодо недопущення
зловживань/порушень у майбутньому.

3.2.3. Управління ризиками в РІБ
Беручи до уваги обсяг роботи банку, складність операцій, специфіку роботи, а також організаційну
структуру, в РІБ не було створено окремий комітет із ризиків. За нагляд за ризиками в РІБ відповідає
Рада банку.
Управління ризиками є невід'ємною складовою роботи РІБ. Для управління ризиками РІБ розробив
Стратегію управління ризиками, яка ґрунтується на принципі роботи без збитків і орієнтована на
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забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю напрямків комерційної діяльності та
рівнем прийнятих ризиків.
Стратегія управління ризиками передбачає:
- відповідність встановленим Радою банку стратегічним цілям РІБ;
- ефективне управління власним капіталом і його підтримка на достатньому рівні;
- облік рівня ризику під час оцінювання діяльності РІБ;
- створення прийнятного середовища/системи управління ризиками та забезпечення ефективного
її функціонування;
- для тих ризиків, які РІБ ідентифікував як суттєві для його діяльності, РІБ розробляє, документує
та здійснює відповідні політики;
- управління ризиками та процедури контролю, в яких встановлює методи і регулярність
вимірювання та оцінки ризиків;
- прийнятні процедури контролю над ризиками, в т. ч. встановлює обмеження і ліміти максимально
припустимого обсягу ризиків, методи обмеження ризиків, процедури контролю, щоб зменшити
кількісно невизначені ризики;
- порядок, в якому Рада, Правління РІБ та керівники структурних підрозділів регулярно отримують
інформацію про властиві діяльності РІБ ризики, їхні обсяги і тенденції, вплив ризиків на обсяг і
достатність капіталу РІБ, а також іншу необхідну для прийняття рішень інформацію;
- порядок контролю дотримання політик управління ризиками та процедур контролю, в т. ч.:
встановлених обмежень і лімітів; поділ обов'язків, повноважень і відповідальності під час
управління ризиками;
Основними методами управління ризиків РІБ є: ідентифікація ризиків, оцінка ризиків, моніторинг ризиків,
контроль ризиків і мінімізація ризиків.
Основні політики і процедури, а також механізми контролю РІБ у сфері протидії легалізації коштів,
отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму ґрунтуються на наступних документах:
- закони та нормативні акти Латвійської Республіки в сфері протидії легалізації коштів, отриманих
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
- рекомендації ФАТФ (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей)/FATF
(Financial Action Task Force);
- Вольфсбергські принципи для приватного банківського сектора і встановлення
кореспондентських банківських відносин (Wolfsberg for Private and Correspondent Banking);
- документи, підписані РІБ: Принципи Базельського комітету; регламенти ЄС; «Патріотичний акт
(Patriot Act) США».
У процесі управління ризиками РІБ забезпечує «принцип трьох ліній захисту»: структурні підрозділи, які
обслуговують клієнтів, виконують роль першої лінії при ідентифікації та верифікації клієнта, а також в
ідентифікації та повідомленні про незвичайні й підозрілі дії клієнта. Другий рівень захисту забезпечують
структурні підрозділи, відповідальні за управління ризиками, які здійснюють щоденний контроль. Третя
лінія захисту – це внутрішній аудит, який не рідше одного разу протягом 18 місяців проводить оцінювання
ефективності функції управління ризиками легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і
фінансування тероризму.
Нормативні документи РІБ містять такі програми:
- «Стратегія управління ризиком легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом на 2018-2020
рр.» (Money Laundering and Terrorist Financing Risk Management Strategy 2018- 2020);
- «Програма щодо дотримання санкцій АТ«Регіонала інвестицію банку» на 2018- 2020 рр.»
(Sanctions Compliance Programme JSC "Regionala investiciju banka" 2018-2020);
- програма ідентифікації та вивчення клієнта, встановлення та ідентифікації справжнього
вигодонабувача;
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-

програма обов'язкового моніторингу клієнтських операцій і виявлення незвичайних операцій та
діяльності;
програма перевірки інформації про клієнтів;
програма документування необхідної інформації;
програма збереження інформації і документів;
програма підготовки та навчання співробітників РІБ у сфері протидії легалізації коштів, отриманих
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а також дотримання санкцій;
програма, яка регламентує припинення роботи у зв'язку з операціями з грошовими коштами або
іншим майном.

У ході виконання вищевказаних вимог законодавства та реалізації політики «Знай свого клієнта» РІБ
здійснює вивчення клієнтів, зокрема:
- здійснює ідентифікацію і верифікацію клієнта та істинного вигодонабувача;
- отримує інформацію про характер запланованого співробітництва;
- отримує інформацію про господарську діяльність, походження коштів та вивчає профіль клієнта;
- визначає категорію ризику клієнта;
- з'ясовує дані про справжнього вигодонабувача;
- отримує інформацію про мету і передбачуваний характер угоди;
- здійснює моніторинг транзакцій і отримує інформацію і документи, що підтверджують операції за
рахунками;
- забезпечує безпечне зберігання інформації і даних, отриманих у процесі вивчення клієнта, а
також регулярно їх оновлює.
Докладніший опис процесу управління ризиком легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і
фінансування тероризму викладено в Політиці протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму, а також в інструкціях РІБ.
РІБ постійно вдосконалює свою внутрішню нормативну базу з моменту набуття сили змін до нормативних
актів у сфері запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, а
також дотримання вимог санкцій у 2018 році на підставі поправок до Закону «Про запобігання легалізації
коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».
Згідно з даними поправками, банкам забороняється співпрацювати (відкривати нові рахунки або
працювати з існуючими клієнтами) з «shell-компаніями», які відповідають параметрам високого ризику,
тобто мають обидві ознаки «a»* і «b»**, згадані в пункті 1 статті 151 Закону про ЗЛКОЗШФТ.
* а) не доведений зв'язок юридичної особи з фактичної господарською діяльністю або діяльність
юридичної особи створює малу економічну цінність або не створює такої зовсім, і в розпорядженні
суб'єкта закону відсутня документальна інформація, яка б підтверджувала зворотне;
** b) нормативні акти країни, в якій зареєстровано юридичну особу, не передбачають обов'язки готувати
і подавати наглядовим органам відповідної країни фінансові звіти про свою діяльність, у тому числі річні
фінансові звіти.
РІБ оновив і впровадив нову Стратегію управління ризиком легалізації коштів, отриманих злочинним
шляхом, і фінансування тероризму на 2018-2020 рр., мета якої – виконати вимоги змін до Закону «Про
запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».
РІБ впроваджує вимоги норм Закону «Про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму» в свої процедури, інструкції та тематичні методики, в яких такі додаткові
критерії, як отримання і аналіз фінансової звітності, податкової звітності та річних звітів про доходи,
розглядаються в межах початкового вивчення.
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РІБ продовжує удосконалювати свої ІТ-системи, забезпечуючи автоматизований процес управління
ризиком легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму (обробка і
управління даними про клієнтів; кількісна оцінка (скоринг); дотримання санкцій; нагляд за угодами;
ідентифікація підозрілих і незвичайних угод тощо).
У своїй щоденній роботі з клієнтами, під час здійснення операцій на рахунках своїх клієнтів РІБ суворо
дотримується національних та міжнародних санкцій, у тому числі введених Європейським Союзом,
Організацією Об'єднаних Націй та Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства
фінансів США (OFAC). РІБ зобов'язаний виконувати вимоги нормативних актів про дотримання санкцій,
тому здійснює поглиблену перевірку платежів, у зв'язку з чим може запитати додаткову інформацію
та/або документи щодо вхідних і вихідних платежів.
Санкції – це обмежувальні заходи, встановлені міжнародним публічним правом щодо певних держав,
конкретних суб'єктів санкцій (терористи; особи, обвинувачені у військових і політичних злочинах;
екстремістські організації тощо) або певної діяльності, які затверджені міжнародними організаціями
та/або державами.
Розрізняють такі види санкцій:
- фінансові обмеження;
- цивільно-правові обмеження;
- туристичні обмеження;
- обмеження щодо товару стратегічного призначення і обороту певного товару;
- ембарго відносно озброєнь і пов'язаних з озброєнням товарів.
РІБ ретельно перевіряє інформацію про контрагентів та їхніх ділових партнерів і про сфери їхньої
діяльності ще до початку співпраці, а також оновлює отриману інформацію в процесі співпраці, звертаючи
особливу увагу на операції, до яких залучені особи з регіонів і юрисдикцій, на які поширюються санкції.

3.3. Персонал
3.3.1. Управління персоналом Банку
Місія Банку — створювати фінансові можливості для розвитку бізнесу та покращувати якість життя наших
клієнтів та їхніх сімей. Цю місію безпосередньо реалізують 2510 співробітників Банку.
Щоб виконати це амбітне завдання, потрібні люди, які не просто приходять у Банк на роботу, але й
поділяють певну філософію та цінності, на яких ґрунтується бізнес Банку. У Кодексі етики Банку, який
розроблено в 2018 році, закріплені 5 ключових цінностей: фокус на потребах клієнтів; порядність;
ініціативність; прагнення до розвитку; команда. Ці цінності — не прості слова. Щоб отримати роботу
в Банку, потрібно мати не лише відповідні професійні якості – потрібно бути «нашою» людиною, тобто
поділяти ті цінності, на яких заснований Банк.
Україна протягом останніх трьох років стикається з проблемою дефіциту кваліфікованих кадрів. У такій
ситуації від своєчасного притоку до Банку нових кваліфікованих співробітників залежить майбутнє
бізнесу. Як донести до «нашої» за духом людини те, що вона нам потрібна?
У питанні пошуку нових співробітників Банк має проактивну позицію. Протягом 2018 року Банк
презентував себе на 63-х ярмарках вакансій. Співпрацював із центрами зайнятості Одеси та Києва. Банк
має договори про практику студентів із восьми ЗВО: Одеси – ОНЕУ, ОНАС, ОНПУ, ОНУ ім. Мечникова;
Києва – КНТЕУ, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського; КНЕУ ім. В. Гетьмана. У
2018 році практику в Банку пройшли 28 студентів, і 6 з них залишились працювати в Банку.
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Для залучення молодих фахівців Банк провів декілька рекламних кампаній у соціальних мережах
Facebook та Instagram. Також Банк презентував себе на двох профільних конференціях, зокрема на
iForum та Конференції UGEN.
У 2018 році Банк інвестував у розвиток і навчання співробітників 5,5 млн грн. У Банку діє програма
аудиторного та дистанційного навчання, що дозволяє покращити як фахові знання співробітників, так і
отримати нові, спрямовані на розвиток особистих якостей та навичок. Завдяки впровадженню модуля
дистанційного навчання цієї програми Банк у 2018 році підвищив професійний рівень співробітників.
Навчальні програми розробляють спільно співробітники HR та фахівці відповідних напрямів.
У 2018 році в Банку були проведені навчальні заходи за такими напрямами:
 Загальнобанківські.
 Сервіс та продажі.
 Продукти та процедури Банку.
 Робота з програмними комплексами.
 Особистісна ефективність.
 Розвиток управлінських навичок.
 Розвиток професійних навичок.
Усього минулого року навчання пройшли 1 811 співробітників. Було проведено 8 656 навчальних заходів.
Також під час прийняття на роботу нові співробітники проходять дистанційне навчання, щоб опанувати
обов’язкові для всіх співробітників знання: пожежна безпека та охорона праці, інформаційна безпека,
Кодекс етики, Політика комплаєнса, Антикорупційна програма, Політика щодо управління конфліктом
інтересів.
Успіхи в роботі та прагнення до самовдосконалення необхідно заохочувати. Тому в Банку працює
програма визнання досягнень співробітників: щороку в Банку обираються найкращі співробітники, які
можуть бути прикладом для інших. Вони отримують грошові заохочення.
Банк прагне створити умови, необхідні для того, щоб співробітники були зацікавлені докладати зусиль
для розвитку установи. Мета Банку — створити атмосферу, в якій співробітники довіряють одне одному,
відкрито обговорюють різноманітні робочі питання, з ентузіазмом пропонують свої ідеї та мають
можливість їх реалізувати.
У Банку працює система заохочення тих співробітників, які привели в компанію нових професіоналів.
Якщо кандидат, якого порадив наш співробітник, успішно пройшов випробувальний період, тому, хто його
привів, виплачується матеріальне заохочення. У 2018 році 13 нових співробітників прийшли до Банку за
порадою співробітників.
Банк надає працівникам можливість реалізувати свій потенціал, а також заохочує їхній професійний
розвиток. Тому тут розроблена система KPI, що допомагає кожному співробітнику розуміти, якою є його
участь у житті Банку, як його роботу будуть оцінювати та як він може вплинути на свою зарплату і кар’єру.
Банк прагне створювати робочі місця з гідним рівнем оплати праці та соціальних гарантій. Але багато
років зарплати у Банку були нижчими, ніж у конкурентів, через що у 2017 році 30 % звільнень було через
низький рівень зарплати. Враховуючи тенденції ринку на 2018 рік, Банк переглянув свою політику з
виплат та компенсацій та торік двічі підвищив зарплати всім співробітникам. Завдяки цьому вдалось
знизити не тільки відсоток таких звільнень до 20 % протягом року, але й досягти нульового показника в
IV кварталі 2018 року. На 2019 рік заплановане нове підвищення зарплат.
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Також зменшилась кількість звільнених співробітників, які працюють у Банку менше 1 року — з 33 % у
2017 році до 23 % у 2018-му. Загалом плинність кадрів у 2018 році зменшилась до 19 % (21 % – у 2017
році) — це набагато нижче, ніж середній показник у банківській індустрії України (26 %).
Відповідальність перед своїми працівниками та суспільством — одна з цеглин, на яких ґрунтується
бізнес. Банк неухильно дотримується законодавства про працю. Щодо дотримання гендерного балансу
– у Банку працюють 33 % чоловіків і 67 % жінок. Банк активно працевлаштовує студентів та людей з
інвалідністю.
У випадку надзвичайних та сімейних обставин, у разі потреби у високовартісному лікуванні, у зв`язку з
виходом на пенсію або за іншими причинами співробітникам виплачується матеріальна допомога. Усього
в 2018 році працівникам було виплачено 852 тис. грн матеріальної допомоги.
Ефективне поширення цінностей можливе лише через особистий приклад, який керівництво подає
підлеглим, а також за допомогою системи наступництва. Такий підхід почав впроваджуватися у 2018 році
та буде реалізований у 2019-му. Мета наставника — допомогти новому співробітнику адаптуватись до
змін, звикнути до нових завдань, навчитись виконувати їх ефективно, дати можливість реалізувати
власний потенціал та стати успішним у нових умовах.
У 2017 році Банк почав трансформацію та продовжував її в 2018-му — перехід від системи кадрового
адміністрування до сучасної системи управління людськими ресурсами. У 2019 році Банк
продовжуватиме цю роботу. Серед планів — створення моделі корпоративних компетенцій, оцінка
компетенцій, оцінка на відповідність цінностям, оцінка залученості персоналу, розробка системи
адаптації персоналу, розширення програм навчання та розробка індивідуальних планів розвитку
співробітників.

3.3.2. Управління персоналом РІБ
У 2018 році в РІБ середня чисельність співробітників складала 191, у тому числі 4 члена Правління, 5
членів Ради банку (у 2017 році: 215, у тому числі 4 члена Правління, 5 членів Ради банку).
Своєю основною конкурентною перевагою РІБ бачить висококваліфікований, компетентний і досвідчений
персонал, а також швидкий і гнучкий підхід до прийняття рішень про кредитування. Однією з пріоритетних
цілей у 2019 році є підвищення кваліфікації та професійних якостей персоналу. У 2019 році планується
продовжити роботу в першу чергу з тією частиною персоналу РІБ, яка відповідає за активні продажі на
місцевому ринку і обслуговування клієнтів-резидентів із Латвії та ЄС.
Оплата праці та винагород співробітників РІБ здійснюється на підставі Політики оплати праці, метою якої
є визначення основних принципів оплати праці згідно зі стратегією розвитку, напрямком діяльності РІБ
та профілем ризику з метою залучити й утримати найкращих працівників. Політика оплати праці
поширюється на всіх працівників РІБ та його представництв відповідно до законодавства конкретної
країни.
Рада банку визначає і затверджує основні принципи Політики винагороди (оплати праці), відповідає за
введення політики і нагляд за її дотриманням, встановлює винагороду членам Правління банку, а також
керівнику відділу внутрішнього аудиту, керівнику і співробітникам Відділу нагляду за відповідністю
діяльності, Директору з управління ризиками, керівникам представництв РІБ, а також співробітникам,
оплата праці яких дорівнює або перевищує найменшу винагороду, встановлену для будь-кого з членів
Правління, затверджує План роботи внутрішнього аудиту щодо відповідності введення і дотримання
Політики винагороди (оплати праці) затвердженим основним принципам, встановлює порядок, в якому
до Ради подають повідомлення про здійснені перевірки функцій внутрішнього контролю та отримані
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результати, а також про вплив Політики винагороди (оплати праці) на профіль ризику РІБ і якість
управління ризиками.
Правління РІБ відповідає за дотримання основних принципів винагороди, проводить оцінку посад, що
впливають на профіль ризику банку, встановлює винагороду співробітників, визначення винагороди для
яких не входить до компетенції Ради банку, відповідає за розробку відповідних внутрішніх нормативних
документів, їхнє затвердження і забезпечення їхнього виконання, беручи до уваги, що винагорода
посади, що забезпечує функції внутрішнього контролю, встановлюється незалежно від досягнутих
результатів діяльності у сфері внутрішнього контролю контрольованої діяльності.
У 2018 році в Політиці оплати праці не було суттєвих змін, за винятком того, що був збільшений список із
категоріями посад, чия професійна діяльність істотно впливає на профіль ризику РІБ.

3.4. Соціальна відповідальність
Група вірить у те, що бізнес має діяти не лише задля отримання прибутку, але й нести зобов’язання
перед суспільством, та будувати стосунки з ним на засадах відповідальності, етичності та прозорості.
Банк і РІБ є добросовісними платниками податків, дотримуються усіх норм законодавства про працю.
Банк приділяє увагу активностям, що спрямовані на покращення добробуту суспільства, а в колективі
створює атмосферу, що надихає на участь у соціально важливих проектах. У 2018 році Банк інвестував
7 244 млн грн у благодійність, соціальний захист і розвиток персоналу, популяризацію спорту і здорового
способу життя. Крім того, в Банку діє спеціальний тарифний пакет для благодійних та громадських
організацій, в якому встановлена мінімальна комісія за обслуговування і здійснення всіх видів операцій.
Банк співпрацює з благодійним фондом «Бджілка», який надає допомогу важкохворим дітям. Річний обіг
фонду в Банку за 2018 рік склав 2 млн грн. Згідно з умовами співробітництва, Банк бере на себе комісії
за платежі на адресу Фонду (як і всіх інших благодійних організацій). Також у терміналах
самообслуговування передбачена можливість перерахувати гроші на рахунок «Бджілки».
Волонтери – співробітники Банку брали участь у зборі коштів для Одеської обласної клінічної лікарні, а
сам Банк заплатив за електроматеріали та електромонтажні роботи для Дунайської обласної лікарні м.
Ізмаїла. Вже протягом кількох років Банк допомагає дитячому садочку № 13 м. Одеси в благоустрої
території та ремонті приміщень. Співробітники Банку здають донорську кров для пацієнтів Одеської
обласної дитячої клінічної лікарні та «Лікарні водників». Проведено 6 акцій здачі крові в головному офісі,
участь у кожній акції беруть по 25–30 осіб, які за 2018 рік здали приблизно 67 літрів крові. Банк оплачує
проведення аналізів донорам та витрати, пов’язані з придбанням необхідного обладнання. Всього серед
співробітників Банку 150 активних донорів.
Протягом року Банк підтримав 4 спортивні та 7 культурних заходів. Банк став офіційним партнером Wizz
Air Kyiv Marathon и Zaporizhzhya Half Marathon, підтримав міжнародні музичні фестивалі «Джаз на Дніпрі»
та «Коктебель Джаз Фест», надає благодійну підтримку баскетбольному клубу «Кремінь» та Львівській
міській федерації баскетболу.
Банк взяв участь у 32-х галузевих заходах, у тому числі організував три ділові заходи з питань
фінансування бізнесу, валютного регулювання, фінансового моніторингу, кібербезпеки, захисту даних, а
також виступив генеральним партнером Форуму фінансових директорів. За підтримки Одеської бізнесшколи Wave проведено три зустрічі зі студентами фінансово-економічного факультету Одеського
національного економічного університету: щодо взаємовідносин між банками та клієнтами бізнессегмента; безпечного використання платіжних карток; технології NFC.
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Звіт незалежного аудитора
Акціонерам та Наглядовій раді
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (надалі – Банк), та його дочірніх
компаній (надалі разом – Група), представленої на сторінках 1—98, що складається з
консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, та консолідованого
звіту про сукупний дохід, консолідованого звіту про зміни у власному капіталі та
консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою,
та приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих
облікових політик.
На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан Групи на 31 грудня 2018 року, та її
консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
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 консолідованої фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в
Україні до нашого аудиту консолідованої 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.

(i)

Ключові питання аудиту, що охоплюють найбільш значущі ризики суттєвих викривлень,
включно з оціненими ризиками суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис
того, як відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в цьому
контексті.
Ми виконали обов’язки, що описані в розділі «Відповідальність аудитора за аудит
консолідованої фінансової звітності» нашого звіту, в тому числі щодо цих питань.
Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу
оцінку ризиків суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності. Результати
наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду
зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки
щодо консолідованої фінансової звітності, що додається.
Як відповідне ключове питання було
Ключове питання аудиту
розглянуто під час нашого аудиту
Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам
У зв'язку з суттєвістю резерву під зменшення
корисності кредитів та авансів клієнтам для
фінансового стану Групи, а також у зв'язку зі
складністю і необхідністю застосування
суджень щодо оцінки очікуваних кредитних
збитків відповідно до нового стандарту МСФЗ 9
«Фінансові інструменти» («МСФЗ 9») дане
питання є ключовим питанням аудиту.
Оцінка значного зростання кредитного ризику з
дати первісного визнання вимагає
застосування судження і заснована на
відносній зміні в кредитних рейтингах, кількості
днів прострочення заборгованості та інших
об'єктивних і суб'єктивних факторах.
Розрахунок очікуваних кредитних збитків
(«ОКЗ») включає методики оцінки, в яких
використовуються істотні неспостережувані
вхідні дані і фактори, такі як внутрішні кредитні
рейтинги, а також складне статистичне
моделювання та експертне судження. Ці
методики використовуються з метою
визначення ймовірності дефолту,
прогнозованої величини кредитної
заборгованості, схильної до ризику дефолту, і
рівня втрат у разі дефолту на підставі наявних

(ii)

В ході нашого аудиту ми приділили особливу
увагу:
оцінці моделей кредитного ризику і
припущень, що використовуються для
визначення ключових параметрів
резервування, і визначення очікуваних
кредитів збитків на портфельній основі;
оцінці припущень керівництва щодо виявлення
значного зростання кредитного ризику на
індивідуальній і портфельній основі, з
використанням кількісних і якісних критеріїв;
тестуванню очікуваних майбутніх грошових
потоків, у тому числі грошових потоків,
пов'язаних із реалізацією забезпечення, по
суттєвих кредитах на індивідуальній основі.
Наші аудиторські процедури включали оцінку
методології розрахунку очікуваних кредитних
збитків, розробленої Групою для оцінки
резервів під зменшення корисності кредитів і
авансів клієнтам.
Ми оцінили розумність чинників кредитного
ризику та порогових значень, обраних для
виявлення значного зростання кредитного
ризику на індивідуальній і портфельній основі.

Як відповідне ключове питання було
розглянуто під час нашого аудиту
Ми оцінили послідовність застосування
критеріїв, обраних керівництвом, на звітну
дату.

Ключове питання аудиту
історичних даних і зовнішньої інформації,
скоригованих з урахуванням прогнозної
інформації, включаючи прогнозні
макроекономічні змінні.
Для розрахунку ОКЗ щодо суттєвих фінансових
активів на індивідуальній основі потрібен аналіз
фінансової та нефінансової інформації та
значне використання припущень. Оцінка
майбутніх грошових потоків грунтується на
таких істотних неспостережуваних вхідних
даних, як поточні і прогнозні фінансові
показники позичальника, вартість
забезпечення та оцінка ймовірності можливих
сценаріїв. Використання інших методик
моделювання, припущень і прогнозів може
привести до суттєво інших оцінок резерву під
очікувані кредитні збитки.
Інформація про резерв під очікувані кредитні
збитки за кредитами та авансами клієнтам
представлена в Примітках 8 та Примітки 29 до
консолідованої фінансової звітності.

При тестуванні зменшення корисності,
розрахованого на портфельній основі, ми
проаналізували внутрішні кредитні рейтинги і
статистичні моделі, що лежать в основі,
ключові вхідні дані та припущення, а також
прогнозну інформацію, використовувану при
розрахунку очікуваних кредитних збитків. Для
відібраних суттєвих кредитів, ми провели
перевірку чинників кредитного ризику і
класифікацію за стадіями. Стосовно відібраних
нами суттєвих корпоративних кредитів ми
проаналізували припущення щодо майбутніх
грошових потоків, включаючи вартість
забезпечення та ймовірність можливих
сценаріїв.
Ми також оцінили розкриття у консолідованій
фінансовій звітності Групи щодо резерву під
очікувані кредитні збитки за кредитами і
авансами клієнтам.

Оцінка приміщень та землі, та інвестиційної нерухомості
Балансова вартість приміщень та землі, а також
інвестиційної нерухомості, складала станом на
31 грудня 2018 року 1 018 712 тис. грн. і
1 101 189 тис. грн., відповідно, що становить
6% від загальних активів Групи на цю дату.
Оцінка цих активів вимагає від управлінського
персоналу Групи здійснення суттєвих
припущень та застосування суджень.
З огляду на значущість суджень, застосованих
у ході оцінки приміщень, землі та інвестиційної
нерухомості, і враховуючи їхню величину, ми
вважаємо це питання ключовим питанням
аудиту.

(iii)

Наші процедури, серед іншого, включали:
Ми отримали розуміння підходу управлінського
персоналу до обліку та оцінки ринкової
вартості відповідних активів на звітну дату.
Ми отримали та ознайомилися зі звітами про
оцінку відповідних активів, які було
підготовлено незалежними сертифікованими
оцінювачами. Ми оцінили незалежність,
компетенцію та досвід залучених оцінювачів.
Ми залучили внутрішніх спеціалістів з оцінки
для допомоги нам у аналізі звітів оцінки
вибраних найбільших об’єктів майна. Наші
внутрішні спеціалісти з оцінки ознайомилися з
та проаналізували ключові припущення та
методологію, які було застосовано для
визначення ринкової вартості станом на
31 грудня 2018 року для відібраних об’єктів.
Ми також проаналізували розкриття у
консолідованій фінансовій звітності.

Інша інформація, що включена до Консолідованого звіту про управління за 2018 рік
Інша інформація складається з Консолідованого звіту про управління (але не включає
консолідовану фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї), який ми отримали до
дати цього звіту аудитора. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу
інформацію.
Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу
інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої
інформації.
У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає
такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані
повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до
звіту.
Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за консолідовану
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити
складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе
відповідальність за оцінку здатності Групи 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, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує
ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Групи.
Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова
звітність в 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, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
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обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, та 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,
невірні 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 Групи;
• 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, доходимо висновку, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати
свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити
Групу припинити свою діяльність на безперервній основі;
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова
звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти
достовірного подання.
• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової
інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності Групи для
висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо
відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо
відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.
Ми повідомляємо Наглядовій раді разом з іншими питаннями інформацію про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
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включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовій раді 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 Наглядовій раді, ми визначили
ті, що були найбільш значущими під час аудиту консолідованої фінансової звітності
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.
Звіт у відповідності до вимог Розділу IV параграфа 11 «Інструкції про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої
постановою Правління Національного банку України №373 від 24 жовтня 2011 року (зі
змінами)
У відповідності до вимог Розділу IV параграфа 11 «Інструкції про порядок складання та
оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої постановою Правління
Національного банку України №373 від 24 жовтня 2011 року (зі змінами) («Інструкція
№373), ми звітуємо наступне:
На нашу думку, на основі проведеної роботи під час нашого аудиту консолідованої
фінансової звітності Групи, Консолідований звіт про управління складено відповідно до
вимог Розділу IV Інструкції №373 та інформація у Консолідованому звіті про управління
відповідає консолідованій фінансовій звітності.
Ми маємо звітувати у разі, якщо ми визначимо, що Консолідований звіт про управління
містить суттєві викривлення в світлі наших знань та розуміння Групи, які ми отримали під
час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності Групи. Ми не виявили таких
фактів, які б необхідно було включити до звіту.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту, у звіті незалежного аудитора
ми надаємо також інформацію відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII («Закон № 2258-VIII»):
Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень
20 жовтня 2017 року нас було вперше призначено Наглядовою радою Банку в якості
незалежних аудиторів для проведення обов’язкового аудиту консолідованої фінансової
звітності Групи. Наше призначення щорічно поновлюється Наглядовою радою Банку.
Загальна тривалість безперервного виконання наших повноважень із проведення
обов’язкового аудиту Групи становить два років.

(vi)

Група «Банк «Південний»
Примітки до консолідованої фінансової звітності – 31 грудня 2018 року
1

Вступ

Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (далі – «МСФЗ») за 2018 фінансовий рік для Публічного акціонерного
товариства Акціонерний банк «Південний» (далі – Акціонерний банк «Південний», «Банк») і його
дочірніх компаній (далі разом – «Група» або Група «Банк «Південний») на виконання вимог
параграфу 8.1 розділу ІІІ Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності
банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ №373, від 24 жовтня 2011 року, із
змінами та доповненнями. Інформація щодо дочірніх компаній наведена у Примітці 36.
Банк був заснований у 1993 році. Банк зареєстрований в Україні та має банківську ліцензію, видану
Національним банком України (далі – «НБУ»), відповідно до якої він має право здійснювати
банківські операції та операції з іноземною валютою. Банк є публічним акціонерним товариством з
відповідальністю акціонерів, обмеженою часткою акцій, що їм належать, і був утворений відповідно
до законодавства України. Станом на 31 грудня 2018 року основними акціонерами Банку, кожний з
яких володіє більш ніж 5% акцій, є одна українська компанія, що володіє більше ніж 6%, і три
фізичних особи, що разом володіють більше ніж 57% акцій (на 31 грудня 2017 року – одна
українська та одна іноземна компанія, що разом володіють більше ніж 11%, і три фізичних особи,
що разом володіють більше ніж 54% акцій). Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років основним
акціонером і особою, що здійснює фактичний контроль Банку, є громадянин України пан Родін
Ю.О.
Основна діяльність. Основним видом діяльності Групи є надання банківських послуг юридичним
та фізичним особам на території України та Латвії. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (реєстраційне свідоцтво № 016 від 16 жовтня 2012 р.), що діє відповідно до Закону
№ 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року (зі змінами).
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує повернення вкладникам депозитів до 200
тисяч гривень на одну особу (на 31 грудня 2017 року – 200 тисяч гривень) у випадку, якщо в банку
розпочата процедура ліквідації.
Дочірня компанія Банку – Акціонерне Товариство «Регіональний інвестиційний банк» (далі –
«Дочірня компанія» або «РІБ») є учасником системи гарантування вкладів, що створена на
підставі норм Закону Латвійської Республіки «Про гарантії вкладів» від 4 червня 2015 року. У
випадку, якщо вклади стають недоступні в кредитній установі, вклади в розмірі до 100 тисяч євро
(еквівалент 3 171 тисяча гривень за курсом обміну на 31 грудня 2018 року) виплачуються Фондом
гарантування вкладів Латвії.
Дочірня компанія також є учасником Фонду фінансової стабільності, що створений на підставі
Закону Латвійської Республіки «Про мито фінансової стабільності» від 20 грудня 2010 року,
відповідно до якого метою мита фінансової стабільності є фінансування заходів, щодо зменшення
негативного впливу кредитних установ, що мають фінансові труднощі, на інших учасників
фінансового ринку.
Нагляд за діяльністю Банку здійснює Національний банк України відповідно до положень
Конституції України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про
Національний банк України», інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів
Національного банку України.
Нагляд за діяльністю Дочірньої компанії здійснює Комісія ринку фінансів та капіталу (далі –
«КРФК») на підставі Закону Латвійської Республіки «Про Комісію ринку фінансів та капіталу» від
1 червня 2000 року.
Банк має 95 (на 31 грудня 2017 року – 107) відділень в Україні.
Юридична адреса та місце здійснення діяльності. Юридична адреса та основне місце
здійснення діяльності Банку:
вул. Краснова 6/1
65059, м. Одеса
Україна.
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Вступ (продовження)

Валюта подання. Цю консолідовану фінансову звітність подано в тисячах гривень, якщо не
зазначено інше.
2

Умови, в яких працює Група

Умови, в яких працює Банк
Банк здійснює свою діяльність в Україні. Хоча економіка України загалом вважається ринковою,
вона продовжує демонструвати особливості, властиві перехідній економіці. Їй, зокрема,
залишаються притаманними певні структурні диспропорції, низький рівень ліквідності ринків
капіталу, порівняно висока інфляція, значний розмір зовнішнього та внутрішнього державного
боргу.
Після різкого спаду у 2014-2016 роках, економіка країни почала демонструвати певні ознаки
відновлення та зростання. Основними ризиками для сталої економічної динаміки залишаються
напруженість у геополітичних відносинах з Російською Федерацією; відсутність чіткого консенсусу
щодо напрямків проведення інституціональних реформ, зокрема в державному управлінні;
судочинстві та основних секторах економіки; прискорення трудової еміграції та низький рівень
залучення інвестицій.
Умови, в яких працює Дочірня компанія
Латвійська економіка у 2018 році продовжувала демонструвати високі темпи зростання. У
реальному вираженні темпи зростання ВВП склали 4,0% в I кварталі 2018 року (4,3% у 2017 році),
5,3% в II кварталі (4,4% у 2017 році) і 4,7% в III кварталі (5,5% у 2017 році). Банк Латвії очікує, що
остаточний темп реального економічного зростання в 2018 році в цілому складе 4,7%. У
найближчому майбутньому економіка дещо зменшить темпи зростання до 3,6% в 2019 році і до
3,5% в 2020 році.
У травні 2018 року набули чинності зміни у законодавстві, що обмежують обслуговування частини
компаній з ознакою «shell company» (компанії - «пустушки» або «оболонки)». Значний відтік коштів
нерезидентів з банківської системи Латвії тривав всю першу половину 2018 року.
У червні 2018 року керівництвом Дочірньої компанії була затверджена нова стратегія розвитку на
2018-2021 рік. Стратегія передбачає продовження роботи Дочірньої компанії на ринку банківських
послуг Латвії та Європейського Союзу, а також планомірну трансформацію в новий формат
роботи, який відповідає вимогам регулятора, ринку і інтересам акціонерів.
В кінці року Дочірня компанія розпочала співпрацю з німецьким депозитним брокером Deposit
Solutions. Метою співробітництва є диверсифікація джерел фінансування Дочірньої компанії,
забезпечення більш стабільної бази вкладників, а також фокус на роботу з резидентським ринком
Європейського Союзу. Залучені кошти планується, в числі іншого, направити на фінансування
кредитних проектів в Латвії.
3

Основні принципи облікової політики

Зміни в обліковій політиці
У 2018 році Група вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15. Характер і вплив змін в
результаті застосування цих нових стандартів бухгалтерського обліку описані нижче.
Група також вперше застосувала деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для річних
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Група не застосовувала
достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.
Характер і вплив кожної поправки описані нижче.
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Основні принципи облікової політики (продовження)

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ (IFRS) 9 замінює МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та діє для
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Група не
перераховувала порівняльну інформацію за 2017 рік для фінансових інструментів, що входять до
сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9. Отже, порівняльна інформація за 2017 рік представлена
відповідно до МСБО (IAS) 39 і не є зіставною з інформацією, представленою за 2018 рік. Різниці,
що виникли у зв'язку з прийняттям МСФЗ (IFRS) 9, були визнані безпосередньо в складі
нерозподіленого прибутку станом на 1 січня 2018 року і розкриті нижче.
(а) Класифікація і оцінка
Згідно МСФЗ (IFRS) 9, всі боргові фінансові активи, які не відповідають критерію «виключно
платежі в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену суму основної суми боргу» (далі –
«SPPI»), класифікуються при первісному визнанні як фінансові активи, які оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток (далі – «СВПЗ»). Згідно з даним критерієм,
боргові інструменти, які не відповідають визначенню «базової кредитної угоди», як інструменти, що
містять вбудовану можливість конвертації, або кредити без права регресу, оцінюються за СВПЗ.
Для боргових фінансових інструментів, які відповідають критерію SPPI, класифікація при
первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі, згідно з якою Група управляє даними
інструментами:
► інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потоків,
оцінюються за амортизованою вартістю;
► інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових потоків і
продажу, класифікуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід (далі – «СВІСД»);
► інструменти, які утримуються для інших цілей, класифікуються як такі, що оцінюються за СВПЗ.
Дольові фінансові активи при первісному визнанні потрібно класифікувати як оцінювані за СВПЗ,
крім випадків, коли на власний розсуд прийнято рішення, без права наступного скасування,
класифікувати дольовий фінансовий актив як такий, що оцінюються за СВІСД. Для дольових
фінансових інструментів, класифікованих як такі, що оцінюються за СВІСД, всі реалізовані і
нереалізовані доходи і витрати, крім дивідендних доходів, визнаються в складі іншого сукупного
доходу, без права подальшої рекласифікації в чистий прибуток або збиток.
Класифікація та оцінка фінансових зобов'язань залишаються в основному незмінними в порівнянні
з існуючими вимогами МСБО (IAS) 39. Похідні фінансові інструменти будуть надалі оцінюватися за
СВПЗ.
(б) Зменшення корисності
Застосування МСФЗ (IFRS) 9 докорінно змінює порядок обліку Групою збитків від зменшення
корисності за кредитами, які розраховуються на підставі моделі прогнозних очікуваних кредитних
збитків (далі – «ОКЗ») замість моделі понесених збитків, передбаченої МСБО (IAS) 39. Починаючи
з 1 січня 2018 року Група визнає резерв під ОКЗ за всіма кредитами та іншими борговими
фінансовими активами, які не оцінюються за СВПЗ, а також зобов'язаннями з надання позик і
договорами фінансової гарантії. Згідно МСФЗ (IFRS) 9 вимоги, що стосуються зменшення
корисності, не застосовуються до дольових інструментів.
Оціночний резерв розраховується на основі очікуваних кредитних збитків, пов'язаних з
ймовірністю дефолту протягом наступних дванадцяти місяців, якщо не відбулося істотного
зростання кредитного ризику з моменту визнання фінансового інструменту. Якщо фінансовий
актив відповідає визначенню придбаного або створеного кредитно-знеціненого (далі – «ПСКЗ»)
фінансового активу, резерв розраховується на основі зміни очікуваних кредитних збитків за весь
термін життя активу. Детальна інформація про застосовувану Групою модель зменшення
корисності описана в Примітці 29. Кількісна інформація про вплив застосування МСФЗ (IFRS) 9 на
1 січня 2018 року розкривається в розділі в) нижче.
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Основні принципи облікової політики (продовження)

(в) Вплив застосування МСФЗ (IFRS) 9
Нижче описується вплив застосування МСФЗ (IFRS) 9 на консолідований звіт про фінансовий стан
і нерозподілений прибуток станом на 1 січня 2018 року.
Оцінка за МСБО 39
У тисячах гривень

Переоцінка\
ОКЗ

Категорія

Сума

КтДЗ*

7 973 615

Заборгованість інших банків

КтДЗ

Кредити та аванси клієнтам

Оцінка за МСФЗ 9
Сума

Категорія

(2 716)

7 970 899

1 239 140

(1 269)

1 237 871

КтДЗ

19 080 862

(144 558)

18 936 304

Інвестиції в цінні папери

СВПЗ

2 021 460

-

2 021 460

Інвестиції в цінні папери
Інвестиції в цінні папери
Похідні фінансові інструменти

НДП**
НДП
СВПЗ

3 337 319
13 991
2 203

(184)
-

3 337 135
13 991
2 203

КтДЗ

125 533

427

125 960

Амортизована
вартість
Амортизована
вартість
Амортизована
вартість
СВПЗ
(обов’язкова)
СВІСД (боргові)
СВІСД (дольові)
СВПЗ
(обов’язкова)
Амортизована
вартість

33 794 123

(148 300)

33 645 823

7 571

54 370

61 941

7 571

54 370

61 941

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти

Інші фінансові активи
Всього активів, на які мало
вплив застосування МСФЗ 9
Зобов’язання
Резерв за зобов'язаннями,
пов'язаними з кредитуванням
Всього зобов'язань, на які мало
вплив застосування МСФЗ 9

*КтДЗ – кредити та дебіторська заборгованість;
**НДП – наявні для продажу.
Група на власний розсуд прийняла рішення класифікувати усі дольові інструменти, без права
подальшої рекласифікації, що раніше були визнані як інвестиційні цінні папери, наявні для
продажу, до інвестицій в дольові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід.
Вплив переходу на МСФЗ (IFRS) 9 на нерозподілений прибуток та резерви надано в наступній
таблиці:
У тисячах гривень
Нерозподілений прибуток на 31 грудня 2017 р. за МСБО 39
Ефект віднесення дольових цінних паперів в категорію СВІСД
Визнання очікуваних кредитних збитків відповідно до МСФЗ 9, у тому
числі за інструментами, що оцінюються за СВІСД
Ефект від застосування МСФЗ 9, що відноситься на неконтрольовану
частку
Нерозподілений прибуток на 1 січня 2018 р. за МСФЗ 9
Резерв переоцінки інвестиційних цінних паперів на
31 грудня 2017 р. за МСБО 39
Ефект віднесення дольових цінних паперів в категорію СВІСД
Резерв переоцінки інвестиційних цінних паперів на 1 січня 2018 р.
за МСФЗ 9

Нерозподілений прибуток та
резерви
(40 422)
1 627
(202 670)
168 495
(72 970)
1 006
(1 627)
(621)
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Основні принципи облікової політики (продовження)

В наступній таблиці надана інформація щодо звірки на початок періоду загальної суми резерву під
кредитні збитки за фінансовими активами, оціненого згідно МСБО (IAS) 39 та резерву за
зобов’язаннями, пов'язаними з кредитуванням, оціненого згідно з МСБО (IAS) 37 «Забезпечення,
умовні зобов’язання та умовні активи» у порівнянні з величиною резерву під ОКЗ, розрахованому
відповідно до МСФЗ (IFRS) 9.
Прим.

У тисячах гривень
Резерви під:
- Грошові кошти та їх еквіваленти
- Заборгованість інших банків
- Зменшення корисності кредитів та
авансів клієнтам
- Боргові цінні папери, що
обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід
- Інші фінансові активи
- Зобов'язання, пов'язані з
кредитуванням
Всього

Резерви за
МСБО 39/
МСБО 37 на
31 грудня
2017 р.

Рекласифікація Переоцінка
процентів за
знеціненими
кредитами у
резерв

Резерви за
МСФЗ 9 на
1 січня
2018 р.

6
7

-

-

2 716
1 269

2 716
1 269

8

2 541 800

106 127

144 558
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МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року, а в квітні 2016 року було внесено поправки.
МСФЗ (IFRS) 15 передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка застосовується до доходу за
договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 дохід визнається в сумі, що відображає
винагороду, право на яку організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг
клієнту. Однак, процентний і комісійний дохід, який є невід'ємною частиною фінансових
інструментів і дохід від договорів оренди, виходить за рамки вимог МСФЗ (IFRS) 15 та регулюється
іншими застосовними стандартами (МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» і МСФЗ (IFRS) 16
«Оренда»). В результаті, застосування даного стандарту не вплинуло на значну частину доходу
Групи.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата»
У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який
повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрат або доходів (або їх частини) у
разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають
в результаті здійснення попередньої оплати, є дата, на яку організація спочатку визнає
немонетарний актив або немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті здійснення
попередньої оплати. У разі декількох фактів здійснення або отримання попередньої оплати
організація повинна визначити дату операції для кожного факту здійснення або отримання такої
оплати. Дане роз'яснення не вплинуло на консолідовану фінансову звітність Групи.
Поправки до МСБО (IAS) 40 «Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в категорію»
Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості, включаючи
нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з категорії
інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання відбувається,
коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і
існують свідоцтва зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо
використання об'єкта нерухомості саме по собі не свідчить про зміну характеру його використання.
Дані поправки не вплинули на консолідовану фінансову звітність Групи.
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МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» - Роз'яснення
того, що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за справедливою вартістю через прибуток або
збиток має прийматися окремо для кожної інвестиції
Поправки роз'яснюють, що організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інша
схожа організація може прийняти рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації та спільні
підприємства за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається
окремо для кожної інвестиції при первісному визнанні. Якщо організація, яка сама не є
інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованому підприємстві або спільному
підприємстві, які є інвестиційними організаціями, то при застосуванні методу участі в капіталі така
організація може вирішити залишити оцінку за справедливою вартістю, що застосована її
асоційованою організацією або спільним підприємством, які є інвестиційними організаціями, до
своїх власних часток участі в дочірніх організаціях. Таке рішення приймається окремо для кожної
асоційованої організації або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями, на більш
пізню з таких дат: (а) дату первісного визнання асоційованого підприємства або спільного
підприємства, що є інвестиційними організаціями; (б) дату, на яку асоційована організація або
спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і (в) дату, на яку асоційована
організація або спільне підприємство, що є інвестиційними організаціями, вперше стають
материнськими організаціями.
Дані поправки не вплинули на консолідовану фінансову звітність Групи.
Основа подання інформації. Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності на основі принципу історичної вартості, з
коригуваннями на початкове визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю та
переоцінку приміщень, інвестиційної нерухомості, фінансових активів, наявних для продажу,
фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, і
фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Нижче наведено основні положення облікової політики, що використовувалися під час підготовки
цієї консолідованої фінансової звітності. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх
періодів, поданих у звітності.
Підготовка консолідованої фінансової звітності згідно МСФЗ потребує використання оцінок та
припущень. Також вона потребує від керівництва використовувати професійні судження у процесі
застосування облікової політики Групи. Ті сфери, що вимагають більшу ступінь суджень або
складності, або де судження та оцінки мають більший вплив на консолідовану фінансову звітність,
розкрито у Примітці 4. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.
Безперервність діяльності. Керівництво підготувало цю консолідовану фінансову звітність на
основі допущення про безперервність діяльності. Інформація про відповідність регулятивним
вимогам наведена у Примітках 30 та 35.
Консолідована фінансова звітність. Дочірні підприємства представляють собою такі об’єкти
інвестицій, у тому числі структуровані підприємства, які Група контролює, оскільки Група (i) володіє
повноваженнями, які надають їй можливість управляти значущою діяльністю, що суттєво впливає
на дохід об’єкта інвестицій, (ii) наражається на ризики, пов’язані зі змінним доходом від участі в
об’єкті інвестицій, або має право на одержання такого доходу, та (iii) має можливість скористатися
своїми повноваженнями щодо об’єкта інвестицій з метою здійснення впливу на величину доходу
інвестора. Під час оцінки наявності у Групи повноважень щодо іншого підприємства необхідно
розглянути наявність та вплив реальних прав, включаючи реальні потенційні права голосу.
Право є реальним, якщо власник має практичну можливість реалізувати це право при прийнятті
рішення щодо управління значущою діяльністю об’єкта інвестицій. Група може володіти
повноваженнями щодо об’єкта інвестицій, навіть якщо вона не має більшості прав голосу в об’єкті
інвестицій. У подібних випадках для визначення наявності реальних повноважень щодо об’єкта
інвестицій Група має оцінити розмір пакета своїх прав голосу по відношенню до розміру та ступеня
розосередження пакетів інших власників прав голосу.
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Права захисту інших інвесторів, такі, що пов’язані з внесенням корінних змін у діяльність об’єкта
інвестицій або ті, що застосовуються у виключних обставинах, не перешкоджають можливості
Групи контролювати об’єкт інвестицій. Консолідація дочірніх підприємств починається з дати
переходу до Групи контролю над ними і припиняється з дати втрати контролю над їх діяльністю.
Дочірні підприємства включаються до консолідованої фінансової звітності за методом придбання.
Придбані ідентифіковані активи, а також зобов’язання та умовні зобов’язання, одержані при
об’єднанні бізнесу, обліковуються за справедливою вартістю на дату придбання незалежно від
розміру неконтрольованої частки.
Група оцінює неконтрольовану частку, що є безпосередньою часткою участі та надає власнику
право на пропорційну частку чистих активів у випадку ліквідації, індивідуально за кожною
операцією або а) за справедливою вартістю, або б) пропорційно неконтрольованій частці у чистих
активах придбаного підприємства. Неконтрольована частка, яка не є безпосередньою часткою
участі, оцінюється за справедливою вартістю.
Гудвіл визначається шляхом вирахування суми чистих активів придбаного підприємства із
загальної суми таких величин: переданого відшкодування за придбане підприємство, суми
неконтрольованої частки у придбаному підприємстві та справедливої вартості частки участі у
капіталі придбаного підприємства, що належала безпосередньо перед датою придбання. Від’ємна
сума («від’ємний гудвіл») визнається у складі прибутку або збитку після того, як керівництво
повторно оцінить, чи повністю ідентифіковані усі придбані активи, а також прийняті зобов’язання
та умовні зобов’язання, і проаналізує правильність їхньої оцінки.
Відшкодування, передане за придбане підприємство, оцінюється за справедливою вартістю
переданих активів, випущених часток участі у капіталі та зобов’язань, що виникли або були
прийняті, включаючи справедливу вартість активів і зобов’язань, які виникли у результаті угод про
умовне відшкодування, але не включаючи витрати, пов’язані з придбанням, такі як оплата
консультаційних послуг, юридичних послуг, послуг з проведення оцінки та аналогічних
професійних послуг.
Витрати за угодою, понесені під час випуску дольових інструментів, вираховуються із суми
капіталу; витрати за угодою, понесені у зв’язку з випуском боргових цінних паперів у межах
об’єднання бізнесу, вираховуються із їхньої балансової вартості, а решта затрат за угодою,
пов’язані з придбанням, відносяться до витрат.
Всі внутрішньогрупові операції, а також залишки та нереалізований прибуток за цими операціями
повністю виключаються. Нереалізовані збитки також виключаються, окрім тих випадків, коли
витрати не можуть бути відшкодовані. Банк та усі його дочірні підприємства застосовують єдині
принципи облікової політики у відповідності до облікової політики Групи.
Неконтрольована частка – це частка чистих результатів діяльності та капіталу дочірнього
підприємства, що припадає на частку участі у власному капіталі, якою Група не володіє прямо або
опосередковано. Неконтрольована частка представляє собою окремий компонент власного
капіталу Групи.
Придбання та продаж неконтрольованої частки. Група застосовує модель економічної
одиниці для обліку операцій з власниками неконтрольованої частки. Якщо існує будь-яка різниця
між переданою винагородою та балансовою вартістю придбаної неконтрольованої частки, вона
відображається як операція з власним капіталом безпосередньо у власному капіталі.
Оцінка справедливої вартості
Група оцінює фінансові інструменти, що відображаються за СВПЗ і СВІСД, і такі нефінансові
активи, як інвестиційна нерухомість, за справедливою вартістю на кожну звітну дату.
Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при
передачі зобов'язання в ході звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка
справедливої вартості передбачає, що угода з метою продажу активу або передачі зобов'язання
здійснюється:
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► на ринку, який є основним для даного активу або зобов'язання; або
► при відсутності основного ринку, на ринку, найбільш вигідному щодо даного активу або
зобов'язання.
У Групи повинен бути доступ до основного або найбільш вигідного ринку. Справедлива вартість
активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які застосовувалися б
учасниками ринку при встановленні ціни на актив або зобов'язання за умови, що учасники ринку
діють в своїх кращих економічних інтересах. Оцінка справедливої вартості нефінансового активу
бере до уваги здатність учасника ринку генерувати економічні вигоди або за допомогою
найкращого і найбільш ефективного використання активу, або за допомогою його продажу іншому
учаснику ринку, який використовував би цей актив найкращим і найбільш ефективним чином.
Група використовує такі моделі оцінки, які доречні в даних обставинах і для яких доступні дані,
достатні для оцінки справедливої вартості, і при цьому дозволяють максимально використовувати
релевантні вхідні дані, які спостерігаються, і звести до мінімуму використання вхідних даних, які не
спостерігаються. Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або
розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії
справедливої вартості на основі вхідних даних найнижчого рівня, які є значними для оцінки
справедливої вартості в цілому:
► Рівень 1 – цінові котирування (які не коригуються) на активних ринках для ідентичних активів
або зобов'язань, до яких Група має доступ на дату оцінки.
► Рівень 2 – моделі оцінки, в яких значні для оцінки справедливої вартості вхідні дані можна
прямо або опосередковано спостерігати на ринку.
► Рівень 3 – моделі оцінки, в яких значні для оцінки справедливої вартості вхідні дані відсутні у
відкритому доступі.
Для активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на повторюваної основі, Група
визначає необхідність їх переходу між рівнями ієрархії, повторно аналізуючи класифікацію (на
підставі вхідних даних, які є значними для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець
кожного звітного періоду.
Фінансові активи і зобов'язання
Первісне визнання
Дата визнання
Придбання або продаж фінансових активів і зобов'язань на стандартних умовах відображаються
на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов'язання з придбання активу
або зобов'язання. До придбання або продажу на стандартних умовах відносяться придбання або
продаж фінансових активів і зобов'язань в рамках договору, за умовами якого потрібно постачання
активів і зобов'язань в межах терміну, встановленого правилами або угодами, прийнятими на
ринку.
Первісна оцінка
Фінансові інструменти первісно оцінюються за справедливою вартістю, включаючи витрати на
операцію, крім випадків, коли фінансові активи та фінансові зобов'язання оцінюються за СВПЗ.
Категорії оцінки фінансових активів та зобов'язань
Починаючи з 1 січня 2018 року Група класифікує всі свої фінансові активи на підставі бізнесмоделі, що використовувалася для управління активами, і договірних умов активів як оцінювані за:
► амортизованою вартістю;
► СВІСД;
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► СВПЗ.
Група класифікує і оцінює похідні інструменти та інструменти, призначені для торгівлі, за СВПЗ.
Група може на власний розсуд класифікувати фінансові інструменти як оцінювані за СВПЗ, якщо
така класифікація дозволить усунути або значно зменшити непослідовність застосування
принципів оцінки або визнання.
До 1 січня 2018 року Група класифікувала фінансові активи за наступними категоріями: кредити і
дебіторська заборгованість (оцінювалися за амортизованою вартістю), активи, які оцінюються за
СВПЗ та наявні для продажу (оцінювалися за справедливою вартістю), активи, утримувані до
погашення (оцінювалися за амортизованою вартістю).
Фінансові зобов'язання, крім зобов'язань з надання позик і фінансових гарантій, оцінюються за
амортизованою вартістю або за СВПЗ, якщо вони є призначеними для торгівлі та похідними
інструментами, або за рішенням Групи класифікуються як такі, що оцінюються за справедливою
вартістю.
Заборгованість інших банків, кредити та аванси клієнтам, інвестиції в цінні папери, що
обліковуються за амортизованою вартістю
До 1 січня 2018 року до статей «Заборгованість в інших банках» та «Кредити та аванси клієнтам»
відносилися непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, що не
торгуються на активному ринку, крім:
► тих, які Група мала намір продати негайно або в найближчому майбутньому;
► тих, які Група при первісному визнанні за власним розсудом класифікувала як оцінювані за
СВПЗ або як наявні для продажу;
► тих, щодо яких Група могла отримати суму, значно меншу, ніж сума її початкових інвестицій, з
причин, інших, ніж погіршення кредитної якості активу. Такі активи класифікувалися як наявні для
продажу.
Починаючи з 1 січня 2018 року Група оцінює заборгованість інших банків, кредити та аванси
клієнтам і інші фінансові інвестиції за амортизованою вартістю, тільки якщо виконуються обидві
наступні умови:
► фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових
активів для отримання передбачених договором грошових потоків;
► договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків,
які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину
основної суми боргу (SPPI).
Більш докладно дані умови розглядаються нижче.
Оцінка бізнес-моделі
Група визначає бізнес-модель на рівні, який найкраще відображає, яким чином здійснюється
управління об'єднаними в групи фінансовими активами для досягнення певної мети бізнесу.
Бізнес-модель Групи оцінюється не на рівні окремих інструментів, а на більш високому рівні
агрегування портфелів і заснована на спостережуваних факторах, таких як:
► яким чином оцінюється результативність бізнес-моделі і прибутковість фінансових активів,
утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі, і яким чином ця інформація повідомляється ключовому
управлінському персоналу організації;
► ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і на прибутковість фінансових активів,
утримуваних в рамках цієї бізнес-моделі) і, зокрема, спосіб управління даними ризиками;
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► яким чином винагороджуються менеджери, що керують бізнесом (наприклад, чи заснована
винагорода на справедливій вартості активів в управлінні або на отриманих грошових потоках,
передбачених договором);
► очікувана частота, обсяг і терміни продажів також є важливими аспектами при оцінці бізнесмоделі Групи.
Оцінка бізнес-моделі заснована на сценаріях, виникнення яких обґрунтовано очікується, без
урахування так званого «найгіршого» або «стресового» сценаріїв. Якщо грошові потоки після
первісного визнання реалізовані способом, відмінним від очікувань Групи, Група не змінює
класифікацію наявних фінансових активів, утримуваних в рамках даної бізнес-моделі, але в
подальшому приймає таку інформацію до уваги при оцінці нещодавно створених або нещодавно
придбаних фінансових активів.
Тест «виключно платежі в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину
основної суми боргу» (тест SPPI)
В рамках другого етапу процесу класифікації Група оцінює договірні умови фінансового активу,
щоб визначити, чи є передбачені договором грошові потоки за активом виключно платежами в
рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу (так званий
тест SPPI).
Для цілей даного тесту «основна сума боргу» являє собою справедливу вартість фінансового
активу при первісному визнанні, і вона може змінюватися протягом строку дії даного фінансового
активу (наприклад, якщо мають місце виплати в рахунок погашення основної суми боргу або
амортизація премії/дисконту).
Найбільш значними елементами відсотків в рамках кредитного договору зазвичай є відшкодування
за тимчасову вартість грошей і відшкодування за кредитний ризик. Для проведення тесту SPPI
Група застосовує судження і аналізує доречні фактори, наприклад, в якій валюті виражений
фінансовий актив, і період, на який встановлена процентна ставка.
У той же час договірні умови, які роблять більш ніж незначний вплив на схильність до ризиків або
волатильність передбачених угодою грошових потоків, які не пов'язані з базовою кредитною
угодою, що не обумовлюють виникнення передбачених договором грошових потоків, які є
виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної
суми боргу. У таких випадках фінансовий актив необхідно оцінювати за СВПЗ.
Боргові інструменти, які оцінюються за СВІСД
Починаючи з 1 січня 2018 року згідно МСФЗ (IFRS) 9 Група застосовує нову категорію і оцінює
боргові інструменти за СВІСД, якщо виконуються обидві наступні умови:
► інструмент утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання
передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
► договірні умови фінансового активу дотримуються критеріїв тесту SPPI.
Боргові інструменти, які оцінюються за СВІСД, згодом оцінюються за справедливою вартістю, а
прибутки або збитки, що виникають в результаті зміни справедливої вартості, визнаються в складі
іншого сукупного доходу. Процентний дохід і прибуток або збиток від зміни валютних курсів
визнаються в прибутку чи збитку таким же чином, як і в випадку фінансових активів, які оцінюються
за амортизованою вартістю. При припиненні визнання накопичений прибуток або збиток, раніше
визнаний в складі іншого сукупного доходу, рекласифікується зі складу іншого сукупного доходу в
чистий прибуток або збиток.
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ОКЗ за борговими інструментами, оцінюваними за СВІСД, не зменшують балансову вартість цих
фінансових активів в консолідованому звіті про фінансовий стан, які продовжують оцінюватися за
справедливою вартістю. Замість цього сума, рівна оціночному резерву під очікувані збитки, який
був би створений при оцінці активу за амортизованою вартістю, визнається у складі інших
сукупних доходів як накопичена сума зменшення корисності з визнанням відповідних сум у
консолідованому звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Накопичена сума збитків,
визнаних у складі інших сукупних доходів, рекласифікується в чистий прибуток або збиток при
припиненні визнання активу.
Дольові інструменти, які оцінюються за СВІСД
Починаючи з 1 січня 2018 року іноді Група при первісному визнанні деяких інвестицій в
інструменти капіталу приймає рішення, без права його подальшого скасування, класифікувати їх як
інструменти капіталу, які оцінюються за СВІСД, якщо вони відповідають визначенню інструмента
власного капіталу згідно з МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» і не призначені для
торгівлі. Рішення про таку класифікацію приймається за кожним інструментом окремо.
Прибутки та збитки за такими дольовими інструментами ніколи не рекласифікуються в чистий
прибуток або збиток. Дивіденди визнаються в прибутку чи збитку в якості іншого доходу, коли
право на отримання дивідендів встановлено, крім випадків, коли Група отримує вигоду від таких
надходжень в якості відшкодування частини первісної вартості такого інструменту. У такому
випадку прибуток визнається в складі іншого сукупного доходу. Дольові інструменти, які
оцінюються за СВІСД, не підлягають оцінці на предмет зменшення корисності. При вибутті таких
інструментів накопичений резерв з переоцінки переноситься до складу нерозподіленого прибутку.
Фінансові гарантії, акредитиви та зобов'язання з надання кредитів
Група випускає фінансові гарантії, акредитиви та зобов'язання з надання кредитів.
Фінансові гарантії спочатку визнаються у консолідованій фінансовій звітності за справедливою
вартістю в сумі отриманої премії. Після первісного визнання Група оцінює своє зобов'язання за
кожною гарантією за найбільшою величиною з первісно визнаної суми за вирахуванням
накопиченої амортизації, визнаної в консолідованому звіті про прибутки та збитки та інший
сукупний дохід, і – відповідно до МСБО (IAS) 37 (до 1 січня 2018 року) – найкращої оцінки витрат,
необхідних для врегулювання фінансового зобов'язання, що виникає в результаті гарантії, або згідно з МСФЗ (IFRS) 9 (з 1 січня 2018 року) - оціночного резерву під ОКЗ.
Зобов'язання з надання кредитів та акредитиви є договірними зобов'язаннями, за умовами яких
протягом терміну дії зобов'язання Група зобов'язана надати клієнту кредит на визначених
заздалегідь умовах. Як і у випадку з договорами фінансової гарантії, відповідно до МСБО (IAS) 39
за такими інструментами створювався резерв, якщо вони були обтяжливими, однак починаючи з 1
січня 2018 року стосовно таких зобов'язань застосовуються вимоги до оцінки ОКЗ.
Група іноді випускає зобов'язання з надання кредитів за процентними ставками, які є нижчими від
ринкових. Такі зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю і згодом оцінюються
за найбільшою величиною з суми оціночного резерву під ОКЗ і спочатку визнаної суми за
вирахуванням, коли доречно, амортизації даного доходу.
Гарантії виконання
Гарантії виконання – це угоди, що надають компенсацію, якщо інша сторона не виконує
передбачене угодою зобов'язання. Гарантії виконання залишають поза передачею кредитний
ризик. Ризик за угодою з гарантією виконання є можливістю невиконання передбаченого угодою
зобов'язання іншою стороною. Відповідно, гарантії виконання не є фінансовими інструментами і
тому не належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9.
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Інвестиції, утримувані до погашення
До 1 січня 2018 року непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, що
можуть бути визначеними та фіксованим строком погашення класифікувалися як утримувані до
погашення в разі, якщо Група мала намір і була здатна утримувати їх до строку погашення.
Інвестиції, які Група мала намір і була здатна утримувати протягом невизначеного періоду часу, не
включалися в дану категорію. Інвестиції, утримувані до погашення, після первісного визнання
обліковувалися за амортизованою вартістю. Прибутки та збитки відображалися в прибутку чи
збитку при зменшенні корисності інвестицій, а також в процесі амортизації.
Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість не були призначені для негайного продажу або продажу в
найближчому майбутньому і не класифікувалися як торгові цінні папери або інвестиційні цінні
папери, наявні для продажу. Такі активи відображалися за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки за такими активами
відображалися у складі прибутку чи збитку при припиненні визнання або знеціненні таких активів, а
також в процесі амортизації.
Фінансові активи, наявні для продажу
До 1 січня 2018 року фінансові активи, наявні для продажу, являли собою непохідні фінансові
активи, класифіковані як наявні для продажу, або не включені до жодної з двох вищезгаданих
категорій. Після первісного визнання в обліку фінансові активи, наявні для продажу, оцінювалися
за справедливою вартістю, при цьому прибутки або збитки відображалися в іншому сукупному
доході до припинення визнання або знецінення інвестиції. В цьому випадку накопичений прибуток
або збиток, раніше відображений в іншому сукупному доході, рекласифікувався в консолідованому
звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. При цьому відсотки, що розраховуються за
методом ефективної процентної ставки, відображалися у складі прибутку чи збитку.
Рекласифікація фінансових активів і зобов'язань. Починаючи з 1 січня 2018 року Група не
рекласифікує фінансові активи після їх первісного визнання, крім виняткових випадків, коли Група
змінює бізнес-модель управління фінансовими активами. Фінансові зобов'язання ніколи не
рекласифікуються. У 2018 році Група не рекласифікувала фінансові активи і зобов'язання.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які
можна конвертувати в готівку за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Всі строкові розміщення коштів на міжбанківському ринку, за винятком депозитів
«овернайт», включено до заборгованості інших банків. Суми, що стосуються коштів, використання
яких обмежено, виключаються з грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх
еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю. Грошові кошти та їх еквіваленти
включають залишки на кореспондентських рахунках та депозити «овернайт», розміщені в інших
банках, грошові кошти в касі, в банкоматах та в дорозі та кошти на рахунках в Національному
банку України.
Реструктуризація кредитів. Група прагне, у міру можливості, замість звернення стягнення на
заставу переглядати умови за кредитами, наприклад, продовжувати договірні терміни платежів та
узгоджувати нові умови кредитування.
Починаючи з 1 січня 2018 року Група припиняє визнавати фінансовий актив, наприклад, кредит,
наданий клієнту, якщо умови договору переглядаються таким чином, що по суті він стає новим
кредитом, а різниця визнається в якості прибутку або збитку від припинення визнання до того, як
визнаний збиток від зменшення корисності. При первісному визнанні кредити відносяться до Стадії
1 для цілей оцінки ОКЗ, крім випадків, коли створений кредит вважається ПСКЗ активом. При
оцінці того, чи слід припиняти визнання кредиту клієнта, Група, крім іншого, розглядає наступні
фактори:
► зміна валюти кредиту;
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► 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
до припинення визнання. На основі зміни грошових потоків, дисконтованих за первісною
ефективною процентною ставкою, Група визнає прибуток або збиток від модифікації, які
визнаються в складі процентного доходу, розрахованого з використанням ефективної процентної
ставки в консолідованому звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, до того, як
визнаний збиток від зменшення корисності.
У разі модифікації, яка не призводить до припинення визнання, Група також повторно оцінює
наявність значного зростання кредитного ризику або необхідності класифікації активів в якості
кредитно-знецінених. Після класифікації активу як кредитно-знеціненого в результаті модифікації
він залишиться в складі Стадії 3 як мінімум протягом 6-місячного випробувального періоду. Для
переводу реструктуризованого кредиту з Стадії 3 необхідні регулярні платежі більш ніж незначних
сум основного боргу або відсотків протягом як мінімум половини випробувального періоду
відповідно до модифікованого графіку платежів.
Зменшення корисності фінансових активів, що обліковуються за амортизованою
вартістю за МСБО (IAS) 39 (політика використовувалася Групою до 1 січня 2018 року).
Збитки від зменшення корисності визнавалися у складі прибутку чи збитку за рік по мірі їх
виникнення у результаті однієї або декількох подій («збиткових подій»), що відбулись після
початкового визнання фінансового активу і чинили вплив на суму або строки майбутніх грошових
потоків, які пов’язані з фінансовим активом або групою фінансових активів, якщо ці збитки можна
достовірно оцінити. Якщо Група визначала відсутність об’єктивних ознак зменшення корисності
для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від його суттєвості), вона відносила цей
актив до групи фінансових активів, що мають схожі характеристики кредитного ризику, та
здійснювала їх колективну оцінку на предмет зменшення корисності.
Основними факторами, які враховувала Група при визначенні зменшення корисності фінансового
активу, були його прострочений статус та можливість реалізації відповідної застави за її наявності.
Нижче перелічені інші основні критерії, на підставі яких визначалася наявність об’єктивних ознак
зменшення корисності:
► прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може
пояснюватись затримкою у роботі розрахункових систем;
► позичальник зазнає суттєвих фінансових труднощів, що підтверджує отримана Групою
фінансова інформація позичальника;
► ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації позичальника;
► платоспроможність позичальника погіршилася внаслідок змін загальнонаціональних або
місцевих економічних умов, які чинять вплив на діяльність позичальника; та
► вартість застави суттєво зменшилась у результаті погіршення ситуації на ринку.
Для цілей колективної оцінки на предмет зменшення корисності фінансові активи об’єднувалися у
групи на основі схожих характеристик кредитного ризику. Ці характеристики враховувалися при
визначенні очікуваних майбутніх грошових потоків для групи таких активів та були індикаторами
спроможності дебітора сплатити суми заборгованості відповідно до умов договору за активами, що
оцінювалися.
Майбутні грошові потоки в групі фінансових активів, що колективно оцінювалися на предмет
зменшення корисності, розраховувалися на основі передбачених договорами грошових потоків від
активів та досвіду керівництва стосовно того, якою мірою ці суми стануть простроченими в
результаті минулих збиткових подій і якою мірою такі прострочені суми можна буде відшкодувати.
Попередній досвід коригувався з урахуванням існуючих даних, що відображали вплив поточних
умов, які не впливали на той період, на якому базувався попередній досвід збитків, та вилучався
вплив тих умов у попередньому періоді, які не існували на даний момент.
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Збитки від зменшення корисності визнавалися шляхом створення резерву у сумі, необхідній для
зменшення балансової вартості активу до поточної вартості очікуваних грошових потоків (без
урахування майбутніх, ще не понесених кредитних збитків), дисконтованих за первісною
ефективною процентною ставкою для даного активу. Розрахунок поточної вартості оціночних
майбутніх грошових потоків забезпеченого заставою фінансового активу відображав грошові
потоки, що можуть виникнути у результаті звернення стягнення на предмет застави за мінусом
витрат на отримання та продаж застави, незалежно від ступеня ймовірності звернення стягнення
на предмет застави.
Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності активу зменшувалася і це
зменшення могло бути об’єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від
зменшення корисності (наприклад, через підвищення кредитного рейтингу дебітора), то визнаний
раніше збиток від зменшення корисності сторнувався шляхом коригування рахунку резерву. Сума
зменшення відображалася у складі прибутку чи збитку за рік.
Активи, погашення яких неможливе, списувалися за рахунок відповідного резерву збитків від
знецінення після завершення всіх необхідних процедур для відшкодування активу та після
визначення остаточної суми збитку. Повернення раніше списаних сум кредитувалося на рахунок
відповідного резерву під зменшення корисності у складі прибутку чи збитку за рік.
Інформація щодо оцінки зменшення корисності фінансових активів згідно з МСФЗ (IFRS) 9
представлена в Примітці 29.
Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи
Фінансовий актив (або де це можливо – частина фінансового активу або частина групи схожих
фінансових активів) припиняє визнаватися у консолідованому звіті про фінансовий стан, якщо:
► термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;
► Група передала право на отримання грошових потоків від активу або прийняла зобов'язання
перерахувати отримані грошові потоки повністю без суттєвої затримки третій стороні на умовах
«транзитної» угоди; а також
► Група або (а) передала практично всі ризики і вигоди від активу, або (б) не передала, але і не
зберегла за собою всі ризики та вигоди від активу, але передала контроль над цим активом.
У разі якщо Група передала свої права на отримання грошових потоків від активу, при цьому не
передала, не зберігла за собою практично всіх ризиків і вигод, пов'язаних з ним, а також не надала
контроль над активом, такий актив відображається в обліку в межах подальшої участі Групи в
цьому активі. Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом,
оцінюється за найменшим зі значень первісної балансової вартості активу та максимального
розміру відшкодування, яке може бути пред'явлено до оплати Групі.
Якщо подальша участь в активі набирає форми випущеного і/або купленого опціону (включаючи
опціон, розрахунки за яким проводяться грошовими коштами, або аналогічний інструмент) на
переданий актив, розмір подальшої участі Групи – це вартість переданого активу, який Група може
викупити, за винятком випадку випущеного пут-опціону (включаючи опціон, розрахунки за яким
проводяться грошовими коштами, або аналогічний інструмент) за активом, оціненим за
справедливою вартістю. У цьому випадку розмір подальшої участі Групи визначається як
найменша з двох величин: справедливої вартості переданого активу і ціни виконання опціону.
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Списання
Починаючи з 1 січня 2018 року фінансові активи списуються або частково, або повністю, тільки
коли Група більше не очікує відшкодування їх вартості. Якщо сума, що підлягає списанню, вище
ніж величина накопиченого резерву під зменшення корисності, то різниця спочатку враховується
як збільшення резерву, який потім застосовується до валової балансової вартості активу. Будь-які
подальші відновлення відносяться на витрати по кредитних збитках. Списання відноситься до
припинення визнання.
Фінансові зобов'язання
Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі виконання, скасування або закінчення
терміну дії відповідного зобов'язання.
При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим самим
кредитором на суттєво відмінних умовах або в разі істотної модифікації умов існуючого
зобов'язання визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання
відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у консолідованому
звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід.
Заставне майно, що перейшло у власність Групи. Заставне майно, що перейшло у власність
Групи – це нефінансові активи, отримані Групою у якості розрахунку за простроченими кредитами.
Отримані активи спочатку визнаються за справедливою вартістю та включаються до складу
приміщень і обладнання, інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для
продажу, інших активів або запасів у складі інших активів, залежно від їхньої природи та намірів
Групи щодо відшкодування вартості цих активів, а у подальшому переоцінюються та
обліковуються відповідно до облікової політики для цих категорій активів.
Угоди про продаж та подальший викуп та кредитування цінними паперами. Угоди про
продаж та подальший викуп (угоди «репо»), які фактично забезпечують контрагенту доходність
кредитора, вважаються операціями забезпеченого фінансування. Визнання цінних паперів,
проданих відповідно до угод про продаж та подальший викуп, не припиняється. Цінні папери у
консолідованому звіті про фінансовий стан не рекласифікуються, крім випадків, коли їх одержувач
має договірне або традиційне право продати або передати ці цінні папери в заставу. В останньому
випадку вони переводяться до категорії дебіторської заборгованості за операціями викупу.
Відповідні зобов‘язання показуються в складі заборгованості перед іншими банками або інших
позикових коштів.
Цінні папери, придбані відповідно до угод про подальший продаж («зворотні репо»), які фактично
забезпечують Групі доходність кредитора, показано в залежності від конкретного випадку у складі
заборгованості інших банків або кредитів та авансів клієнтам. Різниця між цінами продажу та
подальшого викупу відображається як процентні доходи і нараховується протягом строку дії угоди
«репо» із застосуванням методу ефективної процентної ставки.
Інвестиційна нерухомість. Інвестиційна нерухомість – це нерухомість, якою Група володіє для
отримання доходу від здачі її в оренду чи від збільшення її вартості, або для обох цих цілей, і яку
Група сама не займає.
Інвестиційна нерухомість спочатку обліковується за первісною вартістю, що включає витрати на
проведення операції, а в подальшому переоцінюється за справедливою вартістю, скоригованою
для відображення ринкових умов станом на кінець звітного періоду. Справедлива вартість
інвестиційної нерухомості – це ціна, яка буде отримана від продажу активу в рамках звичайної
угоди, без вирахування витрат на проведення операції. Ринкова вартість інвестиційної нерухомості
Групи визначається за звітами незалежних оцінювачів, які мають визнану відповідну професійну
кваліфікацію і актуальний досвід оцінки нерухомості, подібної за місцем розташування та
категорією.
Зароблений орендний дохід показується у складі прибутку чи збитку за рік в інших операційних
доходах. Прибутки та збитки внаслідок змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості
показуються окремо у складі прибутку чи збитку за рік.
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Приміщення та обладнання. Приміщення обліковуються за переоціненою вартістю, а
обладнання обліковується за первісною вартістю мінус накопичена амортизація та резерв під
зменшення корисності, якщо потрібно.
Вартість приміщень переоцінюється з достатньою регулярністю, щоб забезпечити відсутність
суттєвої різниці між їхньою балансовою вартістю та сумою, визначеною на основі справедливої
вартості. Збільшення балансової вартості внаслідок переоцінки показується за кредитом в інших
сукупних доходах та призводить до збільшення суми переоцінки у складі власного капіталу. Проте
це збільшення визнається в прибутку чи збитку, якщо воно сторнує зменшення від переоцінки того
самого активу, яке раніше було визнане в прибутку чи збитку.
Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості
того самого активу, визнається у складі інших сукупних доходів та призводить до зменшення суми
переоцінки, раніше визнаної у власному капіталі. Всі інші випадки зменшення балансової вартості
відображаються у складі прибутку чи збитку за рік.
Резерв переоцінки приміщень та обладнання, показаний у складі власного капіталу, відноситься
безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована,
тобто коли актив реалізується або вибуває зі складу приміщень та обладнання, або якщо актив
використовується Групою. В останньому випадку сума реалізованої переоцінки буде різницею між
амортизацією, що базується на переоціненій балансової вартості активу, і амортизацією,
заснованій на його первісній вартості.
Керівництво скоригувало балансову вартість землі та приміщень, оцінену на підставі оціночної
моделі станом на кінець звітного періоду із використанням наявних ринкових даних, і переконане у
наявності достатніх ринкових даних для визначення справедливої вартості, щоб підтвердити
скориговану справедливу вартість.
Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення.
Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням
заміненого компоненту.
Станом на кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак зменшення
корисності приміщень та обладнання. Якщо такі ознаки існують, керівництво розраховує вартість
відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості
використання, залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість зменшується до
вартості відшкодування, а збиток від зменшення корисності визнається у складі прибутку чи збитку
за рік.
Збиток від зменшення корисності, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах,
сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості
використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.
Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із
балансовою вартістю та визнаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних
доходах або витратах).
Амортизація. Амортизація на землю та незавершене будівництво не нараховується.
Нарахування амортизації для інших компонентів приміщень та обладнання починається з місяця,
наступного за місяцем, в якому актив був введений в експлуатацію. Амортизація розраховується
лінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної або переоціненої вартості до
ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за наступними нормами:
Приміщення
Меблі та офісне обладнання
Транспортні засоби
Комп’ютери
Інше
Вдосконалення орендованого майна

Строки експлуатації (у роках)
50
5 - 10
5
3-5
12
протягом строку оренди
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Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Група отримала би у теперішній момент від
продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації
даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку
корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання
переглядаються та, за необхідності, коригуються станом на кінець кожного звітного періоду.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Групи мають кінцевий термін використання та
включають переважно капіталізоване програмне забезпечення.
Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат,
понесених на придбання та введення в експлуатацію програмного забезпечення. Витрати,
безпосередньо пов’язані з розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути
ідентифіковані, контролюються Групою і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, що
перевищують витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані витрати
включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та
відповідну частину накладних витрат. Усі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням
(наприклад, його обслуговуванням), відносяться на видатки по мірі їх здійснення. Амортизація на
капіталізоване програмне забезпечення нараховується лінійним методом протягом очікуваного
строку його використання, який становить 2-10 років.
Операційна оренда. У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всі
ризики та вигоди, притаманні володінню активом, не передаються орендодавцем Групі, загальна
сума орендних платежів включається до складу прибутку чи збитку за рік (орендні витрати)
рівними частинами протягом строку оренди.
Оренда, вбудована в інші договори, відокремлюється, якщо (а) виконання договору пов’язане з
використанням конкретного активу або активів та (б) договір передбачає передачу права на
використання активу.
У випадках, коли активи здаються в оренду на умовах операційної оренди, орендні платежі до
отримання визнаються як орендний дохід рівномірно протягом всього строку оренди у складі інших
операційних доходів. Первісні прямі витрати, пов'язані з активами які здаються в операційну
оренду, додаються до балансової вартості таких активів.
Необоротні активи, утримувані для продажу. Необоротні активи відображаються в
консолідованому звіті про фінансовий стан як «Необоротні активи, утримувані для продажу», якщо
їх балансова вартість буде відшкодована, головним чином, шляхом продажу протягом 12 місяців
після закінчення звітного періоду. Рекласифікація активів вимагає дотримання всіх наступних
умов: (а) активи готові до негайного продажу в їх поточному стані; (б) керівництво Групи
затвердило діючу програму з пошуку покупця і приступило до її реалізації; (в) проводиться
активний маркетинг для продажу активів за обгрунтовану ціну; (г) очікується, що продаж буде
здійснений протягом одного року, і (д) не очікується істотної зміни плану продажів або його
скасування.
Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються за найменшою з балансової та
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. Призначені для продажу основні
засоби, інвестиційна нерухомість і нематеріальні активи не амортизуються. Рекласифіковані
довгострокові фінансові інструменти, відстрочені податки і інвестиційна нерухомість, яка
відображається за справедливою вартістю, не підлягають списанню за меншою з балансової та
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.
Заборгованість перед іншими банками. Заборгованість перед іншими банками включає
непохідні фінансові зобов'язання та обліковується за амортизованою вартістю з моменту надання
Групі грошових коштів або інших активів банками-контрагентами.
Кошти клієнтів. Кошти клієнтів включають непохідні фінансові зобов’язання перед фізичними
особами, державними або корпоративними клієнтами та обліковуються за амортизованою
вартістю.
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Випущені боргові цінні папери. Випущені боргові цінні папери включають облігації, випущені
Групою. Боргові цінні папери обліковуються за амортизованою вартістю. Якщо Група викуповує
власні випущені боргові цінні папери, вони виключаються з консолідованого звіту про фінансовий
стан, а різниця між балансовою вартістю зобов'язання та сплаченим відшкодуванням включається
до складу доходів від врегулювання заборгованості.
Інші позикові кошти. Інші позикові кошти включають позикові кошти, отримані від банківських та
небанківських фінансових організацій, та обліковуються за амортизованою вартістю.
Субординований борг. Субординований борг являє собою довгострокові угоди про надання
позикових коштів, які, у випадку невиконання позичальником своїх зобов’язань є вторинними по
відношенню до основних боргових зобов’язань кредитора. Субординований борг обліковується за
амортизованою вартістю.
Похідні фінансові інструменти. Похідні фінансові інструменти, що включають валютообмінні
контракти, обліковуються за справедливою вартістю.
Всі похідні фінансові інструменти розкриваються як активи, коли їхня справедлива вартість
позитивна, і як зобов’язання, коли їхня справедлива вартість негативна. Зміни справедливої
вартості похідних інструментів відносяться на прибуток чи збиток за рік (прибутки мінус збитки від
похідних фінансових інструментів). Група не застосовує облік хеджування.
Податки на прибуток. У цій консолідованій фінансовій звітності оподаткування показано
відповідно до вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих норм, які
діяли або фактично були введені в дію станом на кінець звітного періоду.
Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та
відображаються у складі прибутку чи збитку за рік, якщо тільки вони не мають бути відображені в
інших сукупних доходах або безпосередньо у складі власного капіталу у зв’язку з тим, що вони
стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних
доходах або безпосередньо у складі власного капіталу.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди.
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оціночних показниках, якщо консолідована
фінансова звітність ухвалюється до моменту подання відповідних податкових декларацій. Інші
податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших
операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою
активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей консолідованої фінансової
звітності. Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не
визнається для тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або
зобов’язання у результаті операції, яка не є об’єднанням компаній і яка не впливає на фінансовий
результат або оподатковуваний прибуток.
Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування визначаються із використанням ставок
оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на кінець звітного
періоду і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці
або зараховані перенесені податкові збитки.
Відстрочені податкові активи за тимчасовими різницями, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує імовірність отримання
оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
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Відстрочений податок на прибуток розраховується на основі нерозподіленого прибутку дочірніх
компаній, отриманого після придбання, та суми інших змін резервів дочірніх компаній після
придбання, за винятком випадків, коли Група контролює дивідендну політику Дочірньої компанії і
існує вірогідність того, що тимчасові різниці не будуть реалізовані у передбачуваному майбутньому
через дивіденди або іншим чином.
Невизначені податкові позиції. Керівництво оцінює невизначені податкові позиції Групи станом
на кінець кожного звітного періоду. Зобов’язання, що відображаються щодо податку на прибуток,
визначаються керівництвом як позиції із невисокою імовірністю того, що їх вдасться відстояти у
випадку виникнення претензій з боку податкових органів. Така оцінка виконується виходячи з
тлумачення Групою податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинності на
кінець звітного періоду, та будь-якого відомого рішення судових або інших органів з подібних
питань.
Зобов’язання зі штрафів, процентів та податків, крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку,
визнаються на підставі розрахованих керівництвом витрат, необхідних для врегулювання
зобов’язання станом на кінець звітного періоду.
Резерви зобов’язань та відрахувань. Резерви зобов’язань та відрахувань – це зобов’язання
нефінансового характеру із невизначеним строком або сумою. Резерви відображаються у
консолідованій фінансовій звітності, коли Група має теперішнє юридичне або конструктивне
зобов’язання у результаті минулих подій і коли існує імовірність того, що для погашення такого
зобов’язання потрібен буде відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього
зобов’язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська
заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо
контрагент виконав свої зобов’язання за угодою, і обліковується за амортизованою вартістю.
Акціонерний капітал. Прості акції показані у складі власного капіталу. Витрати, безпосередньо
пов’язані з емісією нових акцій, показуються у складі власного капіталу як зменшення суми
надходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості внесених у капітал
сум над номінальною вартістю випущених акцій обліковується у складі власного капіталу як
емісійний дохід.
Дивіденди. Дивіденди показуються у складі власного капіталу в періоді, в якому вони були
оголошені. Будь-які дивіденди, оголошені після закінчення звітного періоду, але до ухвалення
консолідованої фінансової звітності до випуску, описуються у Примітці «Події після закінчення
звітного періоду». Розподіл прибутку та його використання іншим чином відбувається на основі
бухгалтерської звітності Банку. В українському законодавстві основою розподілу визначено
нерозподілений прибуток.
Визнання доходів і витрат. Дохід визнається, якщо існує висока ймовірність того, що Група
отримає економічні вигоди, і якщо дохід може бути надійно оцінений. Для визнання доходу у
консолідованій фінансовій звітності повинні також виконуватися такі критерії:
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Процентний і аналогічний дохід і витрати
З 1 січня 2018 року Група розраховує процентний дохід за борговими фінансовими активами, що
оцінюються за амортизованою вартістю або за СВІСД, застосовуючи ефективну процентну ставку
до валової балансової вартості фінансових активів, крім кредитно-знецінених фінансових активів
(до 1 січня 2018 року – застосовуючи ефективну процентну ставку до амортизованої вартості
фінансових активів). Ефективна процентна ставка – це ставка, при дисконтуванні за якою
розрахункові майбутні грошові платежі або надходження протягом періоду використання
фінансового інструменту або протягом коротшого періоду часу, де це може бути застосовано, в
точності дорівнюють чистій балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання.
При розрахунку враховуються всі договірні умови за фінансовим інструментом (наприклад, право
на дострокове погашення) та комісійні або додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з
інструментом, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються
майбутні кредитні збитки. Балансова вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання
коригується в разі перегляду Групою оцінок платежів або надходжень. Скоригована балансова
вартість розраховується на підставі первісної ефективної процентної ставки, а зміна балансової
вартості відображається як процентний дохід або витрати.
Для фінансового активу, який стає кредитно-знеціненими, Група розраховує процентний дохід,
застосовуючи ефективну процентну ставку до чистої амортизованої вартості даного фінансового
активу. Якщо фінансовий актив більше не є кредитно-знеціненим, Група повертається до
розрахунку процентного доходу на основі валової вартості.
Для ПСКЗ фінансових активів Група розраховує процентний дохід із застосуванням ефективної
процентної ставки, скоригованої з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої вартості
фінансового активу. Ефективна процентна ставка, скоригована з урахуванням кредитного ризику,
– це ставка, яка при первісному визнанні дисконтує розрахункові майбутні грошові потоки
(включаючи кредитні збитки) до амортизованої вартості ПСКЗ активів.
Процентний дохід за всіма фінансовими активами, що оцінюються за СВПЗ, визнається з
використанням договірної процентної ставки в складі статті «Інший процентний дохід» в
консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Комісійні доходи
Група отримує комісійні доходи від різних видів послуг, які вона надає клієнтам. Комісійні доходи
можна розділити на такі дві категорії:
Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду часу
Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду часу, нараховуються
протягом цього періоду в міру виконання відповідних обов'язків до виконання. Такі статті
включають комісійні доходи та винагороду за управління активами, відповідальне зберігання та
інші управлінські та консультаційні послуги. Комісії за зобов'язання з надання кредитів, якщо
ймовірність використання кредиту велика, і інші комісії, пов'язані з видачею кредитів, відносяться
на майбутні періоди (поряд з додатковими витратами) та визнаються як коригування ефективної
процентної ставки за кредитом.
Комісійні доходи від надання послуг за здійснення операцій
Комісійні доходи, отримані за проведення або участь в переговорах за здійснення операції від
імені третьої сторони, наприклад, коли обов'язком Групи до виконання є укладення угоди при
купівлі акцій або інших цінних паперів, або покупка або продаж бізнесів, визнаються після
завершення такої операції. Комісійні (або частина комісійних), пов'язані з певними обов'язками до
виконання, визнаються після виконання відповідних критеріїв. Якщо договір передбачає змінне
відшкодування, комісійні доходи визнаються тільки тією мірою, в якій найвищою мірою ймовірно,
що при наступному вирішенні невизначеності, властивої змінному відшкодуванню, не відбудеться
значного зменшення суми визнаного накопичувальним підсумком доходу.
Дивідендний дохід
Дивідендний дохід визнається, коли встановлено право Групи на отримання платежу.
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Перерахунок іноземної валюти. Функціональною валютою всіх підприємств Групи, що
консолідуються, є валюта первинного економічного середовища, в якому працює підприємство.
Функціональною валютою Банку і валютою подання Групи є національна валюта України – гривня.
Функціональною валютою Дочірньої компанії є євро.
Монетарні активи і зобов’язання перераховуються у функціональну валюту кожної компанії Групи
за офіційним обмінним курсом станом на кінець відповідного звітного періоду. Доходи і збитки від
курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних
активів і зобов’язань у функціональну валюту кожного підприємства за обмінними курсами на
кінець року, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (як прибутки мінус збитки від
переоцінки іноземної валюти).
Результати і фінансовий стан дочірніх компаній Групи перераховуються у валюту подання
наступним чином:
(i) активи і зобов’язання кожного поданого звіту про фінансовий стан подаються перерахованими
за обмінним курсом станом на кінець дня на кінець кожного звітного періоду;
(ii) доходи та витрати перераховані за середнім курсом обміну (крім випадків, коли такий середній
курс не є приблизно рівним кумулятивному ефекту курсів обміну на дати відповідних операцій, в
цих випадках доходи і витрати перераховуються на дату операції);
(iii) компоненти капіталу перераховані за історичним курсом обміну; та
(iv) усі курсові різниці, що виникли, визнаються у складі інших сукупних доходів.
Основні курси обміну, що застосовувались для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими:
1 долар США
1 євро

31 грудня 2018 р., гривень
27,688264
31,714138

31 грудня 2017 р., гривень
28,067223
33,495424

Активи у довірчому управлінні. Активи, які Група утримує від свого імені, але за рахунок третіх
сторін, не відображаються у консолідованому звіті про фінансовий стан. Комісійні, отримані від
операцій довірчого управління, відображені у складі доходу від виплат і комісійних.
Прибуток на акцію. Базисний прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого
прибутку або збитку за рік на середньозважену кількість звичайних акцій, що були в обігу протягом
року. Група не має конвертованих привілейованих акцій або конвертованих облігацій, таким
чином, розбавлений прибуток на акцію буде дорівнювати базисному прибутку на акцію. Групою не
проводились операції з акціями чи потенційними акціями, які могли б вплинути на суму прибутку на
акцію станом на звітну дату.
Взаємозалік. Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань, з подальшим включенням до
консолідованого звіту про фінансовий стан лише їхньої чистої суми, може здійснюватися лише у
випадку існування юридично визначеного права взаємозаліку визнаних сум, коли є намір провести
розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за
зобов’язанням. При цьому право на взаємозалік (а) не повинне залежати від майбутніх подій та (б)
повинне мати юридичну силу в усіх наступних обставинах: (i) у ході ведення звичайної комерційної
діяльності, (ii) у разі невиконання зобов'язань за платежами (подія дефолту) та (iii) у випадку
неплатоспроможності чи банкрутства.
Витрати на персонал та відповідні відрахування. Витрати на заробітну плату, внески до
пенсійних фондів країн, де розташовані підприємства Групи і фондів соціального страхування,
оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у
тому році, в якому відповідні послуги надавались працівниками Групи.
У Групи відсутнє юридичне або конструктивне зобов’язання здійснювати пенсійні або інші подібні
виплати, крім платежів за планом із встановленими внесками відповідно до законодавства.
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Звітність за сегментами. Формат подання інформації про операційні сегменти відповідає
формату внутрішньої звітності, яка подається особі, відповідальній за прийняття операційних
рішень Групи. Сегменти, чиї доходи, фінансові результати та активи перевищують 10% від
загальних показників за всіма сегментами, розкриваються окремо. Аналіз за сегментами
представлений у Примітці 28.
Представлення консолідованого звіту про фінансовий стан за порядком ліквідності.
Група не має чітко визначеного робочого циклу і не розкриває окремо короткострокові та
довгострокові активи та зобов'язання у консолідованому звіті про фінансовий стан. Натомість,
активи та зобов’язання представлені у порядку їхньої ліквідності. У поданій нижче таблиці
представлена інформація по кожній статті консолідованого звіту про фінансовий стан, яка поєднує
суми, що, як очікується, будуть погашені або врегульовані до та після закінчення дванадцяти
місяців після звітного періоду.

У тисячах гривень
АКТИВИ
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Заборгованість інших
банків
Кредити та аванси
клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Інвестиційна нерухомість
Передоплата з поточного
податку на прибуток
Нематеріальні активи
Приміщення та
обладнання
Необоротні активи,
утримувані для продажу
Інші фінансові та
нефінансові активи
ВСЬОГО АКТИВІВ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Заборгованість перед
іншими банками
Кошти клієнтів
Інші позикові кошти
Поточне зобов’язання з
податку на прибуток
Резерви зобов’язань та
відрахувань та інші
зобов’язання
Випущені боргові цінні
папери
Відстрочене зобов’язання
з податку на прибуток
Субординований борг
ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

31 грудня 2018 року
Суми, що, як очікується,
будуть погашені чи
врегульовані
До закінченПісля
ня 12 місяців закінчення 12
після місяців після
звітного
звітного
періоду
періоду

Всього

31 грудня 2017 року
Суми, що, як очікується,
будуть погашені чи
врегульовані
До закінченПісля
ня 12 місяців закінчення 12
після місяців після
звітного
звітного
періоду
періоду

Всього

6 205 423

-

6 205 423

7 973 615

-

7 973 615

1 438 801

93 652

1 532 453

1 239 120

20

1 239 140

12 637 284
4 131 626
1 060 944

5 738 290
81 000
40 245

18 375 574
4 212 626
1 101 189

9 258 807
4 934 027
-

9 822 055
438 743
34 397

19 080 862
5 372 770
34 397

8 837
-

63 270

8 837
63 270

146
-

94 250

146
94 250

-

1 252 267

1 252 267

-

1 279 264

1 279 264

33 322

-

33 322

1 067 983

-

1 067 983

473 955

292 010

765 965

329 811

382 668

712 479

25 990 192

7 560 734

33 550 926

24 803 509

12 051 397

36 854 906

35 418
17 384 438
1 720 896

28 346
8 283 647
662 155

63 764
25 668 085
2 383 051

58 205
20 721 277
2 593 509

36 741
8 318 703
-

94 946
29 039 980
2 593 509

18 591

-

18 591

2 529

-

2 529

826 094

849

826 943

450 915

159

451 074

-

556 863

556 863

2 928

558 583

561 511

83 664

37 674
408 523

37 674
492 187

56 252

46 184
462 422

46 184
518 674

20 069 101

9 978 057

30 047 158

23 885 615

9 422 792

33 308 407

Зміни в відображенні резерву під кредитні збитки. У 2018 році з впровадженням МСФЗ
(IFRS) 9 Група змінила підхід до відображення резерву під кредитні збитки за фінансовими
інструментами.
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Основні принципи облікової політики (продовження)

Ця зміна не мала впливу на чистий прибуток Групи, що був відображений у консолідованому звіті
про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 2017 рік.
Вплив цих змін на консолідований звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід Групи за
2017 рік приведено в таблиці нижче:
За 2017 рік
(до змін)

Вплив змін у
відображенні
на звітність

За 2017 рік
(після змін)

У тисячах гривень
Відрахування до резерву під кредитні збитки
Резерв під зменшення корисності кредитів клієнтам
Адміністративні та інші операційні витрати
(рекласифікація резерву під зменшення корисності інших
фінансових активів та резерву за зобов’язаннями,
пов'язаними з кредитуванням)

-

(628 413)

(628 413)

(615 028)

615 028

-

(1 366 623)

13 385

(1 353 238)

4
Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні
облікової політики
Група використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у консолідованій
фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань протягом наступного
фінансового року. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому
досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які
вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові
оцінки, керівництво Групи також використовує професійні судження при застосуванні облікової
політики.
Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у
консолідованій фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування
балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Очікувані кредитні збитки/збитки від зменшення корисності фінансових активів
Оцінка збитків як згідно з МСФЗ (IFRS) 9, так і відповідно до МСБО (IAS) 39 за всіма категоріями
фінансових активів вимагає застосування судження, зокрема, при визначенні ОКЗ/збитків від
зменшення корисності та оцінці значного зростання кредитного ризику необхідно оцінити величину
і терміни виникнення майбутніх грошових потоків і вартість забезпечення. Такі попередні оцінки
залежать від ряду факторів, зміни в яких можуть привести до різних сум оціночних резервів під
зменшення корисності. Розрахунки ОКЗ Групи є результатом складних моделей, що включають
ряд базових припущень щодо вибору змінних вхідних даних і їх взаємозалежностей. До елементів
моделей розрахунку ОКЗ, які вважаються судженнями і розрахунковими оцінками, відносяться
наступні:
► система присвоєння внутрішнього кредитного рейтингу, яка використовується Групою для
визначення ймовірності дефолту (PD);
► критерії, які використовуються Групою для оцінки того, чи мало місце значне зростання
кредитного ризику, в результаті чого оціночний резерв під зменшення корисності фінансових
активів повинен оцінюватися в сумі, що дорівнює ОКЗ за весь термін, і якісна оцінка;
► об'єднання фінансових активів в групи, коли ОКЗ за ними оцінюються на груповій основі;
► розробка моделей розрахунку ОКЗ, включаючи різні формули і вибір вхідних даних;
► визначення взаємозв'язків між макроекономічними сценаріями і економічними даними,
наприклад, рівнем безробіття і вартістю забезпечення, а також вплив на показники ймовірності
дефолту (PD), величину, схильну до ризику дефолту (EAD), та рівень втрат при дефолті (LGD);
► вибір прогнозних макроекономічних сценаріїв і їх зважування з урахуванням ймовірності для
отримання економічних вхідних даних для моделей оцінки ОКЗ.
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Детальна інформація про резерви під ОКЗ представлена в Примітках 6, 7, 8, 9, 13, 29 та 31.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України припускає
можливість різних тлумачень (Див. Примітку 31).
Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Група
здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСБО (IAS) 39 та МСФЗ (IFRS) 9 вимагають
обліковувати фінансові інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю. За
відсутності активного ринку таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі
операції за ринковими або неринковими ставками, використовуються професійні судження.
Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними
сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. Умови операцій з пов’язаними сторонами
описані у Примітці 35.
Оцінка інвестиційної нерухомості. Група визначила ринкову вартість об'єктів інвестиційної
нерухомості на основі звітів незалежних оцінювачів, датованих з вересня по грудень 2018 року.
Оцінка проводилась у рамках дохідного та порівняльного підходів (на 31 грудня 2017 року –
порівняльного підходу). Незалежні оцінювачі використовують професійні судження та оцінки для
визначення аналогів приміщень, що використовуються при застосуванні порівняльного підходу.
Оцінка приміщень, які займає та використовує Група. Як описано у Примітці 3, приміщення,
що належать Групі, проходять регулярну переоцінку. Переоцінка проводиться на основі
результатів оцінки, яку виконують незалежні фірми-оцінювачі. Основою оцінки для приміщень
Банку є порівняльний підхід, для приміщень РІБу – дохідний підхід. У ході переоцінки незалежні
оцінювачі використовують професійні судження та оцінки для визначення аналогів приміщень, що
використовуються при застосуванні порівняльного підходу.
Контроль над Дочірньою компанією. У грудні 2015 року та у липні 2017 року Банк здійснив
продаж акцій РІБа. Частка Банку в капіталі Дочірньої компанії після реалізації акцій складає 14%.
Банк вважає, що РІБ і надалі залишається його Дочірньою компанією, і продовжує консолідувати
результати його діяльності. Таке твердження базується на тому, що у відповідності до угоди з
акціонерами, Банку були передані на невизначений термін права голосу за акціями, які Банк може
використовувати на свій розсуд. В результаті Банк отримав більшість голосів за акціями,
можливість і надалі контролювати діяльність РІБу, приймати суттєві рішення, які впливають на
діяльність Дочірньої компанії, і, відповідно, результати такої діяльності.

____________________________________________________________________________________
29

Група «Банк «Південний»
Примітки до консолідованої фінансової звітності – 31 грудня 2018 року
5

Нові та переглянуті стандарти

Нижче представлені стандарти та інтерпретації, які були випущені, але ще не набрали чинності на
дату складання консолідованої фінансової звітності Групи. Група планує застосовувати ці
стандарти після набрання ними чинності.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО (IAS) 17 «Оренда»,
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКТ (SIC)
15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКТ (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які
мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки,
подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори
оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку,
передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від
визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю і короткострокової оренди
(тобто оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати
зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання по оренді), а також актив, який
представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі
права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням
по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події
(наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу
або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар
буде враховувати суми переоцінки зобов'язання за орендою в якості коригування активу в формі
права користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в
порівнянні з діючими в даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати
класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСБО (IAS) 17,
виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.
Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу
інформації в порівнянні з МСБО (IAS) 17.
Група планує застосувати МСФЗ (IFRS) 16 з використанням модифікованого ретроспективного
підходу і визнати сукупний ефект першого застосування МСФЗ (IFRS) 16 на дату першого
застосування.
Група буде використовувати звільнення, запропоновані в стандарті щодо договорів оренди, термін
яких закінчується протягом 12 місяців з дати першого застосування, а також щодо договорів
оренди базових активів з низькою вартістю. У Групи є договори оренди певного офісного
обладнання (наприклад, персональні комп'ютери, друковані та копіювальні пристрої), вартість
якого вважається низькою.
Нижче представлено попередній розрахунковий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 16 на
консолідований звіт про фінансовий стан Групи:
У тисячах гривень

1 січня 2019 р.

Активи
Приміщення та обладнання (активи в формі права користування):
- у тому числі гарантійні платежі та передплати
Всього активи

163 820
5 968
163 820

Зобов’язання
Інші зобов'язання (зобов'язання по оренді)
Всього зобов’язання

157 852
157 852

Чистий вплив на власний капітал

-
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МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти»
В травні 2017 року Рада з МСФЗ опублікувала МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий
всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання
визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він
замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який був випущений в 2005 році. МСФЗ
(IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя і
страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно
від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових інструментів з
умовами дискреційної участі.
Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі
обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну
від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках,
МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи всі доречні
аспекти обліку.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності починаючи з 1 січня 2022 року або після цієї дати, при цьому
вимагається розкриття порівняльної інформації. Дозволяється застосування до цієї дати за умови,
що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування.
Група оцінить ефект від застосування МСФЗ (IFRS) 17 на її консолідовану фінансову звітність.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових
трактувань, що впливає на застосування МСБО (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до
податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСБО (IAS) 12, а також не містить
особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими
трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання:
► організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо;
► припущення, які організація робить для розгляду трактувань податковими органами;
► як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку;
► як організація розглядає зміни в фактах і обставинах.
Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо
або разом з одним або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно
використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат розв'язання
невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року
або після цієї дати. Група буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскільки
Група здійснює свою діяльність в складному податковому середовищі, застосування роз'яснення
може вплинути на консолідовану фінансову звітність Групи і необхідне розкриття інформації.
Крім того, Група може бути змушена встановити процедури та методи отримання інформації,
необхідної для своєчасного застосування роз'яснення.
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Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним
відшкодуванням»
Згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися за амортизованою вартістю або за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові
потоки є «виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину
основної суми боргу» (тест SPPI) і інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що
дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що фінансовий актив
задовольняє тест SPPI незалежно від того, яка подія або обставина призводить до дострокового
розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона виплачує чи отримує обґрунтоване
відшкодування за дострокове розірвання договору.
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що
починаються 1 січня 2019 року. Допускається застосування до цієї дати. Дані поправки не
впливають на консолідовану фінансову звітність Групи.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між
інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством»
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 в частині обліку втрати
контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або спільному
підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в
результаті продажу або внеску активів, що являють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ
(IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним підприємством,
визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, який виникає в результаті продажу або
внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у
інших інвесторів в асоційованому підприємстві або спільному підприємстві.
Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте
організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
Група не очікує істотного ефекту в результаті застосування даних поправок.
Поправки до МСБО (IAS) 19 «Внесення змін до програми, скорочення програми або погашення
зобов'язань за програмою»
Поправки до МСБО (IAS) 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 погашення зобов'язань за програмою відбувається протягом звітного періоду,
організація повинна:
► визначити вартість послуг поточного періоду стосовно решти періоду після внесення змін до
програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних
припущень, використаних для переоцінки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною
виплатою, що відображають винагороди, пропоновані за програмою, і активи програми після даної
події;
► визначити чисту величину відсотків стосовно решти періоду після внесення змін до програми, її
скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, з використанням: чистого
зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою, що відображають винагороди,
пропоновані за програмою, і активи програми після цієї події; і ставки дисконтування, використаної
для переоцінки цього чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою.
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Поправки також роз'яснюють, що організація повинна спочатку визначити вартість послуг минулих
періодів або прибуток або збиток від погашення зобов'язань за цією програмою, без урахування
впливу граничної величини активу. Дана сума визнається в прибутку чи збитку. Потім організація
повинна визначити вплив граничної величини активів після внесення змін до програми, її
скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою. Будь-яка 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 за програмою, що сталися на дату або після початку першого річного звітного періоду,
що починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.
Поправки до МСБО (IAS) 28 «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні
підприємства»
Поправки роз'яснюють, що організація застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових вкладень в
асоційовану організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод дольової
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 таких довгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків в
МСФЗ (IFRS) 9.
У поправках також пояснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до уваги
збитки, понесені асоційованою організацією або спільним підприємством, чи збитки від зменшення
корисності по чистих інвестиціях, визнані в якості коригувань чистих інвестицій в асоційовану
організацію або спільне підприємство, що виникають внаслідок застосування МСБО (IAS) 28
«Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства».
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.
Оскільки у Групи відсутні такі довгострокові вкладення в асоційовану організацію або спільне
підприємство, дані поправки не матимуть впливу на її консолідовану фінансову звітність.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 років (випущені в грудні 2017 року)
Дані удосконалення включають:
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу»
У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є спільною
операцією, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного
поетапно, включаючи переоцінку раніше наявної частки участі в активах та зобов'язаннях спільної
операції за справедливою вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше
частку участі в спільних операціях.
Організація повинна застосовувати дані поправки щодо об'єднань бізнесів, дата яких збігається
або настає після початку першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2019 року або
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Дані поправки будуть застосовуватися до
майбутніх об'єднанням бізнесів Групи.
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне підприємництво»
Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати
спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких представляє бізнес, як цей
термін визначено в МСФЗ (IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках частки участі,
що були раніше, в даній спільній операції не переоцінюються.
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Організація повинна застосовувати дані поправки щодо угод, в рамках яких вона отримує спільний
контроль і дата яких збігається або настає після початку першого річного звітного періоду, що
починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. В даний
час дані поправки не застосовні до Групи, однак вони можуть застосовуватися до угод в
майбутньому.
МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» - податкові наслідки щодо виплат за фінансовими
інструментами, класифікованих як інструменти капіталу
Поправки роз'яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов'язані з минулими
операціями чи подіями, які генерували прибуток, що розподіляється, ніж з розподілами між
власниками. Отже, організація повинна визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в складі
прибутку чи збитку, іншого сукупного доходу або власного капіталу в залежності від того, де
організація спочатку визнала такі минулі операції або події.
Організація повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. При першому застосуванні
даних поправок організація повинна застосовувати їх до податкових наслідків щодо дивідендів,
визнаних на дату початку найбільш раннього порівняльного періоду або після цієї дати. Оскільки
поточна практика Групи відповідає вимогам поправок, Група не очікує, що вони матимуть будьякий вплив на її консолідовану фінансову звітність.
МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики» - витрати на позики, які підлягають капіталізації
Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати позики, отримані спеціально для
придбання кваліфікованого активу, в рамках позик на спільні цілі, коли завершені практично всі
роботи, необхідні для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу.
Група повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на дату
початку річного звітного періоду, в якому Група вперше застосовує дані поправки, або після цієї
дати. Група повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Оскільки поточна діяльність
Групи відповідає вимогам поправок, очікується, що дані поправки не матимуть впливу на
консолідовану фінансову звітність Групи.
6

Грошові кошти та їх еквіваленти
31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

Грошові кошти у касі
Залишки на рахунку в НБУ
Залишки на рахунку в Банку Латвії
Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» в інших банках:
- Україна
- Інші країни

1 074 994
673 930
2 986 616

1 695 459
796 484
3 001 619

18 822
1 453 752

23 142
2 456 911

Всього грошових коштів та їх еквівалентів до зменшення корисності

6 208 114

7 973 615

(2 691)

-

6 205 423

7 973 615

У тисячах гривень

Мінус: резерв під зменшення корисності
Всього грошових коштів та їх еквівалентів

На 31 грудня 2018 року сума обов’язкового резерву в НБУ розраховується як проста середня
величина протягом відповідного періоду визначення резервної бази (на 31 грудня 2017 року –
протягом відповідного періоду визначення резервної бази) і повинна утримуватися на рівні від 3 до
6,5 процентів (на 31 грудня 2017 року – від 3 до 6,5 процентів) від певних зобов’язань Банку.
Відповідно, сума цього залишку може змінюватися кожного дня.
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Залишки на рахунку в Банку Латвії включають обов’язкові резерви, що утримуються відповідно до
вимог Банку Латвії, які встановлюють мінімальний щомісячний рівень середнього залишку на
кореспондентському рахунку в Банку Латвії. Проте щоденно грошові кошти на рахунку можуть
використовуватися без обмежень.
Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за грошовими коштами та їх еквівалентами відбулися
такі зміни:
Стадія 1 колективна
оцінка
У тисячах гривень
Сума резервів на 1 січня 2018 р.
Нові створені активи
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Перехід в стадію 3
Вплив переходу між стадіями
Погашення грошових коштів та їх
еквівалентів
Інші зміни
Курсова різниця
Сума резервів на 31 грудня 2018 р.

1 112
525
4
(21)
(3)
(124)
603
(52)
2 044

Стадія 1 Стадія 2 індиві- колективна
дуальна
оцінка
оцінка
1 485
119
225
(4)
21
(4 630)
(6)
(1 295)
4 856
(303)
338

176
3
309

Стадія 3 індивідуальна
оцінка
4 630
1 990

Всього

(6 881)
261
-

(8 300)
5 635
(91)
2 691

2 716
750
1 981

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за географічним принципом, валютами, процентними
ставками та аналіз кредитної якості подані у Примітці 29.
Станом на 31 грудня 2018 року у Групи було два банки-контрагенти (на 31 грудня 2017 року – три
банки-контрагентів) із загальною сумою залишків грошових коштів та їх еквівалентів понад 359 105
тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року – понад 418 986 тисяч гривень), загальна сума цих залишків
до вирахування резерву під зменшення корисності складала 1 361 700 тисяч гривень (на 31 грудня
2017 року – 1 651 613 тисяч гривень) або 22% (на 31 грудня 2017 року – 19%) від загальної суми
грошових коштів та їх еквівалентів.
7

Заборгованість інших банків

Строкові депозити в інших банках
Гарантійні депозити в інших банках

31 грудня
2018 року
1 101 700
432 457

31 грудня
2017 року
419 694
819 446

Всього заборгованості інших банків до зменшення корисності

1 534 157

1 239 140

(1 704)

-

1 532 453

1 239 140

У тисячах гривень

Мінус: резерв під зменшення корисності
Всього заборгованості інших банків

Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за заборгованістю інших банків відбулися такі зміни:

У тисячах гривень
Сума резервів на 1 січня 2018 р.
Нові створені активи
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Вплив переходу між стадіями
Погашення заборгованості інших банків
Інші зміни
Курсова різниця
Сума резервів на 31 грудня 2018 р.

Стадія 1 колективна
оцінка
155
310
88
(356)
(57)
(39)
28
(3)
126

Стадія 1 Стадія 2 індиві- колективна
дуальна
оцінка
оцінка
1 114
7 865
4
(88)
356
(221)
(3 657)
(2)
(3 624)
(13)
(158)
2
1 540
38

Всього

1 269
8 179
(278)
(3 698)
(3 609)
(159)
1 704
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Заборгованість інших банків (продовження)

У 2017 році у сумі резерву під зменшення корисності заборгованості інших банків відбулися такі
зміни:
У тисячах гривень

2017 рік

Резерв під зменшення корисності заборгованості інших банків на 1 січня
Суми, списані протягом року як безнадійні
Курсові різниці

2 790
(2 791)
1

Резерв під зменшення корисності заборгованості інших банків на 31 грудня

-

Станом на 31 грудня 2018 року Група мала залишки у трьох банках-контрагентах (на 31 грудня
2017 року – у чотирьох банках-контрагентах) із загальною сумою залишків не нижче 236 871 тисячу
гривень (на 31 грудня 2017 року – 123 139 тисяч гривень). Загальна сума залишків цих депозитів
до вирахування резерву під зменшення корисності складала 1 348 049 тисяч гривень (на 31 грудня
2017 року – 987 542 тисячі гривень), або 88% від загальної суми заборгованості інших банків (на 31
грудня 2017 року – 80%).
Інформацію про розрахункову справедливу вартість кожного класу заборгованості інших банків
подано у Примітці 34. Аналіз заборгованості інших банків за процентними ставками та аналіз
кредитної якості подані у Примітці 29.
8

Кредити та аванси клієнтам

У тисячах гривень

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам – споживчі кредити
Кредити фізичним особам – іпотечні кредити
Договори купівлі та зворотного продажу («зворотне репо»)
Кредити фізичним особам – приватним підприємцям

20 138 608
357 537
181 952
170 598
56 183

20 834 244
460 857
246 794
20 496
60 271

Всього кредитів та авансів клієнтам до зменшення корисності

20 904 878

21 622 662

Мінус: резерв під зменшення корисності кредитів

(2 529 304)

(2 541 800)

Всього кредитів та авансів клієнтам

18 375 574

19 080 862
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Кредити та аванси клієнтам (продовження)

Станом на 31 грудня 2018 року кредити та аванси клієнтам у сумі 688 860 тисяч гривень (у 2017
році – 666 746 тисяч гривень) фактично забезпечені депозитами клієнтів у сумі 880 855 тисяч
гривень (у 2017 році – 845 052 тисячі гривень). Див. Примітку 15.
Протягом 2018 року в сумі валової балансової вартості за кредитами юридичним особам відбулися
такі зміни:

У тисячах гривень
Валова балансова
вартість на
1 січня 2018 р.
Видані кредити
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Перехід в стадію 3
Перехід між
основами оцінки
Погашення кредитів
Інші зміни
Суми, списані
протягом року
Валова балансова
вартість на
31 грудня 2018 р.

Стадія 1 - Стадія 1 колективна
індивіоцінка дуальна
оцінка

Стадія 2 колективна
оцінка

Стадія 2 - Стадія 3 індивіколекдуальна
тивна
оцінка
оцінка

Стадія 3 індивідуальна
оцінка

Всього

3 046 115
899 561
(99 264)
191 363
(609 582)

842 563
47 175
(20 078)
(38 171)
153 793

1 728 517
76 635
(40 139)
(171 817)
763 462

20 834 244
24 723 045
-

471 117 (300 447)
(1 544 440) (388 517)
303 473
259 903

300 447
(347 626)
130 302

(26 969 516)
2 039 805

3 701 495
8 893 170
6 820 666
(9 470 172)
(64 019)

6 102
(6 003)
-

11 515 554
14 806 504
(6 667 287)
9 494 800
(243 654)

(7 683 713)
613 858

(6 202)
6 103

(471 117)
(16 999 018)
726 166

-

-

(3 909)

(3 046)

(8 092)

(473 923)

(488 970)

2 811 285

-

12 158 039

2 655 297

548 129

1 965 858

20 138 608

Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за кредитами юридичним особам відбулися такі зміни:

У тисячах гривень
Сума резервів на
1 січня 2018 р.
Видані кредити
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Перехід в стадію 3
Перехід між основами
оцінки
Коригування
процентного доходу
Вплив переходу між
стадіями
Погашення кредитів
Інші зміни
Суми, списані протягом
року
Курсова різниця
Сума резервів на
31 грудня 2018 р.

Стадія 1 колективна
оцінка

Стадія 1 - Стадія 2 індивіколекдуальна
тивна
оцінка
оцінка

Стадія 2 - Стадія 3 індивіколекдуальна
тивна
оцінка
оцінка

Стадія 3 індивідуальна
оцінка

Всього

480 837
26 174
(11 250)
(10 940)
7 172

1 024 373
24 778
(5 113)
(71 105)
246 720

2 501 686
209 864
-

(10 168) (308 658)

325 945

-

54 851
38 036
101 335
(50 231)
(1)

585
-

216 539
82 602
(71 079)
69 489
(13 108)

(106)

-

(7 013)

(623)

-

(274)

(8 022)

4 670

14 226

9 977

(9)
98 447
(576) (101 595)
- (98 187)

8 009
(65 758)
230 671

18 561
(26 188)
151 711

43 590
(8 827)
(24 440)

105 931
(220 261)
230 639

(62 667)
(17 317)
(29 116)

725 086
38 274
(14 478)
62 787
(240 783)

(1 046)

-

(3 909)
(4 254)

(3 046)
(6 182)

(8 092)
(217)

(473 923)
(25 322)

(488 970)
(37 021)

33 115

-

167 658

716 390

323 780

1 070 902

2 311 845
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Кредити та аванси клієнтам (продовження)

Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за споживчими кредитами фізичним особам відбулися
такі зміни:

У тисячах гривень
Сума резервів на 1 січня 2018 р.
Видані кредити
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Перехід в стадію 3
Перехід між основами оцінки
Коригування процентного доходу
Вплив переходу між стадіями
Погашення кредитів
Інші зміни
Суми, списані протягом року
Курсова різниця
Сума резервів на 31 грудня 2018 р.

Стадія 1 колективна
оцінка
1 422
3 281
51 378
(1 611)
(553)
(39)
(41)
(49 453)
(1 200)
(2 274)
(1)
(2)
907

Стадія 2 колективна
оцінка
58 936
231
(13 624)
11 781
(8 660)
(16)
7 780
(3 937)
29 620
(3 316)
78 795

Стадія 3 колективна
оцінка
35 840
17 768
(37 690)
(10 110)
9 069
3 804
1 817
51 713
(17 454)
(8 166)
(5 536)
(932)
40 123

Стадія 3 індивідуальна
оцінка
80 163
(64)
(60)
144
(3 765)
178
(20)
(232)
(9 726)
(40 693)
25 925

Всього

176 361
21 280
1 938
10 020
(22 591)
18 948
(15 263)
(44 943)
145 750

Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за іпотечними кредитами фізичним особам відбулися
такі зміни:

У тисячах гривень
Сума резервів на 1 січня 2018 р.
Видані кредити
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Перехід в стадію 3
Перехід між основами оцінки
Коригування процентного доходу
Вплив переходу між стадіями
Погашення кредитів
Інші зміни
Суми, списані протягом року
Курсова різниця
Сума резервів на 31 грудня 2018 р.

Стадія 1 колективна
оцінка
1 862
230
17 929
(133)
(1 292)
(25)
(16 067)
(54)
(1 553)
(142)
755

Стадія 2 колективна
оцінка
263
(734)
18 973
(66)
(32)
(16 782)
(1 518)
686
790

Стадія 3 колективна
оцінка
27 909
(15 642)
(18 840)
635
19 943
340
19 020
(2 588)
20 150
(12)
(1 204)
49 711

Стадія 3 індивідуальна
оцінка
79 850
(1 553)
723
(19 943)
(79)
(509)
(5 558)
(4 453)
(31 738)
(694)
16 046

Всього

109 884
230
204
(14 338)
(8 200)
12 626
(31 750)
(1 354)
67 302

Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за договорами купівлі та зворотного продажу
(«зворотне репо») відбулися такі зміни:
У тисячах гривень
Сума резервів на 1 січня 2018 р.
Видані кредити
Погашення кредитів
Інші зміни
Курсова різниця
Сума резервів на 31 грудня 2018 р.

Стадія 1 колективна оцінка

Всього

79
891
(505)
(141)
(4)
320

79
891
(505)
(141)
(4)
320
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Кредити та аванси клієнтам (продовження)

Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за кредитами фізичним особам – приватним
підприємцям відбулися такі зміни:

У тисячах гривень

Стадія 1 колективна
оцінка

Стадія 2 колективна
оцінка

Стадія 3 колективна
оцінка

Всього

168
253
142
(165)
14
(69)
(154)
189

187
155
(142)
165
(15)
(205)
(93)
52

4 120
366
(437)
220
(423)
3 846

4 475
408
366
(1)
(711)
(27)
(423)
4 087

Сума резервів на 1 січня 2018 р.
Видані кредити
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Коригування процентного доходу
Вплив переходу між стадіями
Погашення кредитів
Інші зміни
Суми, списані протягом року
Сума резервів на 31 грудня 2018 р.

Резерв під ОКЗ протягом 2018 року відрізняється від суми, представленої у консолідованому звіті
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2018 рік, у зв'язку з відновленням кредитів, раніше
списаних як безнадійні у розмірі 35 тисяч гривень. Ці суми були відображені безпосередньо у
зменшенні у рядку резервів у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 2018 рік.
За відсутності забезпечення чи інших механізмів підвищення кредитної якості, ОКЗ за кредитами
клієнтам Стадії 3 на 31 грудня 2018 року були б вище на:
У тисячах гривень
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам – споживчі кредити
Кредити фізичним особам – іпотечні кредити
Договори купівлі та зворотного продажу («зворотне репо»)

2018 рік

Всього

890 635

847 727
2 450
1 896
38 562

Протягом 2017 року в сумі резерву під зменшення корисності кредитів відбулися такі зміни:
Кредити
юридичним
особам

Кредити
фізичним
особам –
іпотечні
кредити

Кредити
фізичним
особам –
споживчі
кредити

Кредити
фізичним
особам –
приватним
підприємцям

Всього

2 249 606

98 953

83 853

3 613

2 436 025

592 542

20 160

2 328

13

615 043

(595 302)
111 619

(38 691)
2 833

(6)
10 279

-

(633 999)
124 731

2 358 465

83 255

96 454

3 626

2 541 800

У тисячах гривень
Резерв під зменшення корисності
кредитів на 1 січня 2017 р.
Резерв під зменшення корисності
кредитів протягом року
Суми, списані протягом року як
безнадійні
Курсова різниця
Резерв під зменшення корисності
кредитів на 31 грудня 2017 р.

Резерв під зменшення корисності протягом 2017 року відрізняється від суми, представленої у
консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2017 рік, у зв'язку з
відновленням кредитів, раніше списаних як безнадійні у розмірі 15 тисяч гривень. Ці суми були
відображені безпосередньо у зменшенні у рядку резервів у консолідованому звіті про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід за 2017 рік.
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Кредити та аванси клієнтам (продовження)

У таблиці нижче показані активи Стадії 2 і Стадії 3, умови за якими були переглянуті протягом року
і які в результаті враховуються як реструктуровані, з відображенням відповідних збитків від
модифікації, понесених Групою.
У тисячах гривень

2018 рік

Кредити клієнтам, модифіковані протягом року
Амортизована вартість до модифікації
Чистий збиток від модифікації

9 675 947
(57 681)

Кредити клієнтам, модифіковані з моменту первісного визнання
Валова балансова вартість кредитів клієнтам на 1 січня 2019 року, за
якими розрахунок резерву під зменшення корисності був змінений на 12місячну оцінку ОКЗ

218

Концентрація клієнтського кредитного портфелю за галузями економіки є такою:
У тисячах гривень
Торгівля і комерційна діяльність
Будівництво та нерухомість
Сільське господарство, рибальство та харчова
промисловість
Транспорт і зв‘язок
Виробництво
Фінансово-інвестиційний сектор
Фізичні особи
Туристичні, готельні послуги, ресторанний бізнес та
діяльність у сфері культури та відпочинку
Інше
Всього кредитів та авансів клієнтам (до зменшення
корисності)

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Сума
%
Сума
%
9 266 784
3 326 069

44
16

10 250 411
3 517 212

48
16

2 848 079
1 836 222
1 301 574
982 986
539 489

14
9
6
5
2

2 536 811
1 849 955
1 422 758
944 676
707 651

12
9
7
4
3

126 516
677 159

1
3

87 191
305 997

0
1

20 904 878

100

21 622 662

100

Станом на 31 грудня 2018 року сукупна сума кредитів до вирахування резерву під зменшення
корисності, виданих 10 найбільшим групам-позичальникам Групи, складала 5 213 470 тисяч
гривень (на 31 грудня 2017 року – 5 731 997 тисяч гривень) або 25% від загальної суми кредитного
портфелю (на 31 грудня 2017 року – 27%).
На 31 грудня 2018 року року кредити та аванси 10 найбільшим групам-позичальникам Групи були
частково забезпечені депозитами клієнтів у сумі 60 207 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року –
196 074 тисячі гривень).
Станом на 31 грудня 2018 року загальна заборгованість за кредитами та авансами позичальникам,
за якими окрема заборгованість кожного позичальника перевищує 10% власного капіталу Групи,
становить 3 616 438 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року – 4 834 293 тисячі гривень).
Забезпечення і інші механізми підвищення кредитної якості
Розмір і вид забезпечення, надання якого вимагає Група, залежить від оцінки кредитного ризику
контрагента. Група встановлює принципи щодо припустимості видів забезпечення і параметрів
оцінки.
Керівництво здійснює моніторинг ринкової вартості забезпечення і здійснює запити додаткового
забезпечення у відповідності з основною угодою в ході перевірки достатності оціночного резерву
під зменшення корисності.
Фінансовий вплив застави представлено шляхом окремого розкриття її вартості для (і) активів,
забезпечення та інші заходи підвищення якості яких дорівнюють балансовій вартості активу або
перевищують її («активи з надлишковим забезпеченням») і (іі) активів, забезпечення та інші
заходи підвищення якості яких менше балансової вартості активу («активи з недостатнім
забезпеченням»).
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Кредити та аванси клієнтам (продовження)

Вплив забезпечення на 31 грудня 2018 року:

У тисячах гривень
Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам – споживчі кредити
Кредити фізичним особам – приватним підприємцям
Кредити фізичним особам – іпотечні кредити
Договори купівлі та зворотного продажу («зворотне
репо»)
Всього

Активи з надлишковим
забезпеченням
СправедлиБалансова ва вартість
сума
забезпеактивів
чення
16 340 816 33 065 821
217 507
504 709
51 317
139 151
154 694
331 129

Активи з недостатнім
забезпеченням
СправедлиБалансова ва вартість
сума
забезпеактивів
чення
3 797 792
2 019 784
140 030
19 662
4 866
27 258
13 545

170 598

238 179

-

-

16 934 932

34 278 989

3 969 946

2 052 991

Вплив забезпечення на 31 грудня 2017 року:

У тисячах гривень

Активи з надлишковим
забезпеченням
СправедлиБалансова ва вартість
забезпесума
чення
активів

Активи з недостатнім
забезпеченням
СправедлиБалансова ва вартість
забезпесума
чення
активів

Кредити юридичним особам
Кредити фізичним особам – споживчі кредити
Кредити фізичним особам – приватним підприємцям
Кредити фізичним особам – іпотечні кредити
Договори купівлі та зворотного продажу («зворотне
репо»)

16 811 912
291 905
57 080
178 352

32 695 865
587 592
136 968
365 401

4 022 332
168 952
3 191
68 442

2 139 634
20 189
45 392

20 496

52 389

-

-

Всього

17 359 745

33 838 215

4 262 917

2 205 215

Справедлива вартість забезпечення – це ціна, яка буде отримана від продажу активу в межах
звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Ця сума не включає потенційні витрати,
пов'язані зі стягненням заборгованості шляхом звернення на предмет забезпечення, а також
вартість грошей у часі, пов’язану з дисконтуванням очікуваних грошових потоків від реалізації
застави. Чиста вартість застави після судових витрат, комерційних витрат та інших витрат щодо
стягнення заборгованості шляхом звернення на предмет забезпечення може відрізнятися від її
справедливої вартості.
Справедлива вартість об'єктів нерухомості була оцінена керівництвом на основі ринкових цін на
аналогічні активи, скориговані в разі необхідності на відмінності в місці розташування, стану
нерухомості та інших відповідних характеристик.
Інформацію про розрахункову справедливу вартість кожного класу кредитів та авансів клієнтам
подано у Примітці 34. Аналіз кредитів та авансів клієнтам за процентними ставками та аналіз
кредитної якості подані у Примітці 29. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними
сторонами наведена в Примітці 35.
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Інвестиції в цінні папери
31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

Депозитні сертифікати НБУ
Державні облігації України
Корпоративні акції

-

2 804 453
532 866
13 991

Всього інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу

-

3 351 310

409 229
261 632
40 384

1 264 462
554 890
50 440

72 633
16 640

133 317
18 101

800 518

2 021 210

248

250

800 766

2 021 460

Боргові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід
Державні облігації України
Депозитні сертифікати НБУ

1 759 241
1 001 973

-

Всього боргових цінних паперів, що оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до
зменшення корисності

2 761 214

-

(463)

-

2 760 751

-

Депозитні сертифікати НБУ

635 835

-

Всього боргових цінних паперів, що оцінюються за
амортизованою вартістю

635 835

-

Дольові цінні папери, що оцінюються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід
Корпоративні акції

15 274

-

Всього дольових цінних паперів, що оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід

15 274

-

4 212 626

5 372 770

У тисячах гривень
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу

Боргові цінні папери, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери Уряду США
Боргові цінні папери Урядів інших країн, що входять в ОЕСР
Боргові цінні папери Уряду Латвії
Боргові цінні папери компаній:
- інші боргові цінні папери компаній з країн, що входять до ОЕСР
- інші боргові цінні папери компаній з країн, що не входять до ОЕСР
Всього боргових цінних паперів, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Акції компаній
Всього цінних паперів, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

Мінус: резерв під зменшення корисності
Всього боргових цінних паперів, що оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, за
вирахуванням резерву під зменшення корисності
Боргові цінні папери, що оцінюються за амортизованою вартістю

Всього інвестицій в цінні папери

Державні облігації Уряду США торгуються на позабіржовому ринку цінних паперів (на 31 грудня
2017 року – на Берлінській фондовій біржі, Франкфуртській фондовій біржі, Штутгартській фондовій
біржі та Дюссельдорфській фондовій біржі). Строк погашення цих облігацій – з січня 2019 року по
лютий 2019 року (на 31 грудня 2017 року – з січня 2018 року по червень 2018 року), ставка
дохідності до погашення була 2,53%-2,85% річних (на 31 грудня 2017 року – 1,26%-1,63% річних).
Ці облігації зі строком погашення у січні-лютому 2019 року були своєчасно погашені.
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Інвестиції в цінні папери (продовження)

Боргові цінні папери Уряду Латвії торгуються на Ризькій фондовій біржі (на 31 грудня 2017 року –
на Ризькій фондовій біржі). Строк погашення цих облігацій – з лютого 2021 року по жовтень 2022
року (на 31 грудня 2017 року – з січня 2018 року по жовтень 2022 року), купонна ставка – 5,3%6,6% річних (на 31 грудня 2017 року – 0,3%-6,6% річних) і ставка доходності до погашення – 0,26%0,4% річних (на 31 грудня 2017 року – 0,03%-0,3% річних).
Боргові цінні папери Урядів інших країн, що входять до ОЕСР, являють собою боргові цінні папери
Уряду Польщі (на 31 грудня 2017 року – Урядів Бельгії та Польщі). Вони торгуються на Берлінській
фондовій біржі, Дюссельдорфській фондовій біржі, фондовій біржі EuroTLX, Франкфуртській
фондовій біржі, Люксембурзькій фондовій біржі, Міланській фондовій біржі, Італійській фондовій
біржі, Мюнхенській фондовій біржі, Швейцарській фондовій біржі та Штутгартській фондовій біржі
(на 31 грудня 2017 року – на Берлінській фондовій біржі, Дюссельдорфській фондовій біржі,
фондовій біржі EuroTLX, Франкфуртській фондовій біржі, Люксембурзькій фондовій біржі,
Італійській фондовій біржі, Мюнхенській фондовій біржі та Штутгартській фондовій біржі). Строк
погашення цих облігацій – липень 2019 року (на 31 грудня 2017 року – з березня 2018 року по
липень 2019 року), купонна ставка – 6,4% річних (на 31 грудня 2017 року – 1,1%-6,4% річних) і
ставка доходності до погашення – 2,6% річних (на 31 грудня 2017 року – 1,7%-2,5% річних).
Інші боргові цінні папери компаній з країн, що входять до ОЕСР, являють собою цінні папери
компаній, зареєстрованих у Великобританії, Німеччині, США та Японії (на 31 грудня 2017 року – у
Австралії, Великобританії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, США та Японії). Вони торгуються на
Берлінській фондовій біржі, Франкфуртській фондовій біржі, Штутгартській фондовій біржі,
Дюссельдорфській фондовій біржі, Мюнхенській фондовій біржі, Нью-Йоркській фондовій біржі,
Швейцарській фондовій біржі, фондовій біржі EuroTLX, Люксембурзькій фондовій біржі та
Лондонській фондовій біржі (на 31 грудня 2017 року – на Берлінській фондовій біржі,
Франкфуртській фондовій біржі, Штутгартській фондовій біржі, Дюссельдорфській фондовій біржі,
Мюнхенській фондовій біржі, Нью-Йоркській фондовій біржі, Швейцарській фондовій біржі,
фондовій біржі EuroTLX, Амстердамській фондовій біржі та Лондонській фондовій біржі). Купонна
ставка цих облігацій – 2,3%-7,5% річних (на 31 грудня 2017 року – 1,7%-7,5% річних) і ставка
доходності до погашення – 2,9%-3,7% річних (на 31 грудня 2017 року – 1,9%-15,3% річних). Строк
погашення цих облігацій – з лютого 2019 року по вересень 2020 року (на 31 грудня 2017 року – з
березня 2018 року по вересень 2020 року). Ці облігації зі строком погашення у лютому 2019 року
були своєчасно погашені.
Інші боргові цінні папери компаній з країн, що не входять до ОЕСР, являють собою цінні папери
компаній, зареєстрованих у Китаї (на 31 грудня 2017 року – у Казахстані та Китаї). Вони торгуються
на Казахстанській фондовій біржі, Люксембурзькій фондовій біржі, Берлінській фондовій біржі,
Штутгартській фондовій біржі, Франкфуртській фондовій біржі, Швейцарській фондовій біржі,
Сінгапурській фондовій біржі, Гонконгівській фондовій біржі, Мюнхенській фондовій біржі та НьюЙоркській фондовій біржі (на 31 грудня 2017 року – на Берлінській фондовій біржі, Штутгартській
фондовій біржі, Франкфуртській фондовій біржі, Швейцарській фондовій біржі, Сінгапурській
фондовій біржі, Гонконгівській фондовій біржі, Мюнхенській фондовій біржі та Нью-Йоркській
фондовій біржі). Строк погашення цих облігацій – з червня 2019 року по лютий 2020 року (на 31
грудня 2017 року – з червня 2019 року по грудень 2022 року), купонна ставка – 2,5%-2,9% річних
(на 31 грудня 2017 року – 2,5%-14,0% річних) і ставка доходності до погашення цих облігацій –
3,1%-3,2% річних (на 31 грудня 2017 року – 2,4%-16,1% річних).
Боргові цінні папері в основному деноміновані в доларах США.
Цінні папери, віднесені до категорії за справедливою вартістю через прибуток або збиток,
відображаються за справедливою вартістю, що також відображає зменшення їх балансової
вартості, зумовлене кредитним ризиком. Оскільки цінні папери відображаються за справедливою
вартістю, визначеною на підставі відкритих ринкових даних, Група не аналізує та не відстежує
ознак зменшення корисності.
Боргові цінні папери є незабезпеченими.
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Інвестиції в цінні папери (продовження)

Станом на 31 грудня 2018 року Банк залучив у Національного банку України 1 635 депозитних
сертифікатів (на 31 грудня 2017 року – 2 800 депозитних сертифікатів) номінальною вартістю 1 000
тисяч гривень кожний (на 31 грудня 2017 року – 1 000 тисяч гривень кожний). Строк погашення цих
сертифікатів – у січні 2019 року (на 31 грудня 2017 року – у січні 2018 року), купонна ставка – 16%18% річних (на 31 грудня 2017 року – 12,5%-14,5% річних). Депозитні сертифікати Національного
банку України були повністю та своєчасно погашені.
Боргові цінні папери Уряду України торгуються на Українській торговій системі – ПФТС та на
фондовій біржі «Перспектива» (на 31 грудня 2017 року – Українській торговій системі – ПФТС,
Українській біржі та на фондовій біржі «Перспектива»). Строк погашення цих облігацій – з січня
2019 року по червень 2021 року (на 31 грудня 2017 року – з січня 2018 року по вересень 2019 року),
купонна ставка – 0%-16,75% річних (на 31 грудня 2017 року – 0%-19,7% річних), ставка доходності
до погашення – 4,63%-21,45% річних (на 31 грудня 2017 року – 3,79%-16,99% річних). Всі облігації
зі строком погашення у січні-квітні 2019 року були реалізовані або погашені у січні-квітні 2019 року.
У листопаді 2018 року Банк уклав з НБУ Генеральну кредитну угоду, згідно з якою НБУ може
надавати Банку кредити овернайт, кредити рефінансування для підтримки ліквідності банків
строком від 14 до 90 днів (короткострокові кредити рефінансування) і терміном від 1 до 5 років
(довгострокові кредити рефінансування) під заставу визначеного НБУ майна (ОВДП, депозитні
сертифікати НБУ, облігації міжнародних фінансових організацій, іноземна валюта). Станом на 31
грудня 2018 року були надані у заставу державні облігації України у сумі 983 388 тисяч гривень.
Див. Примітку 31.
Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за інвестиціями в цінні папери відбулися такі зміни:
У тисячах гривень
Сума резервів на 1 січня 2018 р.
Придбані цінні папери
Погашені або продані цінні папери
Інші зміни
Курсова різниця
Сума резервів на 31 грудня 2018 р.

Стадія 1 колективна оцінка
184
1 515
(282)
(944)
(10)
463

Всього
184
1 515
(282)
(944)
(10)
463

Аналіз інвестицій в цінні папери за процентними ставками та аналіз кредитної якості подані у
Примітці 29. Інформацію про справедливу вартість інвестицій в цінні папери подано у Примітці 34.
Інформація про інвестиції в цінні папери випущені пов’язаними сторонами, наведена у Примітці 35.
10

Інвестиційна нерухомість

У тисячах гривень

Прим.

2018 рік

2017 рік

34 397

74 430

12

1 073 275

-

12

(6 483)
-

2 450
(25 320)
(14 713)
(2 450)

1 101 189

34 397

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 1 січня
Надходження, пов’язані з рекласифікацією активів
Надходження, пов’язані з переходом заставної нерухомості у власність
Банку в рахунок погашення безнадійного кредиту
Вибуття
Збиток від зміни у справедливій вартості інвестиційної нерухомості
Переведення до необоротних активів, утримуваних для продажу
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості на 31 грудня

Станом на 31 грудня 2018 року інвестиційна нерухомість була представлена переважно торговорозважальним центром, який був переведений з необоротних активів, утримуваних для продажу
(див. Примітку 12).
Станом на 31 грудня 2017 року інвестиційна нерухомість була представлена приміщеннями та
землею.
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Інвестиційна нерухомість (продовження)

Правління погодило план продажу цього торгово-розважального центру 20 грудня 2016 року.
24 лютого 2017 року Банк продав частину торгово-розважального центру вартістю 352 132 тисячі
гривень. Збиток від реалізації склав 30 653 тисячі гривень.
28 грудня 2018 року та 12 березня 2019 року Банк отримав часткову передплату за іншу частину
торгово-розважального центру у сумі 140 000 тисяч гривень (у тому числі ПДВ 5 591 тисяча
гривень) та 50 000 тисяч гривень (у тому числі ПДВ 1 997 тисяч гривень) відповідно. За умовами
договору іншу частину торгово-розважального центру буде продано до травня 2019 року. Див.
Примітку 17.
Загальна сума умовних платежів до отримання Банком з операційної оренди торговорозважального центру, визнаних як інший операційний дохід у 2018 році, склала 101 033 тисячі
гривень (у 2017 році – 154 206 тисяч гривень).
Інвестиційна нерухомість підлягає переоцінці з достатньою регулярністю, щоб балансова вартість
суттєво не відрізнялася від такої, яка могла б бути визначена при використанні справедливої
вартості на кінець звітного періоду. Інвестиційна нерухомість була переоцінена в 2018 році
незалежною фірмою-оцінювачем, яка має відповідну визнану кваліфікацію та актуальний досвід
оцінки активів аналогічного призначення. Метою оцінки було визначення ринкової вартості.
Справедлива вартість була визначена у рамках порівняльного підходу. Інформація про основні
припущення, на основі яких розраховувалася справедлива вартість, наведена у Примітці 4.
Далі представлені мінімальні суми майбутньої орендної плати за операційною орендою, що не
підлягає скасуванню, у випадках, коли Банк є орендодавцем:
У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

До 1 року
1-5 років

1 151
1 557

868
-

Всього платежів до отримання за операційною орендою

2 708

868
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Приміщення, обладнання та нематеріальні активи
Прим.

Примі- Меблі
щення та
та
земля обладнання

Комп’ютери

Транспортні
засоби

Інше

Незавершене
будівництво та
активи у
процесі
створення

Всього
приміщень та
обладнання

Нематеріальні
активи

Всього

1 330 249

У тисячах гривень
Залишкова
вартість на 1
січня 2017 р.
Надходження
Вибуття
Переведення до
іншої категорії
Амортизаційні
відрахування
Витрати на
зменшення
корисності,
віднесені на
прибуток чи збиток

1 090 534

18 009

89 029

13 251

1 598

25 028

1 237 449

92 800

865

8 321

59 707

17 601

2 160

8 393

97 047

61 690

158 737

(4 240)

(90)

(105)

(326)

-

(19 574)

(24 335)

(797)

(25 132)

-

68

5 284

-

18

(5 370)

-

-

-

25

(18 877)

(5 437)

(44 083)

(7 213)

(2 368)

-

(77 978)

(62 275)

(140 253)

25

(29 958)

-

-

-

-

-

(29 958)

-

(29 958)

5 258

-

-

-

-

-

5 258

-

5 258

69 456

299

1 683

101

242

-

71 781

2 832

74 613

1 113 038

21 170

111 515

23 414

1 650

8 477

1 279 264

94 250

1 373 514

1 114 139

76 327

297 707

51 855

15 039

8 477

1 563 544

228 848

1 792 392

(1 101) (55 157)

(186 192)

(28 441) (13 389)

-

(284 280)

(134 598)

(418 878)

1 373 514

Переоцінка
Вплив перерахунку
у валюту подання
Залишкова
вартість на 31
грудня 2017 р.
Первісна вартість
або вартість
оцінки на
31 грудня 2017 р.
Накопичена
амортизація
Залишкова
вартість на 31
грудня 2017 р.
Надходження
Вибуття
Переведення до
іншої категорії
Амортизаційні
відрахування
Переоцінка
Вплив перерахунку
у валюту подання
Залишкова
вартість на 31
грудня 2018 р.
Первісна вартість
або вартість
оцінки на
31 грудня 2018 р.
Накопичена
амортизація
Залишкова
вартість на 31
грудня 2018 р.

25

1 113 038

21 170

111 515

23 414

1 650

8 477

1 279 264

94 250

-

17 136

109 838

16 691

7 971

9 792

161 428

47 106

208 534

(16 219)

(222)

(43)

(35)

-

(307)

(16 826)

(2 254)

(19 080)

-

2 621

5 490

-

57

(8 168)

-

-

-

(17 825)

(8 139)

(70 155)

(9 112)

(5 335)

-

(110 566)

(74 870)

(185 436)

(36 567)

-

-

-

-

-

(36 567)

-

(36 567)

(23 715)

(81)

(567)

(24)

(79)

-

(24 466)

(962)

(25 428)

1 018 712

32 485

156 078

30 934

4 264

9 794

1 252 267

63 270

1 315 537

1 024 494

93 272

399 696

64 100

22 451

9 794

1 613 807

269 293

1 883 100

(5 782) (60 787)

(243 618)

(33 166) (18 187)

-

(361 540)

(206 023)

(567 563)

9 794

1 252 267

63 270

1 315 537

1 018 712

32 485

156 078

30 934

4 264
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Приміщення, обладнання та нематеріальні активи (продовження)

Незавершене будівництво являє собою будівництво і переобладнання приміщень для відділень
Групи. Після завершення активи переводяться до складу приміщень та обладнання.
Як зазначено в Примітці 3, приміщення підлягають переоцінці з достатньою регулярністю, щоб
балансова вартість суттєво не відрізнялася від такої, яка могла б бути визначена при використанні
справедливої вартості на кінець звітного періоду. Приміщення та земля були переоцінені за
справедливою вартістю станом на 1 грудня 2018 року. Оцінку провели незалежні фірми-оцінювачі,
які мають відповідну визнану кваліфікацію та актуальний досвід оцінки активів аналогічної категорії
зі схожим географічним розташуванням. Метою оцінки було визначення ринкової вартості.
Інформація про основні припущення, на основі яких розраховувалася справедлива вартість,
наведена у Примітці 4.
У представлену вище балансову вартість включені 297 566 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року
– 334 133 тисячі гривень), що являють собою суму переоцінки приміщень Групи. На
31 грудня 2018 року балансова вартість приміщень складала б 754 693 тисячі гривень (на
31 грудня 2017 року – 814 160 тисяч гривень), якби активи обліковувались за первісною вартістю
за мінусом амортизації.
12

Необоротні активи, утримувані для продажу

Станом на 31 грудня 2018 року до необоротних активів, утримуваних для продажу входили
приміщення та земля.
Станом на 31 грудня 2017 року необоротні активи, утримувані для продажу були представлені,
переважно, торгово-розважальним центром, що перейшов у власність Банку в рахунок погашення
безнадійного кредиту. Торгово-розважальний центр розташований у Києві та є повністю
завантажений. В 2018 році торгово-розважальний центр був переведений до інвестиційної
нерухомості (див. Примітку 10).
13

Інші фінансові та нефінансові активи
31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

Інші фінансові активи
Розрахунки за операціями з цінними паперами
Кошти в розрахунках
Нарахований дохід, включаючи орендний
Операції з купівлі та продажу іноземної валюти
Справедлива вартість похідних фінансових інструментів
Інші фінансові активи
Резерв під зменшення корисності інших фінансових активів

101 061
22 687
12 715
270
11 474
(15 199)

68 870
13 299
529
2 203
56 262
(13 427)

Всього інших фінансових активів

133 008

127 736

Інші нефінансові активи
Заставне майно, що перейшло у власність Групи
Дорогоцінні метали
Передплата за послуги та активи
Інші активи
Резерв під зменшення корисності інших нефінансових активів

487 187
51 322
46 333
52 721
(4 606)

488 822
41 821
48 456
6 420
(776)

Всього інших нефінансових активів

632 957

584 743

Всього інших фінансових та нефінансових активів

765 965

712 479

У тисячах гривень

Розрахунки за операціями з цінними паперами являють собою суми, розміщені як забезпечення по
операціях з цінними паперами.
Заставне майно, яке перейшло у власність Групи, являє собою приміщення та землю, вилучені у
позичальників за простроченими кредитами.
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Інші фінансові та нефінансові активи (продовження)

Протягом 2018 та 2017 років в сумі резерву під зменшення корисності інших фінансових активів
відбулися такі зміни:
У тисячах гривень
Резерв під зменшення корисності інших фінансових активів на 1 січня
Резерв під зменшення корисності інших фінансових активів протягом року
Суми, списані протягом року як безнадійні
Курсова різниця
Резерв під зменшення корисності інших фінансових активів на 31 грудня

2018 рік

2017 рік

13 000
3 245
(472)
(574)
15 199

10 812
6 324
(4 256)
547
13 427

З 1 січня 2018 року Група розраховує резерв під кредитні збитки за фінансовими активами
відповідно до МСФЗ (IFRS) 9. Звірку на початок періоду резерву під кредитні збитки розрахованого
згідно МСБО (IAS) 39 у порівняні з величиною резерву під ОКЗ, розрахованому відповідно до
МСФЗ (IFRS) 9, надано у Примітці 3.
Згідно МСФЗ (IFRS) 9 Група використовує спрощений підхід до оцінки очікуваних кредитних збитків
за торговою дебіторською заборгованістю та дебіторською заборгованістю за операційною
орендою, тобто здійснює розрахунок очікуваних кредитних збитків за весь строк без застосування
критеріїв суттєвого збільшення кредитного ризику за цією заборгованістю. Протягом 2018 року не
було суттєвих переходів між стадіями, модифікацій та інших змін, які впливають на суму резерву.
Інформацію про справедливу вартість кожного класу інших фінансових активів подано у
Примітці 34. Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у
Примітці 35.
14

Заборгованість перед іншими банками

У тисячах гривень
Кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» інших банків
Строкові розміщення коштів інших банків
Всього заборгованості перед іншими банками

31 грудня
2018 року
35 186
28 578

31 грудня
2017 року
40 325
54 621

63 764

94 946

Інформацію про справедливу вартість заборгованості перед іншими банками подано у Примітці 34.
Аналіз заборгованості перед іншими банками за валютами, процентними ставками, строками
погашення поданий у Примітці 29.
15

Кошти клієнтів

У тисячах гривень

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

Юридичні особи
- Поточні/розрахункові рахунки
- Строкові депозити

13 814 080
1 931 350

17 076 766
2 606 004

5 271 751
4 650 904

5 359 753
3 997 457

25 668 085

29 039 980

Фізичні особи
- Строкові депозити
- Поточні рахунки/рахунки до запитання
Всього коштів клієнтів
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Кошти клієнтів (продовження)

Розподіл коштів клієнтів за галузями економіки наведено нижче:
31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
Сума
%
Сума
%

У тисячах гривень
Фізичні особи
Торгівля і комерційна діяльність
Фінансові та страхові послуги
Транспорт і зв‘язок
Будівництво та нерухомість
Виробництво
Сільське господарство та харчова промисловість
Місцеві державні органи
Інше
Всього коштів клієнтів

9 922 655
5 993 578
2 885 614
1 988 261
1 561 365
1 507 607
681 086
1 840
1 126 079

39
23
11
8
6
6
3
0
4

9 357 210
9 849 114
2 524 241
3 000 030
1 584 557
1 802 769
345 723
4 284
572 052

32
34
9
10
6
6
1
0
2

25 668 085

100

29 039 980

100

Станом на 31 грудня 2018 року загальна сума коштів на рахунках 10 найбільших клієнтів Групи
становила 4 624 674 тисячі гривень (на 31 грудня 2017 року – 5 288 850 тисяч гривень), або 18%
(на 31 грудня 2017 року – 18%) від загального обсягу коштів клієнтів.
Станом на 31 грудня 2018 року строкові депозити включають депозити у сумі 880 855 тисяч
гривень (на 31 грудня 2017 року – 845 052 тисячі гривень), надані у заставу як забезпечення
кредитів та авансів клієнтам у сумі 688 860 тисяч гривень (на 31 грудня 2017 року – 666 746 тисяч
гривень). Див. Примітку 8.
Залишки на рахунках клієнтів у сумі 495 752 тисячі гривень станом на 31 грудня 2018 року були
надані у заставу як забезпечення гарантій та авалей (на 31 грудня 2017 року – 710 380 тисяч
гривень). Див. Примітку 31.
Інформацію про справедливу вартість кожного класу коштів клієнтів подано у Примітці 34. Аналіз
коштів клієнтів за процентними ставками, валютами та строками погашення поданий у Примітці 29.
Інформація про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 35.
16

Інші позикові кошти

У тисячах
гривень
Компанія
нерезидент 1
Компанія
нерезидент 2
Компанія
нерезидент 3
Компанія
нерезидент 3
Всього інших
позикових
коштів

Суми,
Суми,
залучені у виплачені у
2018 році
2018 році

31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

1 582 633

1 609 358

-

662 155

661 378

-

138 263

-

308 264

-

322 773

-

2 383 051

2 593 509

308 264

-

Строк Валюта
погашення кредиту
Березень
2019

- Лютий 2019
Червень
183 448
2019
Березень
308 264
2018

Процентна
ставка

Долар
США
Долар
США
Долар
США
Долар
США

0,1%
6,0%
4,0%
4,7%

491 712

У січні 2019 року кредит від компанії нерезиденту 1 було пролонговано до вересня 2019 року.
У лютому 2019 року кредит від компанії нерезиденту 2 було пролонговано до лютого 2020 року.
Інформацію про справедливу вартість кожного класу інших позикових коштів подано у Примітці 34.
Аналіз інших позикових коштів за процентними ставками поданий у Примітці 29.
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Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання
31 грудня
2018 року

31 грудня
2017 року

320 357
84 240
56 037
724
13 213

284 000
7 571
960
22 769
18 580

474 571

333 880

154 600
136 529
25 692

58 411
2 435
22 880

19 242
12 682
3 627

22 161
9 276
2 031

Всього інших нефінансових зобов’язань

352 372

117 194

Всього резервів зобов’язань та відрахувань та інших зобов'язань

826 943

451 074

Прим.
У тисячах гривень
Інші фінансові зобов’язання
Кошти в розрахунках
Дивіденди до сплати
Резерви за зобов'язаннями, пов'язаними з кредитуванням
Заборгованість за документарними операціями
Справедлива вартість похідних фінансових інструментів
Інші фінансові зобов’язання

31
32, 33

Всього інших фінансових зобов’язань
Інші нефінансові зобов’язання
Нараховані витрати на винагороди працівникам
Передоплати отримані
Податки до сплати, крім податку на прибуток
Суми до сплати до Фонду гарантування вкладів, Фонду фінансової
стабільності та КРФК
Доходи майбутніх періодів
Інші зобов’язання

10

1

Дивіденди до сплати були повністю погашені у січні-лютому 2019 року.
Станом на 31 грудня 2018 року передоплати отримані включають передоплату за торговорозважальний центр у сумі 134 409 тисяч гривень. Див. Примітку 10.
Кошти в розрахунках включають заборгованість за переказами та платежами, заборгованість за
операціями з платіжними картками, заборгованість за отриманою виручкою та заборгованість за
розрахунками з банками.
18

Випущені боргові цінні папери

У 2016 році Дочірня компанія Групи емітувала кілька серій боргових цінних паперів. Згідно
проспекту емісії, загальна сума облігаційної програми складає 20 000 тисяч доларів США.
Емітовані боргові цінні папери пропонуються для торгівлі поза біржою і не котируються на вільному
ринку. Ці цінні папери були емітовані на умовах субординованого боргу та враховані у складі
капіталу другого рівня при розрахунку коефіцієнту достатності капіталу. Див. Примітку 30.
Станом на 31 грудня 2018 року випущені боргові цінні папери Групи включали облігації:
- субординовані облігації RIB SUBUSD-01/2016, емісія в розмірі 2 200 тисяч доларів США. Термін
погашення – 26 квітня 2021 року, купонна ставка 4,5%, виплата купона два рази на рік – 26 жовтня
і 26 квітня. Балансова вартість на 31 грудня 2018 року складає 61 431 тисячу гривень (на 31 грудня
2017 року – 61 943 тисячі гривень);
- субординовані облігації RIB SUBUSD-03/2016, емісія в розмірі 14 300 тисяч доларів США. Термін
погашення – 22 червня 2021 року, купонна ставка 4,5%, виплата купона 2 рази на рік – 22 грудня і
22 червня. Балансова вартість на 31 грудня 2018 року складає 396 526 тисяч гривень (на 31 грудня
2017 року – 399 837 тисяч гривень);
- субординовані облігації RIB SUBUSD-04/2016, емісія в розмірі 3 500 тисяч доларів США. Термін
погашення – 19 липня 2021 року, купонна ставка 4,5%, виплата купона 2 рази на рік – 19 січня і
19 липня. Балансова вартість на 31 грудня 2018 року складає 98 906 тисяч гривень (на 31 грудня
2017 року – 99 731 тисячу гривень).
Інформація про справедливу вартість випущених боргових цінних паперів наведена в Примітці 34.
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Субординований борг
31 грудня 31 грудня
2018 року 2017 року

У тисячах гривень
Юридична особа 1

Суми,
залучені у
2018 році

Суми,
погашені у
2018 році

Строк Процентпогашення на ставка,
%
Червень 2019 Червень 2021

249 126

251 205

-

-

7 - 8,5

Фізична особа 1

83 066

84 203

-

-

Березень
2021

9

Юридична особа 2

65 465

66 011

-

-

Вересень
2020 Травень 2021

8 - 8,5

Юридична особа 4

20 204

20 204

-

- Серпень 2021

12

Фізична особа 2

19 533

-

19 643

-

Січень 2024

11

Фізична особа 3

13 952

-

14 031

-

Січень 2024

11

Юридична особа 5

13 852

13 968

-

- Червень 2021

8
8,5

Юридична особа 6

11 752

11 850

-

-

Вересень
2020

Фізична особа 3

11 636

11 733

-

-

Вересень
2020

8,5

Фізична особа 4

3 601

3 631

-

-

Вересень
2020

8,5

-

55 869

-

55 588 Грудень 2018

7

492 187

518 674

33 674

Юридична особа 3
Всього субординованого боргу

55 588

Валюта субординованого боргу «Юридичної особи 4» – гривня, всіх інших – долар США.
У випадку ліквідації погашення субординованого боргу буде здійснене після задоволення вимог
всіх інших кредиторів.
Інформація про справедливу вартість субординованого боргу наведена у Примітці 34. Інформація
про залишки за операціями з пов’язаними сторонами наведена у Примітці 35.
20

Акціонерний капітал

У тисячах гривень, крім кількості акцій

Кількість простих акцій в обігу

Номінальна сума

На 1 січня 2017 р.
Збільшення номінальної вартості акцій
Нові акції, випущені за грошові кошти

646 550 000
69 520 000

956 894
252 155
130 002

На 31 грудня 2017 р.

716 070 000

1 339 051

На 31 грудня 2018 р.

716 070 000

1 339 051

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були ухвалені,
випущені та повністю оплачені.
Усі прості акції Банку мають номінальну вартість 1,87 гривні за акцію (на 31 грудня 2017 року –
1,87 гривні за акцію) та рівні права. Кожна акція має один голос при голосуванні.
8 листопада 2017 року акціонери Банку прийняли рішення про збільшення акціонерного капіталу
Банку, шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної
вартості за рахунок додаткових внесків у сумі 130 002 тисячі гривень. 15 грудня 2017 року
Національний банк України погодив нову редакцію Статуту Банку. У грудні 2017 року Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала відповідні зміни.
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Акціонерний капітал (продовження)

21 квітня 2016 року акціонери Банку прийняли рішення про збільшення акціонерного капіталу
Банку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 1,48 гривні за акцію до 1,87 гривні за
акцію, за рахунок спрямування до акціонерного капіталу частини нерозподіленого прибутку Банку у
сумі 252 155 тисяч гривень. 16 грудня 2016 року Національний банк України погодив нову редакцію
Статуту Банку. У липні 2017 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
зареєструвала відповідні зміни.
21

Процентні доходи та витрати

У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

2 273 884
145 996

1 756 787
370 478

142 973
70 270
36 398

120 142
53 183
13 983

20 056

30 782

Всього процентних доходів

2 689 577

2 345 355

Процентні витрати
Поточні/розрахункові рахунки
Строкові депозити фізичних осіб
Строкові депозити юридичних осіб
Інші позикові кошти
Субординований борг
Заборгованість перед Національним банком України
Випущені боргові цінні папери
Розміщення коштів інших банків

(478 037)
(430 124)
(153 816)
(58 193)
(42 895)
(30 040)
(24 506)
(23 640)

(433 706)
(477 049)
(144 563)
(33 309)
(38 183)
(460)
(23 974)
(18 003)

(1 241 251)

(1 169 247)

1 448 326

1 176 108

Процентні доходи обчислені із застосуванням методу ефективного відсотка
Кредити та аванси юридичним особам
Процентні доходи за знеціненими кредитами та авансами клієнтам
Цінні папери, що оцінюються за амортизованою вартістю та за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід
Кредити та аванси фізичним особам
Заборгованість інших банків
Інші процентні доходи
Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток

Всього процентних витрат
Чистий процентний дохід

Інформація щодо процентних доходів та витрат за операціями з пов’язаними сторонами наведена
у Примітці 35.
22

Відрахування до резерву під кредитні збитки

У тисячах гривень
Відрахування до резерву під кредитні збитки
- Грошові кошти та їх еквіваленти
- Заборгованість інших банків
- Кредити та аванси клієнтам
- Інвестиційні цінні папери
- Інші фінансові активи
- Зобов'язання, пов’язані з кредитуванням
Всього відрахувань до резерву під кредитні збитки

Прим.

2018 рік

2017 рік

6
7
8
9
13
31

(66)
(594)
(344 027)
(289)
(3 245)
4 186

(615 028)
(6 324)
(7 061)

(344 035)

(628 413)
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Доходи та витрати за виплатами та комісійними

У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

Доходи за виплатами та комісійними
- Розрахунково-касове обслуговування клієнтів
- Купівля та продаж іноземної валюти
- Гарантії, авалі та акредитиви надані
- Розрахунково-касове обслуговування інших банків
- Операції з цінними паперами
- Інше

745 037
151 093
86 004
28 216
3 274
53 799

659 890
129 146
77 011
25 030
2 457
38 014

Всього доходів за виплатами та комісійними

1 067 423

931 548

Витрати за виплатами та комісійними
- Розрахунково-касове обслуговування клієнтів та інших банків
- Інше

(294 176)
(6 399)

(230 609)
(7 805)

Всього витрат за виплатами та комісійними

(300 575)

(238 414)

766 848

693 134

Чистий дохід за виплатами та комісійними

Інформацію про доходи за виплатами та комісійними по операціях з пов’язаними сторонами
наведено в Примітці 35.
24

Операції з іноземною валютою

У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

Операції з іноземною валютою
- Прибутки мінус збитки від торгових операцій з іноземною валютою
- (Збитки мінус прибутки)/прибутки мінус збитки від переоцінки іноземної валюти
- Збитки мінус прибутки від похідних фінансових інструментів

191 023
(6 369)
(36 911)

166 474
28 374
(38 201)

Прибутки мінус збитки від операцій з іноземною валютою

147 743

156 647

Збитки мінус прибутки від похідних фінансових інструментів в основному представлені валютними
операціями на умовах «своп».
(Збитки мінус прибутки)/прибутки мінус збитки від переоцінки іноземної валюти включають суму
нереалізованого результату переоцінки активів і пасивів Групи, деномінованих в іноземній валюті.
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Адміністративні та інші операційні витрати

У тисячах гривень
Витрати, пов’язані з персоналом
Утримання приміщень та обладнання
Амортизація приміщень та обладнання
Амортизація нематеріальних активів
Відрахування до фондів гарантування вкладів фізичних осіб України та
Латвії
Професійні послуги
Витрати на оперативну оренду
Поштові витрати та витрати на послуги зв‘язку
Комунальні послуги
Охоронні послуги
Податки, крім податку на прибуток
Зменшення корисності заставного майна, що перейшло у власність
Групи
Рекламні та маркетингові послуги
Зменшення корисності приміщень та обладнання
Результат від продажу інвестиційної нерухомості
Інше
Всього адміністративних та інших операційних витрат

Прим.

2018 рік

2017 рік

11
11

939 606
117 686
110 566
74 870

656 399
82 978
77 978
62 275

70 290
51 531
45 511
40 877
23 644
18 956
16 746

65 749
36 112
31 533
32 662
18 864
16 220
21 249

13 572
8 650
152 242

73 930
7 627
29 958
7 320
132 384

1 684 747

1 353 238

11

Інші витрати за 2017 рік включають штраф у сумі 570 835 євро (еквівалент 17 132 тисячі гривень за
середнім курсом обміну за 2017 рік), сплачений РІБом в КРФК за результатами перевірки системи
внутрішніх контролів. У лютому 2018 року РІБ відзвітував в КРФК про усунення недоліків і
приведення системи внутрішніх контролів у відповідність з профілем ризику. У листі від 23 лютого
2018 року КРФК підтвердила, що поданий остаточний звіт був розглянутий і було прийнято до
відома запевнення РІБу про виконання всіх правових зобов'язань, передбачених
Адміністративним договором, в належний термін.
Витрати, пов’язані з персоналом, включають передбачені законодавством внески до фондів
соціального страхування та пенсійного фонду в сумі 147 212 тисяч гривень (у 2017 році – 110 607
тисяч гривень).
Інформацію про адміністративні та інші операційні витрати за операціями з пов’язаними
сторонами наведено у Примітці 35.
26

Податок на прибуток

(а) Компоненти витрат з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток, показані у консолідованому звіті про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід, складаються з таких компонентів:
У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

Поточні податкові витрати
Зміна у відстрочених податках

76 013
(1 624)

42 446
(6 692)

Витрати з податку на прибуток за рік

74 389

35 754
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(б) Вивірення податкових витрат та прибутку чи збитку, помноженого на ставку
оподаткування
Прибуток Банку оподатковується податком на прибуток за ставкою 18% (у 2017 році –
18%). Прибуток Дочірньої компанії оподатковувався податком на прибуток за ставкою 15% у 2017
році.
З 1 січня 2018 року юридичні особи в Латвії не зобов'язані платити податок на прибуток у зв'язку зі
змінами в законодавстві. Податком на прибуток тепер обкладається тільки розподілений та умовно
розподілений прибуток. У зв’язку з цим, вивірення очікуваних та фактичних податкових витрат, яке
наведено нижче, включає дані Дочірньої компанії тільки за 2017 рік.
У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

Прибуток до оподаткування

341 920

165 396

61 546

29 771

-

(2 888)

5 885

2 536

-

6 335

67 431

35 754

Теоретична сума податкових витрат за чинною ставкою податку
(2018 рік – 18%; 2017 рік – 18%)
Вплив різниць у ставках оподаткування за результатами Дочірньої
компанії
Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей
оподаткування або не включаються до оподатковуваної суми
Податок на репатріацію доходів нерезидента, сплачений за кордоном
за діяльністю Дочірньої компанії (Латвія)
Витрати з податку на прибуток за рік

Відповідно до договору між Україною та Латвією про уникнення подвійного оподаткування податок,
сплачений з процентів за кордоном, може використовуватись для зменшення оподатковуваного
прибутку у країні походження. У 2017 та 2018 роках Дочірня компанія не мала оподатковуваного
прибутку для зарахування з утриманим податком на репатріацію доходів нерезидента, і ці витрати
не можуть бути перенесені. Таким чином, загальна сума була включена до складу витрат з
поточного податку на прибуток Дочірньої компанії.
Відстрочені податки у сумі 6 886 тисяч гривень (у 2017 році – 1 022 тисячі гривень) були визнані
стосовно переоцінки приміщень Групи безпосередньо у складі власного капіталу.
(в) Відстрочені податки, проаналізовані за видами тимчасових різниць
Відмінності між правилами оподаткування в Україні та інших країнах і МСФЗ призводять до
виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей
фінансового звітування та їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни цих тимчасових
різниць показаний нижче.
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Відповідно до змін податкового законодавства Латвії, починаючи з 1 січня 2018 року податком на
прибуток оподатковуються тільки виплати дивідендів (незалежно від прибутку розглянутого
періоду) і певні витрати, які, для цілей оподаткування, прирівнюються до розподілу прибутку. У
зв'язку зі змінами податкового законодавства Латвії, як зазначено вище, у 2017 році РІБ списав
визнані раніше відстрочені податкові зобов'язання.

У тисячах гривень
Податковий ефект тимчасових різниць,
які зменшують/(збільшують) суму
оподаткування
Інвестиції в цінні папери
Приміщення та обладнання
Різниці, які зменшують фінансовий
результат до оподаткування згідно
перехідних положень Податкового кодексу
України

31 грудня Кредитовано/
Кредитовано
2017 р. (віднесено) на безпосередньо на
прибуток чи
капітал
збиток

31 грудня
2018 р.

1 023
(47 207)

215
(580)

6 886

1 238
(40 901)

-

1 989

-

1 989

Чисте відстрочене податкове
зобов'язання

(46 184)

1 624

6 886

(37 674)

Відстрочений податковий актив
Відстрочене податкове зобов’язання

1 023
(47 207)

2 204
(580)

6 886

3 227
(40 901)

Чисте відстрочене податкове
зобов'язання

(46 184)

1 624

6 886

(37 674)

31 грудня Кредитовано/
Віднесено
2016 р. (віднесено) на безпосередньо на
прибуток чи
капітал
збиток

31 грудня
2017 р.

У тисячах гривень
Податковий ефект тимчасових різниць,
які зменшують/(збільшують) суму
оподаткування
Кореспондентські рахунки та депозити
«овернайт» в інших банках
Інвестиції в цінні папери
Приміщення та обладнання
Резерв під зменшення корисності кредитів
Резерв під зменшення корисності інших
активів
Інші зобов’язання

(653)
(638)
(50 834)
685

653
1 661
4 649
(685)

57
(104)

(57)
104

Чисте відстрочене податкове
зобов'язання

(51 487)

Відстрочений податковий актив
Відстрочене податкове зобов’язання
Чисте відстрочене податкове
зобов'язання

(1 022)
-

1 023
(47 207)
-

-

-

6 325

(1 022)

(46 184)

742
(52 229)

281
6 044

(1 022)

1 023
(47 207)

(51 487)

6 325

(1 022)

(46 184)

____________________________________________________________________________________
56

Група «Банк «Південний»
Примітки до консолідованої фінансової звітності – 31 грудня 2018 року
26

Податок на прибуток (продовження)

(г) Ефект поточного та відстроченого податку, що стосується кожного компоненту
інших сукупних доходів
Нижче показаний ефект поточного та відстроченого податку, що стосується кожного компоненту
інших сукупних доходів:
Сума до
оподаткування

2018 рік
Кредит
податку на
прибуток

Сума за
вирахуванням
податку

Сума до
оподаткування

2017 рік
Витрати з
податку на
прибуток

Переоцінка приміщень

(36 567)

6 886

(29 681)

5 258

(1 022)

4 236

Інші сукупні доходи

(36 567)

6 886

(29 681)

5 258

(1 022)

4 236

У тисячах гривень

27

Сума за
вирахуванням
податку

Прибуток на акцію

Базисний прибуток або збиток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку або
збитку за рік, що належить власникам Банку, на середньозважену кількість звичайних акцій, що
були в обігу протягом року не враховуючи акцій, викуплених у акціонерів. Банк не має
конвертованих привілейованих акцій, таким чином, розбавлений прибуток на акцію буде
дорівнювати базисному прибутку на акцію.
Прибуток за рік, що належить власникам Банку
Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу (тисяч)

2018 рік

2017 рік

269 356
716 070

62 972
644 721

0,38

0,10

Прибуток на акцію, базисний (виражений в гривнях на акцію)

28

Аналіз за сегментами

Операційні сегменти – це компоненти організації, що беруть участь у комерційній діяльності, з якої
організація може отримувати доходи або внаслідок якої може зазнавати витрат чиї операційні
результати регулярно аналізуються особою, відповідальною за прийняття операційних рішень, і
для яких є окрема фінансова інформація. Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень,
– це особа або група осіб, які розподіляють ресурси та оцінюють діяльність підприємства. Функції
особи, відповідальної за прийняття операційних рішень виконує Комітет з управління активами та
пасивами (КУАП) Банку.
(а) Опис продуктів та послуг, за якими кожен операційний сегмент отримує свої доходи
Група організована на основі наступних основних сегментів банківської діяльності:
► Роздрібна банківська діяльність – цей бізнес-сегмент включає надання банківських послуг
клієнтам-фізичним особам із відкриття та ведення поточних та ощадних рахунків, залучення
депозитів, інвестиційно-ощадні продукти, послуги з відповідального зберігання цінностей,
обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та іпотечного кредитування;
► Корпоративна банківська діяльність – цей бізнес-сегмент включає послуги прямого дебетування
рахунків, обслуговування поточних рахунків, залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі
«овердрафт», надання кредитів та інших видів фінансування, а також операції з іноземною
валютою та похідними фінансовими інструментами;
► Казначейські банківські операції – цей бізнес-сегмент включає міжбанківські кредити і депозити,
структуроване фінансування і похідні фінансові інструменти;
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► Інвестиційна банківська діяльність – цей бізнес-сегмент включає торгові операції з фінансовими
інструментами, надання структурованого фінансування, корпоративний лізинг, надання
консультацій з питань злиття і поглинання компаній; та
► РІБ – цей бізнес-сегмент являє собою доходи від комерційної діяльності Дочірньої компанії. З
серпня 2016 року цей бізнес-сегмент включає також доходи дочірньої компанії РІБа – ТОВ
«Грюневальд Резиденс».
(б) Фактори, на основі яких керівництво визначило сегменти, що підлягають
розкриттю у звітності
Сегменти Групи – це його стратегічні підрозділи, які обслуговують різні категорії клієнтів.
Управління ними здійснюються окремо, оскільки кожний підрозділ передбачає різні маркетингові
стратегії та рівень обслуговування.
Фінансова інформація сегментів за підрозділами, яку аналізує особа, відповідальна за прийняття
операційних рішень, не включає діяльність Дочірньої компанії Групи. Особа, відповідальна за
прийняття операційних рішень, отримує фінансову звітність Дочірньої компанії Групи та аналізує її
окремо. З огляду на це Дочірня компанія подана у наведеному нижче аналізі як окремий сегмент.
(в) Оцінка прибутку чи збитку, активів та зобов’язань операційних сегментів
Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, аналізує фінансову інформацію, яка
коригується для виконання вимог внутрішнього звітування. У певних аспектах ця фінансова
інформація відрізняється від Міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:
(i) кошти переважно перерозподіляються між сегментами за внутрішніми процентними ставками,
які встановлюють Казначейства Групи з урахуванням аналогічних ринкових процентних ставок,
строків погашення кредитів за договором та фактичних даних щодо строків погашення коштів
клієнтів;
(ii) податок на прибуток не відноситься на сегменти;
(iii) капітальні інвестиції не відносяться на сегменти.
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Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, оцінює результати кожного сегменту на
основі прибутку до оподаткування.
(г) Інформація про прибуток чи збиток, активи та зобов’язання операційних сегментів
Далі подано інформацію за сегментами станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2018 року:
Роздрібна
банківська
діяльність

Корпоративна
банківська
діяльність

Казначейські
банківські
операції

Інвестиційна
банківська
діяльність

РІБ

Всього

116 763

928 891

1 752 401

-

3 515 383

6 313 438

-

-

803 895

-

939 542

1 743 437

225 156
11 769
19 818

15 440 260
1 089 420
27 250

495

3 402 851
248

2 710 158
809 775
13 724

18 375 574
4 212 626
1 101 189
61 535

330 295

454 156

8 257

4 129

426 528

1 223 365

43 612

123 230

148

74

553 973

721 037

7 228

26 094

-

-

-

33 322

-

-

-

42 423

-

42 423

754 641

18 089 301

2 565 196

3 449 725

8 969 083

33 827 946

8 462 666
-

9 151 459
-

1 528 297
2 383 051

-

6 908 305
-

1 528 297
24 522 430
2 383 051

80 839

481 540

1 439

720

122 590

687 128

116 551

20 204

-

-

556 863
355 432

556 863
492 187

8 660 056

9 653 203

3 912 787

720

7 943 190

30 169 956

У тисячах гривень
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Заборгованість інших
банків
Кредити та аванси
клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Інвестиційна нерухомість
Нематеріальні активи
Приміщення та
обладнання
Інші фінансові та
нефінансові активи
Необоротні активи,
утримувані для продажу
Інвестиція в дочірню
компанію
Всього активів сегмента
Заборгованість перед
іншими банками
Кошти клієнтів
Інші позикові кошти
Резерви зобов’язань та
відрахувань та інші
зобов’язання
Випущені боргові цінні
папери
Субординований борг
Всього зобов’язань
сегмента
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Роздрібна
банківська
діяльність

Корпоративна
банківська
діяльність

Казначейські
банківські
операції

Інвестиційна
банківська
діяльність

РІБ

Всього

64 158

2 196 329

17 978

142 973

291 848

2 713 286

(477 392)

(490 450)

(249 283)

-

(106 555)

(1 323 680)

1 080 071

(1 166 600)

230 683

(144 154)

-

-

666 837

539 279

(622)

(1 181)

185 293

1 389 606

257 376

578 133

21 026

5 609

205 799

1 067 943

(247 501)

(19 134)

(7 318)

(155)

(25 375)

(299 483)

22 722
743

62 571
113 981

57 441
-

(1 529)
29 991

64 319
50 901

205 524
195 616

700 177

1 274 830

70 527

32 735

480 937

2 559 206

(579 932)

(668 938)

(12 029)

(6 014)

(321 613)

(1 588 526)

5 988

(376 818)

(1 181)

(519)

28 609

(343 921)

126 233

229 074

57 317

26 202

187 933

626 759

У тисячах гривень
2018 рік
Зовнішні процентні доходи
Зовнішні процентні
витрати
Доходи/(витрати) за
внутрішнім фінансуванням
Чистий процентний
дохід/(витрати)
Доходи за виплатами та
комісійними
Витрати за виплатами та
комісійними
Дохід/(витрати) від
торгових операцій
Інший операційний дохід
Операційні доходи до
вирахування зменшення
корисності і загальних
та адміністративних
витрат
Загальні та
адміністративні витрати
Зменшення
резерву/(резерви) під
зменшення корисності
активів
Результат сегмента до
оподаткування
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Далі подано інформацію за сегментами станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року:
Роздрібна
банківська
діяльність

Корпоративна
банківська
діяльність

Казначейські
банківські
операції

Інвестиційна
банківська
діяльність

РІБ

Всього

79 310

1 581 802

1 832 727

-

4 682 274

8 176 113

-

-

470 617

-

1 389 379

1 859 996

258 445
17 133
30 021

15 596 667
17 264
41 279

751

3 343 441
375

3 225 750
2 029 329
19 198

19 080 862
5 372 770
34 397
91 624

326 516

448 959

8 163

4 081

462 974

1 250 693

43 199

140 549

264

132

482 693

666 837

1 620

1 066 363

-

-

-

1 067 983

-

-

-

42 423

-

42 423

756 244

18 892 883

2 312 522

3 390 452

12 291 597

37 643 698

7 974 866
-

8 663 503
-

3 374 326
2 593 509

-

9 930 805
-

3 374 326
26 569 174
2 593 509

37 380

250 731

1 711

232

68 424

358 478

84 203

20 204

-

-

561 511
414 267

561 511
518 674

8 096 449

8 934 438

5 969 546

232

10 975 007

33 975 672

У тисячах гривень
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Заборгованість інших
банків
Кредити та аванси
клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Інвестиційна нерухомість
Нематеріальні активи
Приміщення та
обладнання
Інші фінансові та
нефінансові активи
Необоротні активи,
утримувані для продажу
Інвестиція в дочірню
компанію
Всього активів сегмента
Заборгованість перед
іншими банками
Кошти клієнтів
Інші позикові кошти
Резерви зобов’язань та
відрахувань та інші
зобов’язання
Випущені боргові цінні
папери
Субординований борг
Всього зобов’язань
сегмента
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Роздрібна
банківська
діяльність

Корпоративна
банківська
діяльність

Казначейські
банківські
операції

Інвестиційна
банківська
діяльність

РІБ

Всього

39 417

1 868 754

7 270

120 142

301 376

2 336 959

(515 579)

(357 970)

(262 739)

-

(112 938)

(1 249 226)

892 876

(1 017 226)

228 199

(103 849)

-

-

416 714

493 558

(27 270)

16 293

188 438

1 087 733

209 035

475 434

18 498

3 205

227 477

933 649

(175 899)

(17 123)

(7 021)

(100)

(39 124)

(239 267)

20 034
704

57 492
163 400

39 878
-

(5 586)
12

81 325
10 282

193 143
174 398

470 588

1 172 761

24 085

13 824

468 398

2 149 656

(393 602)

(547 321)

(8 224)

(4 112)

(377 121)

(1 330 380)

(17 199)

(572 680)

-

-

5 001

(584 878)

59 787

52 760

15 861

9 712

96 278

234 398

У тисячах гривень
2017 рік
Зовнішні процентні доходи
Зовнішні процентні
витрати
Доходи/(витрати) за
внутрішнім фінансуванням
Чистий процентний
дохід/(витрати)
Доходи за виплатами та
комісійними
Витрати за виплатами та
комісійними
Дохід/(витрати) від
торгових операцій
Інший операційний дохід
Операційні доходи до
вирахування зменшення
корисності і загальних
та адміністративних
витрат
Загальні та
адміністративні витрати
Зменшення
резерву/(резерви) під
зменшення корисності
активів
Результат сегмента до
оподаткування

(д) Вивірення доходів, прибутку чи збитку, активів та зобов’язань звітних сегментів
У тисячах гривень
Всього доходів звітних сегментів
Рекласифікації і згортання, які застосовуються для складання консолідованої
фінансової звітності та нерозподілені статті
Всього консолідованих доходів

2018 рік

2017 рік

3 976 845

3 445 006

(47 866)

8 580

3 928 979

3 453 586

Доходи сегментів складаються з процентних доходів, доходів за виплатами та комісійними та
інших операційних доходів.
У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

Загальний результат звітних сегментів

626 759

234 398

(126 943)

(69 002)

499 816

165 396

Рекласифікації і згортання, які застосовуються для складання консолідованої
фінансової звітності та нерозподілені статті
Прибуток до оподаткування

____________________________________________________________________________________
62

Група «Банк «Південний»
Примітки до консолідованої фінансової звітності – 31 грудня 2018 року
28

Аналіз за сегментами (продовження)

Статті, які пояснюють різницю між активами та зобов’язаннями сегментів та загальною сумою
активів і зобов’язань у консолідованій фінансовій звітності, є такими:
31 грудня
2018 року
33 827 946

31 грудня
2017 року
37 643 698

(277 020)

(788 792)

Всього консолідованих активів

33 550 926

36 854 906

Зобов’язання сегментів

30 169 956

33 975 672

(122 798)

(667 265)

30 047 158

33 308 407

Процентні Резерв під
витрати зменшення
корисності
активів

Інший
операційний дохід

У тисячах гривень
Активи сегментів
Рекласифікації і згортання, які застосовуються для складання
консолідованої фінансової звітності та нерозподілені статті

Рекласифікації і згортання, які застосовуються для складання
консолідованої фінансової звітності та нерозподілені статті
Всього консолідованих зобов’язань

Далі подано вивірення інших суттєвих статей доходів та витрат за 2018 рік:
Процентні
доходи

Доходи за
виплатами та
комісійними

2 713 286

1 067 943

(1 323 680)

(343 921)

195 616

(23 709)

(520)

23 696

(68)

(30 530)

-

-

58 130

-

-

-

-

603

-

(603)

2 689 577

1 067 423

(1 241 251)

(3 876)
(347 865)

(763)
8 259
171 979

У тисячах гривень
Загальна сума за всіма
сегментами
Виключення залишків за
внутрішньогруповими операціями
Рекласифікація результату від
операцій з похідними фінансовими
інструментами
Згортання нарахованих витрат за
депозитами, вилученими достроково
Рекласифікація результату від
реалізації необоротних активів,
утримуваних для продажу
Інші коригування
Подано у звітності за МСФЗ

Далі подано вивірення суттєвих активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2018 року:
Загальна
сума за
всіма
сегментами

Рекласифікація
активів до
відповідної
категорії

6 313 438
1 743 437
1 223 365
61 535
721 037

(2 353)
2 353
28 902
1 735
44 928

У тисячах гривень
Активи на 31 грудня 2018 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Заборгованість інших банків
Приміщення та обладнання
Нематеріальні активи
Інші фінансові та нефінансові активи

Виключення
Подано у
залишків за звітності за
внутрішньоМСФЗ
груповими
операціями
(105 662)
(213 337)
-

6 205 423
1 532 453
1 252 267
63 270
765 965

____________________________________________________________________________________
63

Група «Банк «Південний»
Примітки до консолідованої фінансової звітності – 31 грудня 2018 року
28

Аналіз за сегментами (продовження)
Загальна
сума за
всіма
сегментами

Рекласифікація
зобов’язань до
відповідної
категорії

Виключення
Подано у
залишків за звітності за
внутрішньоМСФЗ
груповими
операціями

1 528 297
24 522 430

(1 145 655)
1 145 655

(318 878)
-

63 764
25 668 085

687 128

139 815

-

826 943

Процентні Резерв під
витрати зменшення
корисності
активів

Інший
операційний дохід

У тисячах гривень
Зобов'язання на 31 грудня 2018 р.
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Резерви зобов’язань та відрахувань та інші
зобов’язання

Далі подано вивірення інших суттєвих статей доходів та витрат за 2017 рік:
Процентні
доходи

Доходи за
виплатами та
комісійними

2 336 959

933 649

(1 249 226)

(584 878)

174 398

41 950

-

-

(41 950)

-

(33 554)

(2 101)

33 608

-

(597)

-

-

46 015

-

-

2 345 355

931 548

356
(1 169 247)

(2 037)
(628 865)

(356)
3 238
176 683

У тисячах гривень
Загальна сума за всіма
сегментами
Збільшення процентних доходів до
суми фактичного відшкодування
Виключення залишків за
внутрішньогруповими операціями
Рекласифікація результату від
операцій з похідними фінансовими
інструментами
Згортання нарахованих витрат за
депозитами, вилученими достроково
Інші коригування
Подано у звітності за МСФЗ

Далі подано вивірення суттєвих активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2017 року:
Загальна
сума за
всіма
сегментами

Рекласифікація
активів до
відповідної
категорії

8 176 113
1 859 996
1 250 693
91 624
666 837

(146)
146
28 571
2 626
45 642

Загальна
сума за
всіма
сегментами

Рекласифікація
зобов’язань до
відповідної
категорії

3 374 326
26 569 174

(2 453 137)
2 470 806

(826 243)
-

94 946
29 039 980

358 478

92 596

-

451 074

У тисячах гривень
Активи на 31 грудня 2017 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Заборгованість інших банків
Приміщення та обладнання
Нематеріальні активи
Інші фінансові та нефінансові активи

У тисячах гривень
Зобов'язання на 31 грудня 2017 р.
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Резерви зобов’язань та відрахувань та інші
зобов’язання

Виключення
Подано у
залишків за звітності за
внутрішньоМСФЗ
груповими
операціями
(202 352)
(621 002)
-

7 973 615
1 239 140
1 279 264
94 250
712 479

Виключення
Подано у
залишків за звітності за
внутрішньоМСФЗ
груповими
операціями
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Аналіз за сегментами (продовження)

(е) Аналіз доходів за банківськими продуктами та послугами
Аналіз доходів Групи за банківськими продуктами та послугами подано у Примітці 21 та
Примітці 23.
(є) Географічна інформація
Інформація про доходи за кожною окремою країною не подається особі, відповідальній за
прийняття операційних рішень, оскільки вони переважно представлені доходами, отриманими в
Україні та Латвії (країні, резидентом якої є РІБ), включаючи доходи від офшорних компаній
українських та латвійських клієнтів, які були класифіковані згідно з резидентністю клієнта. Доходи
сегментів включають процентні доходи і доходи за виплатами та комісійними.
(є) Найбільші клієнти
Група не має клієнтів, дохід від яких перевищував би 10% від загальних доходів Групи.
29

Управління фінансовими ризиками

Управління ризиками – це процес, за допомогою якого суб’єкти Групи виявляють (ідентифікують)
ризики, проводять оцінку їх величини, здійснюють їх моніторинг, контролюють свої ризикові
позиції, а також враховують взаємозв’язки між різними категоріями (видами) ризиків. Основними
цілями управління ризиками є забезпечення стабільної діяльності Групи, запобігання невірному
розподілу ресурсів і втрати капіталу через ризик.
Процес ризик-менеджменту в Групі охоплює всі його структурні рівні – від управлінського до рівня,
на якому безпосередньо приймаються та/або генеруються ризики.
У Групі здійснюється всебічний аналіз усіх ризиків, на які наражаються суб’єкти Групи. Оцінка
ризиків є комплексною, а також приймається до уваги вплив як на доходи, так і на власний капітал
Групи.
Суб’єкти Групи регулярно проводять стрес-тестування фінансових ризиків за різноманітними
сценаріями, що охоплюють стандартні та більш несприятливі ринкові умови. Також проводиться
стрес-тестування ризику ліквідності Групи у цілому.
Рівень толерантності до ризиків визначається шляхом встановлення переліку лімітів (обмежень)
для кожного з банків та Групи в цілому та регламентів як щодо окремих операцій, так і на
портфельному рівні. З метою забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю у
Групі визначено два типи лімітів: зовнішні (встановлюються регуляторним органом) та внутрішні
(встановлюються колегіальними органами Групи).
У Групі забезпечена готовність своєчасно та ефективно ідентифікувати незвичайні ситуації та
протистояти їм. Розроблені внутрішні нормативні документи щодо потенційних кризових та
надзвичайних обставин.
У Групі визначені такі основні категорії ризиків: фінансові (кредитний ризик, ризик ліквідності,
ринкові ризики, операційно-технологічний ризик) та нефінансові ризики.
Кредитний ризик. Кредитний ризик – ризик того, що Група зазнає збитків
клієнти або контрагенти не виконали своїх договірних зобов'язань. Група
ризиком шляхом встановлення граничного розміру ризику, який Група
окремими контрагентами, географічними або галузевими концентраціями
допомогою моніторингу дотримання встановлених лімітів ризику.

внаслідок того, що її
управляє кредитним
готова прийняти за
ризику, а також за

Група розробила процедуру перевірки кредитної якості з тим, щоб забезпечити раннє виявлення
можливих змін у кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розміру
забезпечення. Ліміти по контрагентам визначені з використанням системи класифікації кредитного
ризику, яка присвоює кожному контрагенту кредитний рейтинг. Рейтинги регулярно
переглядаються. Процедура перевірки кредитної якості дозволяє Групі оцінити розмір потенційних
збитків за ризиками, до яких вона схильна, і вжити необхідних заходів.
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Управління фінансовими ризиками (продовження)

Похідні фінансові інструменти
Кредитний ризик, пов'язаний з похідними фінансовими інструментами, в будь-який момент часу
обмежений похідними інструментами з позитивною справедливою вартістю, які визнані в
консолідованому звіті про фінансовий стан.
Ризики, пов'язані із зобов'язаннями кредитного характеру
Група надає своїм клієнтам можливість отримання гарантій, за якими може виникнути необхідність
проведення Групою платежів від імені клієнтів. Клієнти відшкодовують такі платежі Групі відповідно
до умов надання акредитива. За вказаними договорами Група несе ризики, які аналогічні ризикам
по кредитах і які знижуються з допомогою тих же процедур що і політики контролю ризиків.
Балансова вартість статей консолідованого звіту про фінансовий стан, включаючи похідні
інструменти, без урахування впливу зниження ризику внаслідок використання генеральних угод
про взаємозалік і угод про надання забезпечення, найбільш точно відображає максимальний
розмір кредитного ризику за цими статтями.
За фінансовими інструментами, що відображаються за справедливою вартістю, їх балансова
вартість являє собою поточний розмір кредитного ризику, але не максимальний розмір ризику,
який може виникнути в майбутньому в результаті змін у вартості.
Більш детальна інформація про максимальний розмір кредитного ризику по кожному класу
фінансових інструментів представлена в окремих примітках. Вплив забезпечення та інших методів
зниження ризику представлено в Примітці 8.
Оцінка зменшення корисності
З 1 січня 2018 року Група розраховує ОКЗ на основі декількох сценаріїв, зважених з урахуванням
ймовірності, для оцінки очікуваних недоотримань грошових коштів, які дисконтуються з
використанням ефективної процентної ставки або її приблизного значення. Недоотримання коштів
- це різниця між грошовими потоками, що належать організації відповідно до договору, і
грошовими потоками, які організація очікує отримати. Механіка розрахунку ОКЗ описана нижче, а
основними елементами є такі:
Імовірність Імовірність дефолту є розрахунковою оцінкою ймовірності настання дефолту
дефолту
протягом заданого часового проміжку. Дефолт може відбутися тільки в певний момент
(PD)
часу протягом аналізованого періоду, якщо визнання активу не було припинено, і він
як і раніше є частиною портфеля.
Експозиція Експозиція під ризиком являє собою розрахункову величину боргу за активом, який
під ризиком перебуває під ризиком дефолту на будь-яку дату в майбутньому, з урахуванням
(EAD)
очікуваних змін цієї величини після звітної дати, включаючи виплати основної суми
боргу і відсотків, передбачені договором або іншим чином, очікувані погашення
виданих позик і відсотки, нараховані в результаті прострочення платежів.
Рівень
втрат у разі
дефолту
(LGD)

Рівень втрат у разі дефолту є розрахунковою оцінкою збитків, що виникають у разі
настання дефолту в певний момент часу. Даний показник розраховується, виходячи з
різниці між передбаченими договором грошовими потоками і тими грошовими
потоками, які кредитор очікує отримати, в тому числі в результаті реалізації
забезпечення. Зазвичай виражається у відсотках по відношенню до EAD.
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Оціночний резерв під ОКЗ розраховується на основі кредитних збитків, виникнення яких очікується
протягом терміну дії активу (очікувані кредитні збитки за весь термін або ОКЗ за весь термін), якщо
відбулося значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, в іншому випадку
оціночний резерв розраховується в сумі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам
(12-місячні ОКЗ). 12-місячні ОКЗ – це частина ОКЗ за весь термін, що має вигляд ОКЗ, які
виникають внаслідок дефолтів за фінансовим інструментом, можливих протягом 12 місяців після
звітної дати. ОКЗ за весь термін і 12-місячні ОКЗ розраховуються або на індивідуальній основі, або
на груповій основі, в залежності від характеру базового портфелю фінансових інструментів.
Група розробила політику для здійснення оцінки на кінець кожного звітного періоду щодо того, чи
мало місце значне зростання кредитного ризику за фінансовим інструментом з моменту первісного
визнання, шляхом урахування змін ризику настання дефолту протягом строку дії фінансового
інструменту. На підставі описаного вище процесу Група об'єднує надані нею кредити в наступні
групи:
Стадія 1:

При первісному визнанні активів, що не є кредитно-знеціненими, Група визнає резерв
під зменшення корисності в сумі, що дорівнює 12-місячним ОКЗ. До Стадії 1 також
відносяться кредити та інші кредитні лінії, кредитний ризик за якими зменшився до
такого ступеня, що вони були переведені зі Стадії 2.

Стадія 2:

Якщо кредитний ризик по кредиту значно зріс з моменту первісного визнання, Група
визнає резерв під зменшення корисності в сумі, що дорівнює ОКЗ за весь термін. До
Стадії 2 також відносяться кредити та інші кредитні лінії, кредитний ризик за якими
зменшився до такого ступеня, що вони були переведені зі Стадії 3.

Стадія 3:

Кредити, які є кредитно-знеціненими. Група визнає резерв під зменшення корисності в
сумі, що дорівнює ОКЗ за весь термін.

ПСКЗ:

Придбані або створені кредитно-знецінені (ПСКЗ) активи - це фінансові активи, за
якими було кредитне зменшення корисності на момент первісного визнання. При
первісному визнанні ПСКЗ активи оцінюються за справедливою вартістю, і згодом
визнається процентний дохід, розрахований з використанням ефективної процентної
ставки, скоригованої з урахуванням кредитного ризику. Оціночний резерв під ОКЗ
визнається або припиняє визнаватися тільки в тому обсязі, в якому відбулася
подальша зміна суми очікуваних кредитних збитків за весь термін.

Визначення дефолту і відновлення кредитної якості
Група вважає, що за фінансовим інструментом стався дефолт, і, отже, відносить його до Стадії 3
(кредитно-знецінені активи) для цілей розрахунку ОКЗ в будь-якому випадку, коли позичальник
прострочив передбачені договором виплати на 90 або більше днів. Група вважає, що у відношенні
заборгованості банків стався дефолт, і робить негайні заходи з його усунення, якщо на момент
закриття операційного дня необхідні внутрішньоденні платежі, зазначені в окремих угодах, не були
здійснені.
В рамках якісної оцінки наявності дефолту по клієнту Група також розглядає перелік подій, які
можуть вказувати на те, що оплата є малоймовірною. У разі настання таких подій Група ретельно
аналізує, чи приводить така подія до дефолту і чи слід відносити активи до Стадії 3 чи Стадії 2 для
цілей розрахунку ОКЗ. До таких подій належать наступні:
► внутрішній рейтинг позичальника, який вказує на дефолт або близькість до дефолту;
► позичальник здійснює запити додаткового фінансування у Групи;
► смерть позичальника;
► істотне зменшення вартості забезпечення, коли відшкодування кредиту очікується в результаті
продажу забезпечення;
► істотне зменшення товарообігу позичальника або втрата великого покупця;
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► порушення ковенант, щодо яких Група не відмовляється від права вимагати їх виконання;
► боржник (або юридична особа в складі групи боржника) подав заяву про банкрутство або
оголосив себе банкрутом.
Відповідно до політики Групи фінансові інструменти вважаються відновленими і, отже,
переводяться зі Стадії 3, коли жоден з критеріїв настання дефолту не спостерігався як мінімум
протягом шести місяців поспіль. Рішення щодо того, чи слід віднести актив до Стадії 2 або Стадії 1
в разі відновлення його кредитної якості, залежить від переглянутого рівня кредитного рейтингу в
момент відновлення і оцінки того, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту
первісного визнання.
Присвоєння внутрішнього рейтингу і процес оцінки ймовірності дефолту
Моделі присвоєння рівнів внутрішнього рейтингу розробляються і застосовуються незалежним
управлінням кредитних ризиків Групи. У моделях використовується як кількісна, так і якісна
інформація і, крім інформації, специфічної для позичальника, також враховується додаткова
інформація із зовнішніх джерел, яка може вплинути на поведінку позичальника. Якщо це можливо,
також використовується інформація національних і міжнародних рейтингових агентств. Кожному
рівню рейтингу присвоюються показники ймовірності настання дефолту, які враховують прогнозну
інформацію і класифікацію активів на Стадії згідно з МСФЗ (IFRS) 9. У разі необхідності ці дані
визначаються для кожного економічного сценарію.
Казначейські та міжбанківські відносини
Казначейські та міжбанківські відносини Групи включають відносини з контрагентами, такими як
організації з надання фінансових послуг, банки, брокери-дилери, біржі і клірингові організації. Для
оцінки таких відносин управління кредитих ризиків Групи аналізує загальнодоступну інформацію,
таку як фінансова звітність, і дані з інших зовнішніх джерел, наприклад, зовнішні рейтинги, і
привласнює рівень внутрішнього рейтингу, як показано в таблиці нижче.
Комерційне кредитування і кредитування підприємств малого бізнесу
У разі комерційного кредитування оцінку позичальників проводить спеціальне управління
кредитних ризиків Групи. Оцінка кредитного ризику заснована на моделі кредитного скорингу, яка
враховує різну історичну, поточну і прогнозну інформацію, таку як:
► Історична фінансова інформація разом з прогнозами і планами, підготовленими в розрізі
клієнтів. Така фінансова інформація включає дані про отримані та очікувані результати,
коефіцієнти платоспроможності, коефіцієнти ліквідності і будь-які інші коефіцієнти, доречні для
оцінки фінансових результатів діяльності клієнта. Частина таких показників закріплюється в
договорах з клієнтами, і, отже, їх оцінці приділяється більше уваги.
► Загальнодоступна інформація про клієнтів із зовнішніх джерел інформації. Така інформація
включає зовнішні рейтинги, присвоєні рейтинговими агентствами, звіти незалежних аналітиків,
ціни облігацій, що обертаються на ринку, або прес-релізи та статті.
► Макроекономічна або геополітична інформація, наприклад, темпи зростання ВВП стосовно
конкретної галузі та географічними регіонами, в яких клієнт здійснює свою діяльність.
► Інша обґрунтована і підтверджена інформація про якість управління і можливості клієнта, яка
доречна для визначення результатів діяльності організації.
Рівень складності і деталізації методів оцінки кредитної якості відрізняються в залежності від
схильності Групи до ризику і складності та розміру клієнта. Деякі менш складні кредити
підприємствам малого бізнесу оцінюються Групою з використанням моделей для роздрібних
продуктів.
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Споживче кредитування та іпотечне кредитування
Споживче кредитування включає в себе незабезпечені заставою кредити фізичним особам,
кредитні картки і овердрафти. Оцінка даних продуктів разом з іпотечними кредитами і деякими
менш складними кредитами підприємствам малого бізнесу здійснюється з використанням
автоматизованої системи скорингу, основним показником для якої є кількість днів прострочення.
Іншими основними вхідними даними, що використовуються в моделях, є наступні: темпи зростання
ВВП, рівень безробіття, зміна доходів населення/рівня заробітної плати, суми особистої
заборгованості, а також коефіцієнт співвідношення суми кредиту до вартості майна в разі
іпотечного кредитування.
Експозиція під ризиком
Експозиція під ризиком (EAD), являє собою валову балансову вартість фінансових інструментів,
що підлягають оцінці на предмет зменшення корисності, і відображає як здатність клієнта
збільшувати свою заборгованість при наближенні до дефолту, так і можливість дострокового
погашення. Для розрахунку EAD для кредитів Стадії 1 Група оцінює ймовірність настання дефолту
протягом 12 місяців для оцінки 12-місячних ОКЗ. Для активів Стадії 2, Стадії 3 та ПСКЗ фінансових
активів показник EAD розглядається для подій, які можуть відбутися протягом усього терміну дії
інструмента.
Група визначає показник EAD шляхом моделювання діапазону можливих результатів при настанні
дефолту в різні моменти часу, що відповідає множинним сценаріями. Потім в залежності від
результатів моделей Групи кожному економічному сценарію присвоюються показники PD згідно з
МСФЗ (IFRS) 9.
Група пропонує своїм клієнтам, корпоративним і роздрібним, різні овердрафти і кредитні карти, які
Група має право відкликати і/або за якими вона може зменшити ліміти з повідомленням всього за
один день. Група не обмежує схильність до ризику кредитних збитків строком, передбаченим
договором для зменшення лімітів, і замість цього розраховує ОКЗ протягом періоду, який
відображає очікування Групи щодо поведінки клієнта, ймовірності дефолту і майбутніх заходів зі
зменшення кредитного ризику, які вживаються Групою, що може передбачати зменшення або
закриття кредитних ліній. Процентна ставка, яка використовується для дисконтування ОКЗ за
кредитними картами, заснована на середній ефективній процентній ставці, яка, як очікується, буде
застосовуватися протягом очікуваного періоду схильності до ризику. Така оцінка враховує те, що
багато кредитів виплачуються в повному обсязі щомісяця, і, отже, відсотки по ним не
нараховуються.
Рівень втрат у разі дефолту (LGD)
Оцінка кредитного ризику ґрунтується на стандартній моделі оцінки LGD, в результаті якої
встановлюються певні рівні LGD, які враховують очікуваний показник EAD в порівнянні з сумами,
які, як очікується, будуть відновлені або реалізовані в результаті продажу утримуваної застави.
Група об'єднує свої роздрібні кредитні продукти в однорідні групи на основі ключових
характеристик, доречних для оцінки майбутніх грошових потоків. Для цього використовується
інформація про збитки минулих періодів і розглядається широкий спектр характеристик,
притаманних операціях (наприклад, вид продукту, види забезпечення), а також характеристики
позичальника.
Де це необхідно, для визначення рівня LGD за МСФЗ (IFRS) 9 для кожної групи фінансових
інструментів використовуються нові дані і прогнозні економічні сценарії. При оцінці прогнозної
інформації очікувані результати ґрунтуються на множинних сценаріях. Приклади основних вхідних
даних включають зміни вартості забезпечення, включаючи ціни на житло в разі іпотечного
кредитування, ціни на товари, статус платежів або інші чинники, які свідчать про збитки по групі
інструментів.
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Рівні LGD оцінюються для всіх класів активів Стадії 1, 2 і 3 і ПСКЗ. Вхідні дані для таких рівнів LGD
оцінюються і, де це можливо, коригуються за допомогою тестування на основі історичних даних,
враховуючи недавні відновлення. У разі необхідності такі дані визначаються для кожного
економічного сценарію.
Значне зростання кредитного ризику
Щоб визначити, на яку суму необхідно створити оціночний резерв під зменшення корисності по
інструменту або портфелю інструментів (тобто в сумі 12-місячних ОКЗ або ОКЗ за весь термін),
Група аналізує, чи значно зріс кредитний ризик за даним інструментом або портфелем
інструментів з моменту первісного визнання.
Група застосовує додатковий якісний метод для визнання, чи відбулося значне зростання
кредитного ризику за активом, наприклад, переведення клієнта/кредиту в список проблемних. У
деяких випадках Група також може розглядати події, наведені в розділі «Визначення дефолту»
вище, як вказівку на значне зростання кредитного ризику, а не як дефолт. Незалежно від зміни
рівнів кредитного рейтингу вважається, що якщо передбачені договором платежі прострочені
більш ніж на 30 днів, то відбулося значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
У разі оцінки ОКЗ на груповій основі по групі аналогічних активів Група застосовує такі ж принципи
оцінки того, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Групування фінансових активів, оцінка яких здійснюється на груповій основі
Залежно від чинників, зазначених нижче, Група розраховує ОКЗ або на індивідуальній основі, або
на груповій основі.
Класи активів, за якими Банк розраховує ОКЗ на індивідуальній основі, включають наступні:
► кредити та аванси клієнтам Стадії 2 і Стадії 3;
► казначейські та міжбанківські відносини (наприклад, кошти в банках, еквіваленти грошових
коштів та боргові цінні папери, які оцінюються за амортизованою вартістю і за СВІСД);
► фінансові активи, які були класифіковані як ПСКЗ в момент припинення визнання первісної
позики і визнання нової позики в результаті реструктуризації боргу.
Класи активів, за якими Банк розраховує ОКЗ на груповій основі, включають наступні:
► невеликі і стандартні активи в рамках портфеля кредитування юридичних осіб;
► іпотечні та споживчі кредити в Стадії 1, 2 і 3, а також кредити юридичним особам Стадії 1;
► кредити фізичним особам – приватним підприємцям;
► придбані кредитно-знецінені фінансові активи, управління якими здійснюється на груповій
основі.
Класи активів, за якими РІБ розраховує ОКЗ на індивідуальній основі, включають наступні:
► усі активи Стадії 3, які перевищують поріг суттєвості (тобто розмір кредитного ризику перевищує
1 мільйон євро) незалежно від класу фінансових активів;
► казначейські та міжбанківські відносини.
Класи активів, за якими РІБ розраховує ОКЗ на груповій основі, включають наступні:
► усі активи Стадії 1 і 2;
► активи Стадії 3, які не перевищують поріг суттєвості 1 мільйон євро.
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Група об'єднує дані фінансові активи в однорідні групи в залежності від внутрішніх і зовнішніх
характеристик кредитів, наприклад, внутрішнього кредитного рейтингу, термінів прострочення
платежів, виду продукту, заставного коефіцієнта або галузі, в якій здійснює свою діяльність
позичальник.
Прогнозна інформація і множинні економічні сценарії
У своїх моделях розрахунку ОКЗ Банк використовує широкий спектр прогнозної інформації в якості
вхідних економічних даних, наприклад:
► темпи зростання ВВП;
► рівень безробіття;
► базові ставки НБУ;
► рівень споживчих цін;
► обмінні курси.
Вхідні дані і моделі, що використовуються при розрахунку ОКЗ, не завжди відображають всі
характеристики ринку на дату подання фінансової звітності. У цьому випадку Банк здійснює якісні
коригування.
Для отримання прогнозної інформації Банк використовує дані з зовнішніх джерел (зовнішні
рейтингові агентства, державні органи, наприклад, центральні банки і міжнародні фінансові
інститути). Фахівці управління кредитних ризиків Банку визначають вагові коефіцієнти, які
відносять на множинні сценарії. У таблиці нижче показані значення основних прогнозних
економічних змінних/припущень, які використовуються в кожному економічному сценарії для оцінки
ОКЗ. Дані для стовпців «2019 рік», «2020 рік» та «2021 рік» є довгостроковим середнім показником
і, отже, однакові для всіх сценаріїв на 31 грудня 2018 року.
Дані прогнози не застосовуються при розрахунку резерву Дочірньої компанії. Дочірня компанія
розраховує резерв на індивідуальній основі без застосування макропоказників.
Ключові
чинники
Індекс споживчих цін, %

Сценарій ОКЗ

Присвоєна
ймовірність, %

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Оптимістичний
Базовий
Песимістичний

25
50
25

-31,16%
-26,76%
-20,75%

-28,29%
-28,78%
-30,61%

-

Оптимістичний
Базовий
Песимістичний

25
50
25

4,15%
1,31%
-3,98%

3,06%
-2,58%
0,00%

6,00%
5,96%
5,19%

Зміна обсягу ВВП в
постійних цінах 2010 року,

Кредитна якість за класами фінансових активів
У таблиці нижче представлений аналіз кредитної якості в розрізі класів активів за пов'язаними з
кредитами статтями консолідованого звіту про фінансовий стан на підставі системи кредитних
рейтингів Групи.
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У тисячах гривень
Грошові кошти та їх
еквіваленти

Заборгованість інших
банків

Кредити та аванси
клієнтам
- Кредити юридичним
особам

Стандартні

Під
контролем

Субстандартні

Знецінені

Всього

Стадія 1
Стадія 2

6 188 238
6 162 410
25 828

19 876
19 876
-

-

-

6 208 114
6 182 286
25 828

Стадія 1
Стадія 2

1 534 157
1 297 285
236 872

-

-

-

1 534 157
1 297 285
236 872

11 787 668

3 146 459

3 299 968

2 670 783

20 904 878

11 474 094

2 965 718

3 184 809

2 513 987

20 138 608

Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3

2 696 545
8 777 549
-

110 534
2 855 184
-

4 206
3 180 603
-

2 513 987

2 811 285
14 813 336
2 513 987

Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3

90 061
80 153
9 908
-

176 866
3 266
173 600
-

10 524
10 267
257
-

80 086
80 086

357 537
93 686
183 765
80 086

Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3

21 841
21 634
207
-

1 851
1 851
-

85 396
62 556
22 840
-

72 864
72 864

181 952
86 041
23 047
72 864

Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3

31 074
1 781
29 293
-

2 024
2 024
-

19 239
17 514
1 725
-

3 846
3 846

56 183
19 295
33 042
3 846

Стадія 1

170 598
170 598

-

-

-

170 598
170 598

Стадія 1

3 397 049
2 761 214

-

-

-

3 397 049
2 761 214

Стадія 1

635 835

-

-

-

635 835

Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3

472 916
451 695
21 221
-

371
371
-

369
236
133
-

46 147
46 147

519 803
451 931
21 725
46 147

Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3

2 503 886
1 263 276
1 240 610
-

573
573
-

1 684
1 684
-

19 852
19 852

2 525 995
1 263 276
1 242 867
19 852

25 883 914

3 167 279

3 302 021

2 736 782

35 089 996

(196 666)

(168 107)

(676 077)

(1 549 349)

(2 590 199)

25 687 248

2 999 172

2 625 944

1 187 433

32 499 797

Прим.
6

7

8

- Кредити фізичним
особам – споживчі
кредити

- Кредити фізичним
особам – іпотечні кредити

- Кредити фізичним
особам – приватним
підприємцям

- Договори купівлі та
зворотного продажу
(«зворотне репо»)
Інвестиційні цінні папери:
- оцінюються за СВІСД
- оцінюються за
амортизованою вартістю
Безвідкличні зобов'язання
з надання кредитів

Фінансові гарантії

Всього фінансових
активів та зобов'язань,
пов'язаних з
кредитуванням, до
вирахування резерву
Мінус: резерв під
зменшення корисності
Всього фінансових
активів та зобов'язань,
пов'язаних з
кредитуванням

9

31

31
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Нижче поданий аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за кредитною якістю на підставі нижчого
з рейтингів Standard and Poor's, Fitch, Moody's, використовуючи класифікацію оцінок Standard and
Poor's станом на 31 грудня 2017 року:
Грошові Залишок на Залишки на
кошти у касі
рахунку в
рахунку в
НБУ Банку Латвії

У тисячах гривень

Кореспондентські
рахунки та
депозити
«овернайт»
в інших
банках

Всього

Не прострочені та не знецінені
- грошові кошти в касі
- Національний банк України
- Банк Латвії
- з рейтингом AA- з рейтингом від A- до A+
- з рейтингом від BBB- до ВВВ+
- з рейтингом від BB- до ВВ+
- з рейтингом В
- з рейтингом від ССС- до ССС+
- ті, що не мають рейтингу

1 695 459
-

796 484
-

3 001 619
-

716 992
784 912
529 061
212 958
64 425
17 969
153 736

1 695 459
796 484
3 001 619
716 992
784 912
529 061
212 958
64 425
17 969
153 736

Всього грошових коштів та їх
еквівалентів та обов’язкових
резервів

1 695 459

796 484

3 001 619

2 480 053

7 973 615

Нижче поданий аналіз заборгованості інших банків за кредитною якістю на підставі нижчого з
рейтингів Standard and Poor's, Fitch, Moody's, використовуючи класифікацію оцінок Standard and
Poor's станом на 31 грудня 2017 року:
Строкові
депозити в
інших банках

Гарантійні
депозити в
інших банках

Всього

Не прострочені та не знецінені
- з рейтингом від A- до А+
- з рейтингом від ВВВ- до ВBB+
- з рейтингом В
- з рейтингом ССС
- ті, що не мають рейтингу

419 548
146
-

106 286
404 186
20
308 954

106 286
823 734
146
20
308 954

Всього не прострочених та не знецінених

419 694

819 446

1 239 140

Всього заборгованості інших банків

419 694

819 446

1 239 140

У тисячах гривень
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Нижче поданий аналіз виданих кредитів станом на 31 грудня 2017 року за кредитною якістю:
Кредити
юридичним
особам

Кредити
фізичним
особам –
іпотечні
кредити

Кредити
фізичним
особам –
споживчі
кредити

Кредити
фізичним
особам –
приватним
підприємцям

Договори
купівлі та
зворотного
продажу
(«зворотне
репо»)

Всього

9 453 752
4 837 639
1 673 301

28 786
15 592
80 474

71 250
1 798
25 863

40 333
17 277

20 496
-

9 614 617
4 855 029
1 796 915

15 964 692

124 852

98 911

57 610

20 496

16 266 561

316 872

-

6 484

-

323 356

532 373

-

2 826

-

535 199

-

139

252 412*

-

252 551

6 631

-

4

-

6 635

2

-

4

-

6

855 878

139

261 730

-

-

1 117 747

2 881 738

40 485

1 065

-

-

2 923 288

32 321

-

1 276

-

-

33 597

9 143

-

118

203

-

9 464

184 290

37 671

8 599

-

-

230 560

203 424

-

1 578

-

-

205 002

702 758

43 647

87 580

2 458

-

836 443

4 013 674

121 803

100 216

2 661

-

4 238 354

20 834 244

246 794

460 857

60 271

20 496

21 622 662

(2 358 465)

(83 255)

(96 454)

(3 626)

-

(2 541 800)

18 475 779

163 539

364 403

56 645

20 496

19 080 862

У тисячах гривень
Не прострочені та не
знецінені
Стандартні кредити
Кредити під контролем
Субстандартні кредити
Всього не прострочених
та не знецінених
Прострочені, але не
знецінені
- прострочені менше ніж
31 день
- прострочені від 31 до 90
днів
- прострочені від 91 до 180
днів
- прострочені від 181 до 360
днів
- прострочені більше 360
днів
Всього прострочених, але
не знецінених
Кредити, визначені окремо
як знецінені (загальна
сума)
- строк погашення не настав
- прострочені менше ніж
31 день
- прострочені від 31 до 90
днів
- прострочені від 91 до 180
днів
- прострочені від 181 до 360
днів
- прострочені більше 360
днів
Всього кредитів,
визначених окремо як
знецінені (загальна сума)
Всього кредитів та
авансів клієнтам
(загальна сума)
Мінус: резерви під
зменшення корисності
Всього кредитів та
авансів клієнтам

-

* Наприкінці 2017 року Група узгодила новий графік платежів за кредитом у сумі 7 536 тисяч євро
(еквівалент 252 412 тисяч гривень за курсом обміну на 31 грудня 2017 року) та 18 січня 2018 року
було підписано договір про внесення відповідних змін в кредитний договір. Відповідно, прострочка
обумовлена технічними причинами, які не впливають на здатність боржника виконувати свої
кредитні зобов'язання перед Групою у встановлених договором строках.
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На 31 грудня 2017 року резерв під зменшення корисності кредитів оцінених на індивідуальній
основі складає 2 259 544 тисячі гривень, на колективній основі – 282 256 тисяч гривень.
Прострочені, але не знецінені кредити включають всю суму прострочених кредитів. Прострочені
суми на 31 грудня 2017 року складають 45 246 тисяч гривень.
Прострочені та знецінені кредити включають всю суму прострочених кредитів. Прострочені суми за
окремо знеціненими кредитами на 31 грудня 2017 року складають 1 198 013 тисяч гривень.
На 31 грудня 2018 року Група класифікує не знецінені кредити та аванси клієнтам (на 31 грудня
2017 року – не прострочені та не знецінені кредити та аванси клієнтам) за кредитною якістю
відповідно до своєї внутрішньої класифікації за такими характеристиками кредитного ризику:
► Стандартні кредити. До цієї категорії відносяться кредити із незначним кредитним ризиком,
про що свідчать міцний фінансовий стан позичальника та якісне обслуговування кредиту;
► Кредити під контролем. До цієї категорії відносяться кредити із незначним кредитним ризиком,
який, однак, може зрости внаслідок несприятливих умов; ці кредити видаються позичальникам, які
мають стабільний фінансовий стан і успішну історію погашення кредитів, або позичальникам, які
мають міцний фінансовий стан і платежі за кредитами яких були простроченими не більше 90 днів.
► Субстандартні кредити. До цієї категорії відносяться кредити із значним кредитним ризиком,
про що свідчать слабкий фінансовий стан позичальника та якісне обслуговування кредиту або
стабільний фінансовий стан позичальника та неякісне обслуговування кредиту.
До 1 січня 2018 року основними факторами, які враховувала Група при визначенні того, чи є
кредит знеціненим були його прострочений статус, фінансовий стан позичальника та можливість
реалізації застави, за її наявності. На підставі цього Групою наведений вище аналіз за терміном
простроченої заборгованості за кредитами, які були визначені як знецінені станом на
31 грудня 2017 року.
Група застосувала методику розрахунку резервів щодо кредитного портфелю відповідно до МСБО
(IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та створила резерви на покриття збитків від
зменшення корисності кредитів, які були понесені, але які ще не були конкретно зіставлені з будьяким окремим кредитом у кредитному портфелі до закінчення звітного періоду. Політика Групи
передбачала віднесення кожного кредиту до категорії не прострочених і не знецінених, поки не
буде отримане об’єктивне свідчення того, що кредит є знеціненим. Загальна сума резервів під
зменшення корисності могла перевищувати загальну суму окремо знецінених кредитів у зв’язку із
застосуванням цієї політики та методики визначення зменшення корисності кредитів на
колективній основі.
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Нижче наведений аналіз боргових цінних паперів за СВПЗ за кредитною якістю станом на
31 грудня 2017 року:
Боргові цінні Боргові цінні Боргові цінні Боргові цінні
папери Уряду
папери папери уряду
папери
США Урядів інших
Латвії
компаній
країн, що
входять до
ОЕСР

У тисячах гривень

Всього

Не прострочені та не знецінені (за
справедливою вартістю)
- з рейтингом ААА
- з рейтингом від АА- до АА+
- з рейтингом від А- до A+
- з рейтингом від ВВВ- до BBB+
- з рейтингом В

1 264 462
-

281 590
273 300
-

50 440
-

75 740
74 468
1 210

1 264 462
281 590
399 480
74 468
1 210

Всього не прострочених та не
знецінених

1 264 462

554 890

50 440

151 418

2 021 210

Всього боргових цінних паперів, що
обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток

1 264 462

554 890

50 440

151 418

2 021 210

Ринкові ризики. Група наражається на ринкові ризики, що виникають у зв’язку з відкритими
позиціями (а) валют, (б) процентних ставок та (в) інструментів капіталу, які великою мірою
залежать від загальних та конкретних ринкових змін.
Ризик зміни вартості цінних паперів – це наявний або потенційний ризик для надходжень та
власного капіталу Групи, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та
товарів і курси іноземних валют за тими інструментами, які є в торговому портфелі та в портфелі
Групи на продаж.
Операційно-технологічний ризик – це потенційний ризик для існування Групи, що виникає
через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність
інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з точки зору керованості,
універсальності, надійності, контрольованості і безперервності роботи цих технологій.
Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та власного капіталу
Групи, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют. Група та її учасники
здійснюють постійний контроль відкритих валютних позицій.
У поданій нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику Групи станом на кінець звітного
періоду.

У
тисячах
гривень

Монетарні
фінансові
активи

На 31 грудня 2018 року
Монетарні
Похідні
фінансові фінансозобов’язан- ві інструня
менти

Чиста
позиція

Монетарні
фінансові
активи

На 31 грудня 2017 року
Монетарні
Похідні
фінансові
фінансові
зобов’язан- інструменти
ня

Чиста
позиція

Долари
США
Євро

14 431 432
5 089 152

(14 387 447)
(4 930 683)

-

43 985
158 469

16 869 147
6 410 025

(18 297 995)
(4 410 650)

1 454 534
(1 522 367)

25 686
477 008

Всього

19 520 584

(19 318 130)

-

202 454

23 279 172

(22 708 645)

(67 833)

502 694

У наведеній вище таблиці описані тільки активи і зобов'язання, виражені в основних валютах,
відмінних від валюти звітності Групи.
Показані вище похідні фінансові інструменти відносяться до монетарних фінансових активів або
монетарних фінансових зобов’язань, але подані окремою статтею з метою відображення загальної
суми цих інструментів Групи.

____________________________________________________________________________________
76

Група «Банк «Південний»
Примітки до консолідованої фінансової звітності – 31 грудня 2018 року
29

Управління фінансовими ризиками (продовження)

Позиція Групи по валютних похідних інструментах у кожному стовпчику – це справедлива вартість
на кінець звітного періоду сум у відповідній валюті, яку Група погодилась купити (позитивна сума)
або продати (негативна сума) до згортання позицій та здійснення розрахунків з контрагентом.
Суми з розбивкою за валютами показані розгорнуто, як зазначено у Примітці 33.
Нижче в таблиці показано зміну прибутку чи збитку та капіталу внаслідок обґрунтовано можливих
змін основних курсів обміну валют по відношенню до функціональної валюти відповідних компаній
Групи, що використовувались на кінець звітного періоду при незмінності всіх інших змінних
характеристик:

У тисячах гривень
Зміцнення долара США на 15% (у 2017 році –
зміцнення на 15%)
Послаблення долара США на 10% (у 2017 році
– послаблення на 10%)
Зміцнення євро на 20% (у 2017 році –
зміцнення на 20%)
Послаблення євро на 10% (у 2017 році –
послаблення на 10%)

На 31 грудня 2018 року
На 31 грудня 2017 року
Вплив на
Вплив на
Вплив на
Вплив на
прибуток чи
капітал
прибуток чи
капітал
збиток (до
збиток (до
оподаткування
оподаткування
6 598

6 598

3 853

3 853

(4 399)

(4 399)

(2 569)

(2 569)

31 694

31 694

95 402

95 402

(15 847)

(15 847)

(47 701)

(47 701)

Ризик зміни процентної ставки - це наявний або потенційний ризик для надходжень та
власного капіталу Групи, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Група
наражається на ризик у зв’язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки
на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких
змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі несподіваних змін.
Процентна ставка за більшістю боргових інструментів Групи переглядається не більш ніж через 5
років (у 2017 році – переглядалася не більш ніж через 5 років).
Якби станом на 31 грудня 2018 року процентні ставки були на 50 базисних пунктів нижче (на
31 грудня 2017 року – на 50 базисних пунктів нижче) при незмінності всіх інших змінних, прибуток
за рік був би на 259 тисяч гривень менше (на 31 грудня 2017 року – на 334 тисячі гривень менше),
переважно в результаті більших процентних витрат по зобов’язанням зі змінною процентною
ставкою. Якби процентні ставки були на 50 базисних пунктів вище (на 31 грудня 2017 року – на 50
базисних пунктів вище) при незмінності всіх інших змінних, прибуток за рік був би на 259 тисяч
гривень більше (на 31 грудня 2017 року – на 334 тисячі гривень більше), переважно в результаті
менших процентних витрат по зобов’язанням зі змінною процентною ставкою.
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Група здійснює моніторинг процентних ставок за фінансовими інструментами. Нижче в таблиці
подані середні протягом року процентні ставки на підставі звітів, які аналізуються основним
управлінським персоналом Групи:

% річних
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси фізичним особам
Кредити та аванси корпоративним клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Зобов’язання
Заборгованість перед НБУ
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
- поточні та розрахункові рахунки
- строкові депозити
Інші позикові кошти
Випущені боргові цінні папери
Субординований борг

31 грудня 2018 року
Гривні Долари
Євро
США

31 грудня 2017 року
Гривні Долари
Євро
США

0
17
27
17
16

1
2
9
8
3

0
0
9
5
4

0
0
22
17
13

0
3
9
9
2

0
0
8
6
3

20
12

3

0

15
6

6

4

7
15
12

0
4
2
5
6

0
2
-

6
17
12

0
6
3
5
8

0
3
-

Позначка «-» у таблиці означає, що Група не має відповідних активів або зобов’язань у відповідній
валюті.
Концентрація географічного ризику. Нижче поданий аналіз концентрації географічного ризику
фінансових активів та зобов’язань Групи станом на 31 грудня 2018 року:
Україна

Країни
ОЕСР

Інші країни

Всього

Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Інші фінансові активи

1 737 595
638
16 056 620
3 398 268
24 006

4 072 791
1 522 824
1 330 795
797 470
108 988

395 037
8 991
988 159
16 888
14

6 205 423
1 532 453
18 375 574
4 212 626
133 008

Всього фінансових активів

21 217 127

7 832 868

1 409 089

30 459 084

Фінансові зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Інші позикові кошти
Субординований борг
Інші фінансові зобов’язання
Випущені боргові цінні папери

62 466
17 941 076
140 356
369 608
2 218

1 298
4 425 973
662 155
23 388
103 216
529 514

3 301 036
1 720 896
328 443
1 747
25 131

63 764
25 668 085
2 383 051
492 187
474 571
556 863

Всього фінансових зобов’язань

18 515 724

5 745 544

5 377 253

29 638 521

Чиста позиція за балансовими фінансовими
інструментами

2 701 403

2 087 324

(3 968 164)

820 563

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
(Примітка 31)

2 425 462

539 414

80 922

3 045 798

У тисячах гривень
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Географічний аналіз активів та зобов’язань Групи станом на 31 грудня 2017 року поданий далі:
Україна

Країни
ОЕСР

Інші країни

Всього

Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Заборгованість інших банків
Кредити та аванси клієнтам
Інвестиції в цінні папери
Інші фінансові активи

2 480 738
20
16 278 076
3 338 858
39 311

5 154 661
1 236 367
1 552 292
2 015 561
88 423

338 216
2 753
1 250 494
18 351
2

7 973 615
1 239 140
19 080 862
5 372 770
127 736

Всього фінансових активів

22 137 003

10 047 304

1 609 816

33 794 123

Фінансові зобов’язання
Заборгованість перед іншими банками
Кошти клієнтів
Інші позикові кошти
Субординований борг
Інші фінансові зобов’язання
Випущені боргові цінні папери

92 966
17 275 296
108 038
290 450
2 237

1 980
4 891 243
661 378
79 452
43 410
533 934

6 873 441
1 932 131
331 184
20
25 340

94 946
29 039 980
2 593 509
518 674
333 880
561 511

Всього фінансових зобов’язань

17 768 987

6 211 397

9 162 116

33 142 500

Чиста позиція за балансовими фінансовими
інструментами

4 368 016

3 835 907

(7 552 300)

651 623

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням
(Примітка 31)

2 516 809

317 061

40 735

2 874 605

У тисячах гривень

Суми в стовпчику «Інші країни» включають в себе, в тому числі, активи та зобов'язання на
тимчасово окупованій території (Крим).
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це наявний або потенційний ризик для надходжень та
власного капіталу Групи, який виникає через неспроможність нею виконати свої зобов’язання у
належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
Група прагне підтримувати стабільну базу фінансування, яка складається переважно із
заборгованості перед іншими банками, депозитів юридичних та фізичних осіб та боргових цінних
паперів. Група інвестує кошти у диверсифіковані портфелі ліквідних активів для того, щоб мати
можливість оперативно та безперешкодно виконати непередбачувані вимоги щодо ліквідності.
Управління ліквідністю Групи вимагає проведення аналізу рівня ліквідних активів, необхідного для
врегулювання зобов’язань при настанні строку їх погашення, забезпечення доступу до різних
джерел фінансування, наявності планів у випадку виникнення проблем з фінансуванням та
здійснення контролю за відповідністю показників ліквідності нормативним вимогам. Банки
розраховують нормативи ліквідності відповідно до вимог регуляторних органів. Банк щоденно
розраховує нормативи ліквідності відповідно до вимог Національного банку України. Ці нормативи
включають:
► норматив миттєвої ліквідності (Н4), який розраховується як відношення високоліквідних активів
до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2018 року цей норматив складав
54,22% (на 31 грудня 2017 року – 68,97%) при встановленому НБУ значенні нормативу не менше
20%;
► норматив поточної ліквідності (Н5), який розраховується як відношення ліквідних активів до
зобов’язань зі строком погашення, який не перевищує 31 календарний день. Станом на 31 грудня
2018 року цей норматив складав 62,36% (на 31 грудня 2017 року – 59,04%) при встановленому
НБУ значенні нормативу не менше 40%;
► норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розраховується як відношення ліквідних
активів до зобов’язань зі строком погашення до одного року. Станом на 31 грудня 2018 року цей
норматив складав 84,70% (на 31 грудня 2017 року – 82,36%) при встановленому НБУ значенні
нормативу не менше 60%.
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З метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи до
можливих шоків ліквідності Правління НБУ 15 лютого 2018 року затвердило новий пруденційний
норматив для українських банків – коефіцієнт покриття ліквідністю або LCR (англ.Liquidity Coverage
Ratio).
LCR – коефіцієнт покриття ліквідністю, який розраховується як співвідношення високоякісних
ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку
протягом 30 днів. Станом на 31 грудня 2018 року цей норматив у всіх валютах складав 111,72%
при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 80%, у іноземній валюті – 128,82% при
встановленому НБУ значенні нормативу не менше 50%, у національній валюті – 103,71% (наразі
НБУ не встановлює нормативного значення для показника в національній валюті).
Інформацію про позицію ліквідності фінансових активів та зобов’язань отримують казначейства
Групи, які забезпечують наявність достатнього портфелю короткострокових ліквідних активів, який
переважно складається з ліквідних цінних паперів, депозитів у банках та інших міжбанківських
інструментів, для підтримки достатнього рівня ліквідності в цілому по Групі.
Казначейства Групи контролюють щоденну позицію ліквідності та регулярно проводять стрестестування ліквідності за різноманітними сценаріями, що охоплюють стандартні та більш
несприятливі ринкові умови.
У поданій нижче таблиці показані зобов’язання Групи станом на 31 грудня 2018 року за
визначеними в угодах строками погашення, що залишилися. Суми у таблиці – це недисконтовані
грошові потоки за угодами, включаючи загальну суму зобов’язань з надання кредитів та
фінансових гарантій (або контрактні суми, що підлягають обміну за валютними свопами,
розрахунок за якими здійснюється на основі валової суми, а також загальна сума зобов’язань з
надання кредитів). Ці недисконтовані грошові потоки відрізняються від сум, відображених у
консолідованому звіті про фінансовий стан, оскільки суми у консолідованому звіті про фінансовий
стан базуються на дисконтованих грошових потоках. Похідні фінансові інструменти включені до
таблиці за сумами до сплати або до отримання згідно з договором, крім випадків, коли Група очікує
закрити позицію за похідним фінансовим інструментом до настання строку його погашення. У
цьому випадку похідні фінансові інструменти показані у таблиці за очікуваними грошовими
потоками.
Якщо сума, що підлягає виплаті, не є фіксованою, сума в таблиці визначається виходячи з умов,
існуючих станом на кінець звітного періоду. Валютні виплати перераховуються із використанням
обмінного курсу спот станом на кінець звітного періоду. Нижче в таблиці поданий аналіз
фінансових інструментів Групи за строками погашення станом на 31 грудня 2018 року:

У тисячах гривень
Зобов’язання
Заборгованість перед
іншими банками
Кошти клієнтів – фізичні
особи
Кошти клієнтів – юридичні
особи
Інші позикові кошти
Субординований борг
Випущені боргові цінні
Інші фінансові
зобов’язання
Всього потенційних
майбутніх виплат за
фінансовими
зобов’язаннями

До
запитання
та до 1
місяця

1-3 місяці 3-12 місяців 12 місяців 5 років

Понад 5
років

Всього

35 418

472

2 201

32 284

-

70 375

5 472 128

1 446 053

3 051 475

120 558

18

10 090 232

13 766 436
3 910
3 785
3 926

683 202
2 270 652
6 880
-

709 773
139 457
112 522
1 881

616 738
428 914
553 959

8 859
33 626
-

15 785 008
2 414 019
585 727
559 766

470 618

1 621

1 653

679

-

474 571

19 756 221

4 408 880

4 018 962

1 753 132

42 503

29 979 698

____________________________________________________________________________________
80

Група «Банк «Південний»
Примітки до консолідованої фінансової звітності – 31 грудня 2018 року
29

Управління фінансовими ризиками (продовження)

Нижче в таблиці поданий аналіз фінансових інструментів Групи за строками погашення станом на
31 грудня 2017 року:

У тисячах гривень
Зобов’язання
Заборгованість перед
іншими банками
Кошти клієнтів – фізичні
особи
Кошти клієнтів – юридичні
особи
Інші позикові кошти
Субординований борг
Випущені боргові цінні
Контракти валютного
свопу та форвардні
контракти, розрахунки
за якими здійснюються
на основі валової суми:
- надходження
- видатки
Інші фінансові
зобов’язання
Всього потенційних
майбутніх виплат за
фінансовими
зобов’язаннями

До
запитання
та до 1
місяця

1-3 місяці 3-12 місяців 12 місяців 5 років

Понад 5
років

Всього

42 584

16 191

1 384

40 180

-

100 339

4 836 063

1 547 060

2 951 542

209 614

592

9 544 871

17 466 220
4 787
3 842
3 959

807 439
1 955 712
6 353
-

1 061 206
683 381
88 762
1 897

406 766
538 404
558 583

2 315
-

19 743 946
2 643 880
637 361
564 439

(1 751 038)
1 773 807

-

-

-

-

(1 751 038)
1 773 807

308 613

1 730

609

159

-

311 111

22 688 837

4 334 485

4 788 781

1 753 706

2 907

33 568 716

Виплати за контрактами валютного свопу та форвардними контрактами, розрахунки за якими
здійснюються на основі валової суми, супроводжуватимуться відповідними надходженнями
грошових коштів. Кошти клієнтів відображені у вказаному аналізі за строками, що залишились до
погашення відповідно до контрактів. Відповідно до Цивільного кодексу України, фізичні особи
мають право вилучати кошти з рахунків до настання строку погашення виключно у випадках, якщо
це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.
У таблиці нижче представлені договірні терміни дії умовних і договірних зобов'язань кредитного
характеру Групи. Всі невиконані зобов'язання з надання кредитів включаються в той часовий
період, який містить найбільш ранню дату, в яку клієнт може вимагати його виконання. У разі
договорів фінансової гарантії максимальна сума гарантії відноситься на найбільш ранній період, в
якому дана гарантія може бути затребувана.

У тисячах гривень

До
запитання
та до 1
місяця

1-3 місяці 3-12 місяців 12 місяців 5 років

Понад 5
років

Всього

2018 рік
Валова сума зобов’язань,
пов’язаних з
кредитуванням
Фінансові гарантії

519 803
2 525 995

-

-

-

-

519 803
2 525 995

2017 рік
Валова сума зобов’язань,
пов’язаних з
кредитуванням
Фінансові гарантії

151 128
2 723 477

-

-

-

-

151 128
2 723 477
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Потреби в ліквідності для надання грошових коштів за гарантіями та акредитивами «стендбай»
значно нижчі, ніж сума зобов’язання, оскільки загалом Група не очікує, що кошти за угодою на
випуск гарантії чи акредитива сплачуватимуться третій стороні. Загальна сума невикористаних
зобов’язань щодо надання кредитів за угодами необов’язково являє собою майбутні потреби у
грошових коштах, оскільки строк дії багатьох таких зобов’язань може закінчитися без
фінансування.
30

Управління капіталом

Мета Групи при управлінні капіталом полягає у забезпеченні (і) дотримання вимог до капіталу,
встановлених Національним банком України до Банку, (іі) дотримання вимог до капіталу,
встановлених Комісією ринку фінансів та капіталу (КРФК) до РІБу та (ііі) спроможності Групи
функціонувати як безперервно діюче підприємство. На думку керівництва, загальна сума власного
капіталу, управління яким здійснює Група, дорівнює сумі власного капіталу, показаного у
консолідованому звіті про фінансовий стан. Сума власного капіталу, управління яким здійснює
Група станом на 31 грудня 2018 року, складає 3 503 768 тисячі гривень (на 31 грудня 2017 року – 3
546 499 тисяч гривень). Контроль за дотриманням нормативу достатності капіталу (Н2),
встановленого Національним банком України, здійснюється за допомогою щомісячних звітів, де
містяться розрахунки, які перевіряють та підписують Голова Правління і Головний бухгалтер
Банку.
Норматив достатності капіталу Банку (Н2) розраховується як відношення регулятивного капіталу
до активів, зважених з урахуванням ризику. Станом на 31 грудня 2018 року Н2 складав 12,14% (на
31 грудня 2017 року – 10,37%) при встановленому НБУ значенні нормативу не менше 10%.
Регулятивний капітал базується на щоденних звітах Банку, підготовлених відповідно до
регулятивних вимог, дані в яких відображені до річних коригувань, і включає в себе:
У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

Основний капітал
Додатковий капітал
Відвернення

1 769 674
639 592
(42 423)

1 741 568
402 374
(42 423)

Всього регулятивного капіталу

2 366 843

2 101 519

У 2015 році Національний банк України провів діагностичне обстеження та стрес-тестування Банку
відповідно до Постанови Правління НБУ №260 від 15 квітня 2015 року «Про здійснення
діагностичного обстеження банків». У результаті Банк подав до НБУ план заходів, спрямованих
на докапіталізацію (покращення нормативу достатності (адекватності) капіталу) та усунення
порушень у виконанні економічних (пруденційних) нормативів на період до 1 січня 2019 року.
Відповідно до плану капіталізації Банк був зобов'язаний збільшити регулятивний капітал на
681 433 тисячі гривень до 1 січня 2018 року, включаючи збільшення основного капіталу на 383 436
тисяч гривень. План капіталізації також містить перелік фактичних заходів на суму 453 561 тисячу
гривень, виконаних Банком на момент подання плану капіталізації до НБУ для затвердження.
Станом на 31 грудня 2018 року Банк в повному обсязі виконав План капіталізації та почав
виконувати всі види економічних (пруденційних) нормативів.
У 2018 році відповідно до Постанови Правління НБУ від 22 грудня 2017 року №141 «Про
затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України»
Банк пройшов оцінку стійкості, яку було проведено НБУ станом на 1 січня 2018 року.
Оцінка стійкості найбільших банків України здійснювалася у три етапи із залученням незалежного
аудитора, згідно з вимогами технічного завдання Національного банку. На першому етапі
незалежний аудитор надавав оцінку якості активів банків та прийнятності забезпечення за
кредитними операціями.
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Після цього НБУ проводив стрес-тестування банків за двома макроекономічними сценаріями базовим і несприятливим. Стрес-тестування передбачало розрахунок впливу негативних чинників
на достатність капіталу банків для покриття ризиків. Потреба у капіталі, розрахована НБУ за
базовим сценарієм, мала бути компенсована банками до кінця 2018 року. За негативним
сценарієм – до кінця 2019 року.
Станом на кінець 2018 року банк «Південний» вжив усіх необхідних заходів для досягнення
цільового рівня капіталізації та виконання вимог Національного банку України. Так, потребу у
капіталі за базовим сценарієм (33 мільйона гривень) було компенсовано за рахунок залучення у
вересні 2018 року додаткового субординованого боргу у сумі 1,2 мільйонів доларів США. Потребу у
капіталі за несприятливим сценарієм (2 280 мільйонів гривень) було майже повністю
компенсовано станом на 30 вересня 2018 року за рахунок покращення якості активів та
нарощування капіталу Банку. Зазначені заходи дозволили знизити потребу у капіталі на 2 111
мільйонів гривень (на 93%). Залишок потреби у капіталі на суму 169 мільйонів гривень буде
компенсовано до кінця 2019 року за рахунок погашення валютних кредитів клієнтів згідно
узгодженого з НБУ графіку.
Розрахований показник достатності капіталу РІБу на 31 грудня 2018 року становив 27,21% (на
31 грудня 2017 року – 30,12%), що перевищує мінімум, встановлений Регулою Європейського
парламенту та Ради (ЄС) 575/2013, яка визначає мінімальну суму резерву на збереження капіталу
(10,5%) як відношення власного капіталу до зважених активів та позабалансових статей у розмірі
мінімум 8% та резерву на збереження капіталу у розмірі мінімум 2,5%. Наприкінці 2017 року Комісія
ринку фінансів та капіталу встановила для РІБу індивідуальну вимогу до капіталу – 13,2%. РІБ
дотримувався та виконував цю вимогу як у 2018 так і у 2017 роках.
31

Умовні та інші зобов’язання

Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Група час від часу отримує судові
претензії. Крім того, правова система України характеризується частими змінами та
непослідовними судовими рішеннями, що може призвести до оскарження права власності на
об’єкти, набуті Банком в результаті стягнення майна в рахунок погашення безнадійної
заборгованості. Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх та зовнішніх професійних
консультацій, керівництво вважає, що Група не зазнає суттєвих збитків у результаті судових
позовів. Таким чином, у цій консолідованій фінансовій звітності відповідний резерв не
створювався.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може
тлумачитися по-різному й часто змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з
тлумаченням цього законодавства керівництвом Банку у зв’язку з діяльністю Групи та операціями в
рамках цієї діяльності.
Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні
законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці
фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових
надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та
частоти податкових перевірок. Зокрема, існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не
заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві
суми податків, штрафів та пені.
Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох
календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися довших
періодів.
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Умовні та інші зобов’язання (продовження)

Українське податкове законодавство не містить чітких інструкцій з певних податкових питань. Іноді
тлумачення Групою таких невизначених податкових питань призводить до зменшення загальної
податкової ставки по Групі. Як зазначено вище, таке тлумачення податкового законодавства може
надзвичайно ретельно перевірятися. Наслідки таких перевірок з боку податкових органів не
можуть бути оцінені з достатнім ступенем надійності, проте вони можуть бути суттєвими для
фінансового стану та діяльності організації в цілому.
Зобов’язання по капітальних витратах. Станом на 31 грудня 2018 року Група мала капітальні
зобов’язання, передбачені контрактами, щодо обладнання на загальну суму 903 тисячі гривень (на
31 грудня 2017 року – щодо приміщень, обладнання та транспортних засобів на загальну суму
32 266 тисяч гривень). Група вже виділила ресурси, необхідні для виконання цих зобов’язань.
Група вважає, що майбутні чисті доходи та фінансування будуть достатніми для покриття цих та
подібних зобов’язань.
Зобов’язання за операційною орендою. Якщо Група виступає орендарем, майбутні мінімальні
виплати за операційною орендою, що не анулюється, є такими:
У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

До 1 року
1-5 років

28 471
39 430

7 459
8 326

Всього зобов’язань за операційною орендою

67 901

15 785

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням. Головною метою цих інструментів є забезпечення
грошових коштів для задоволення фінансових потреб клієнтів. Гарантії та акредитиви «стендбай»,
які являють собою безвідкличні гарантії того, що Група здійснить платежі на користь третіх сторін у
випадку невиконання клієнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що і кредити.
Документарні та товарні акредитиви, що являють собою письмові зобов’язання Групи за
дорученням своїх клієнтів, які уповноважують треті сторони вимагати від Групи оплати у
встановлених сумах відповідно до конкретних умов, забезпечуються партіями товару, до яких вони
відносяться, або грошовими депозитами, отже, мають менший рівень ризику, ніж незабезпечені
кредити.
Зобов’язання щодо надання кредитів являють собою невикористані суми, призначені для
кредитування у формі кредитів, гарантій та акредитивів. Стосовно кредитного ризику за
зобов’язаннями щодо надання кредитів Група наражається на потенційні збитки в загальній сумі
невикористаних зобов’язань у разі повної видачі клієнтам невикористаної суми таких кредитів.
Проте можлива сума збитків є меншою за загальну суму невикористаних зобов’язань, оскільки
виконання більшості зобов’язань щодо надання кредитів залежить від дотримання клієнтами
певних кредитних стандартів. Група відстежує строки до погашення зобов’язань, пов‘язаних з
кредитуванням, оскільки більш довгострокові зобов’язання зазвичай характеризуються вищим
кредитним ризиком, ніж короткострокові. Непогашені зобов‘язання, пов‘язані з кредитуванням,
були такими:
У тисячах гривень

Прим.

2018 рік

2017 рік

519 803
2 525 995

151 128
2 723 477

17

(56 037)

(7 571)

15

(495 752)

(710 380)

2 494 009

2 156 654

Безвідкличні зобов’язання з надання кредитів
Гарантії надані
За вирахуванням резерву за зобов’язаннями, пов'язаними з
кредитуванням
За вирахуванням зобов'язань із забезпеченням у вигляді грошового
депозиту
Всього зобов’язань, пов’язаних з кредитуванням за вирахуванням
резерву та, за вирахуванням зобов'язань із забезпеченням у
вигляді грошового депозиту

Загальна сума невикористаних кредитних ліній та гарантій за угодами необов’язково являє собою
майбутні потреби у грошових коштах, оскільки строк дії таких фінансових інструментів може
закінчитися без фінансування.
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Умовні та інші зобов’язання (продовження)

Зобов’язання, пов’язані з кредитуванням, деноміновані у таких валютах:
У тисячах гривень

2018 рік

2017 рік

Гривні
Євро
Долари США

1 503 667
647 478
342 864

1 452 763
372 507
331 384

Всього

2 494 009

2 156 654

Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за гарантіями відбулися такі зміни:
Стадія 1 колективна
оцінка

Стадія 2 колективна
оцінка

Стадія 2 індивідуальна
оцінка

Стадія 3 колективна
оцінка

Стадія 3 індивідуальна
оцінка

Всього

1 230
2 145
2 194
(634)
-

27 879
6 718
(2 151)
2 900
(2)

-

11 285
83
(43)
(2 266)
2

155
-

40 394
9 101
-

-

(88)

88

-

-

-

(1 056)
(575)
707
(56)

(1 273)
(4 018)
(11 454)
(928)

(1 039)
11 838
-

1 127
(1 725)
6 394
(595)

(494)
383
-

(1 202)
(7 851)
7 868
(1 579)

3 955

17 583

10 887

14 262

44

46 731

У тисячах гривень
Сума резервів на
1 січня 2018 р.
Нові гарантії
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Перехід в стадію 3
Перехід між основами
оцінки
Вплив переходу між
стадіями
Погашення гарантій
Інші зміни
Курсова різниця
Сума резервів на
31 грудня 2018 р.

Протягом 2018 року в сумі резерву під ОКЗ за зобов'язаннями з надання кредитів відбулися такі
зміни:

У тисячах гривень
Сума резервів на 1 січня 2018 р.
Нові зобов’язання з надання кредитів
Перехід в стадію 1
Перехід в стадію 2
Перехід в стадію 3
Вплив переходу між стадіями
Погашення зобов’язань з надання
Інші зміни
Курсова різниця
Сума резервів на 31 грудня 2018 р.

Стадія 1 колективна
оцінка
10 181
3 878
23 066
(2 383)
(465)
(20 396)
(5 020)
(5 267)
(575)
3 019

Стадія 2 колективна
оцінка
1 002
91
(16 142)
2 662
(755)
10 467
(425)
4 239
436
1 575

Стадія 3 колективна
оцінка
10 352
2 233
(6 696)
(279)
1 220
5 240
(7 460)
102
4 712

Стадія 3 індивідуальна
оцінка
12
(228)
(12)
228
-

Всього

21 547
6 202
(4 689)
(12 917)
(698)
(139)
9 306

Протягом 2017 року в сумі резерву під зменшення корисності зобов'язань, пов’язаних з
кредитуванням, відбулися такі зміни:
Гарантії
надані

Безвідкличні
зобов’язання з
надання кредитів

Всього

221

250

471

6 076
39

985
-

7 061
39

6 336

1 235

7 571

У тисячах гривень
Резерв під зменшення корисності зобов'язань,
пов’язаних з кредитуванням, на 1 січня 2017 р.
Резерв під зменшення корисності зобов'язань,
пов’язаних з кредитуванням, протягом року
Курсова різниця
Резерв під зменшення корисності зобов'язань,
пов’язаних з кредитуванням, на 31 грудня 2017 р.
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Умовні та інші зобов’язання (продовження)

Активи у довірчому управлінні. Ці активи не включено до консолідованого балансу Групи,
оскільки вони не є її активами.
Станом на 31 грудня 2018 року Група мала активи у довірчому управлінні в сумі 984 654 тисячі
гривень (на 31 грудня 2017 року – 454 262 тисячі гривень).
Активи з обмеженим використанням. Станом на 31 грудня 2018 року гарантійні депозити у
сумі 432 301 тисяча гривень (на 31 грудня 2017 року ― 819 446 тисяч гривень) являють собою
суми, розміщені в інших банках як забезпечення за гарантіями, імпортними акредитивами та
операціями з пластиковими картками. Ці залишки за своєю природою є депозитами, використання
яких обмежене і розміщення яких необхідне для проведення відповідної діяльності з фінансування
комерційних операцій. Див. Примітку 7.
Активи, передані в заставу. У листопаді 2018 року Банк уклав з НБУ Генеральну кредитну
угоду, згідно з якою НБУ може надавати Банку кредити овернайт, кредити рефінансування для
підтримки ліквідності банків строком від 14 до 90 днів (короткострокові кредити рефінансування) і
терміном від 1 до 5 років (довгострокові кредити рефінансування) під заставу визначеного НБУ
майна (ОВДП, депозитні сертифікати НБУ, облігації міжнародних фінансових організацій, іноземна
валюта). Станом на 31 грудня 2018 року Групою були надані у заставу державні облігації України у
сумі 983 388 тисяч гривень. Див. Примітку 9.
32

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань

Фінансові інструменти, які підлягають взаємозаліку або діють за генеральними угодами про
взаємозалік та іншими подібними угодами, станом на 31 грудня 2017 року:
Відповідні суми на Відповідні суми на
брутто-основі, до брутто-основі для
взаємозаліку у
взаємозаліку у
консолідованому
консолідованому
звіті про
звіті про
фінансовий стан
фінансовий стан

У тисячах гривень

Нетто-суми в
результаті
взаємозаліку у
консолідованому
звіті про
фінансовий стан

(a)

(b)

(c) = (a) - (b)

Інші фінансові активи
- Справедлива вартість похідних фінансових
інструментів

1 934 226

1 932 023

2 203

Всього активів, які підлягають взаємозаліку
або діють за генеральними угодами про
взаємозалік та іншими подібними угодами

1 934 226

1 932 023

2 203

Інші фінансові зобов’язання
- Справедлива вартість похідних фінансових
інструментів

1 954 792

1 932 023

22 769

Всього зобов’язань, які підлягають
взаємозаліку або діють за генеральними
угодами про взаємозалік та іншими
подібними угодами

1 954 792

1 932 023

22 769

Активи

Зобов’язання

Сума взаємозаліку у консолідованому звіті про фінансовий стан, яка відображені у колонці (b), є
нижчою з (i) відповідної суми на брутто-основі вказаної в колонці (a) та (ii) суми пов’язаного
інструменту, який підлягає взаємозаліку.
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Похідні фінансові інструменти

Справедливу вартість на кінець звітного періоду дебіторської або кредиторської заборгованості за
форвардними валютообмінними контрактами та договорами валютного свопу, укладеними Групою
у розрізі валют, наведено у таблиці нижче. До таблиці включено контракти з датою розрахунків
після кінця відповідного звітного періоду; суми за цими угодами показано розгорнуто – до
взаємозаліку позицій (та платежів) по кожному контрагенту. Ці угоди мають короткостроковий
характер.
Прим.

У тисячах гривень
Форвардна поставка
іноземної валюти:
справедлива вартість на
кінець звітного періоду
- дебіторської заборгованості
в доларах США при
розрахунку (+)
- кредиторської
заборгованості в доларах
США при розрахунку (-)
- кредиторської
заборгованості в євро при
розрахунку (-)
- дебіторської заборгованості
в гривні при розрахунку (+)
- дебіторської заборгованості
в інших валютах при
розрахунку (+)
Валютні свопи:
справедлива вартість на
кінець звітного періоду
- дебіторської заборгованості
в доларах США при
розрахунку (+)
- кредиторської
заборгованості в доларах
США при розрахунку (-)
- дебіторської заборгованості
в євро при розрахунку (+)
- кредиторської
заборгованості в євро при
розрахунку (-)
- дебіторської заборгованості
в інших валютах при
розрахунку (+)
- кредиторської
заборгованості в інших
валютах при розрахунку (-)
Чиста справедлива
вартість валютних
форвардних контрактів

13, 17

2018 рік
2017 рік
Контракти з
Контракти з
Контракти з
Контракти з
позитивною
негативною
позитивною
негативною
справедливою справедливою справедливою справедливою
вартістю
вартістю
вартістю
вартістю

-

-

-

15 072

-

-

(5 416)

(58 236)

-

-

-

(15 073)

-

-

-

57 316

-

-

5 440

-

-

-

34

1 678 650

-

-

(175 569)

-

-

-

167 477

-

-

-

-

(1 674 771)

-

-

10 237

-

-

-

-

(25 727)

-

-

2 203

(22 769)

Валютні свопи представлені взаємопов’язаними міжбанківськими угодами, які для цілей
консолідованої фінансової звітності за МСФЗ подані за чистою сумою.
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Похідні фінансові інструменти (продовження)

Валютні похідні фінансові інструменти, з якими Група проводить операції, звичайно є предметом
торгівлі на позабіржовому ринку з професійними учасниками, яка здійснюється на стандартних
договірних умовах. Похідні фінансові інструменти мають або потенційно вигідні умови (і є
активами) або потенційно невигідні умови (і є зобов’язаннями) в результаті коливань процентних
ставок на ринку, курсів обміну валют чи інших змінних чинників відносно умов цих інструментів.
Сукупна справедлива вартість похідних фінансових активів і зобов‘язань може з часом значно
змінюватися.
34

Розкриття інформації про справедливу вартість

При класифікації фінансових інструментів із використанням ієрархії справедливої вартості
керівництво застосовує професійні судження. Значущість даних, використаних при оцінці,
визначається у порівнянні з усією оціненою сумою справедливої вартості.
Балансова вартість є обґрунтованим приблизним значенням справедливої вартості для
короткострокових фінансових активів та зобов'язань.
(a) Оцінки справедливої вартості, що застосовуються на повторюваній основі
Оцінки справедливої вартості, що застосовуються на повторюваній основі, – це такі оцінки,
застосування яких вимагається або дозволяється МСФЗ при відображенні сум у консолідованому
звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. Далі показано їх класифікацію за
рівнями ієрархії справедливої вартості:
У тисячах гривень
Активи, відображені за справедливою вартістю
Фінансові активи
Інвестиції в цінні папери
Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або
збиток
- боргові цінні папери Уряду США
- боргові цінні папери Урядів інших країн, що входять
до ОЕСР
- боргові цінні папери Уряду Латвії
- інші боргові цінні папери компаній з країн, що
входять до ОЕСР
- інші боргові цінні папери компаній з країн, що не
входять до ОЕСР
- акції компаній
Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через інший сукупний
дохід
- державні облігації України
- депозитні сертифікати НБУ
- корпоративні акції
Нефінансові активи
- Приміщення та земля
- Інвестиційна нерухомість
Всього активів, справедлива вартість яких
оцінюється на повторюваній основі

Рівень 1

31 грудня 2018 року
Рівень 2
Рівень 3

Всього

409 229

-

-

409 229

261 632
40 384

-

-

261 632
40 384

72 633

-

-

72 633

16 640
248

-

-

16 640
248

9 247

1 758 778
1 001 973
-

6 027

-

-

1 018 712
1 101 189

1 758 778
1 001 973
15 274
1 018 712
1 101 189

810 013

2 760 751

2 125 928

5 696 692
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Розкриття інформації про справедливу вартість (продовження)

У тисячах гривень
Активи, відображені за справедливою вартістю
Фінансові активи
Інвестиції в цінні папери
Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або
збиток
- боргові цінні папери Уряду США
- боргові цінні папери Урядів інших країн, що входять
до ОЕСР
- боргові цінні папери Уряду Латвії
- інші боргові цінні папери компаній з країн, що
входять до ОЕСР
- інші боргові цінні папери компаній з країн, що не
входять до ОЕСР
- акції компаній
Цінні папери, що обліковуються за
справедливою вартістю через інший сукупний
дохід
- депозитні сертифікати НБУ
- державні облігації України
- корпоративні акції
Інші фінансові активи
Нефінансові активи
- Приміщення та земля
- Інвестиційна нерухомість
Всього активів, справедлива вартість яких
оцінюється на повторюваній основі
У тисячах гривень
Зобов'язання, відображені за справедливою
вартістю
Фінансові зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання
- Інші похідні фінансові інструменти
Всього зобов'язань, справедлива вартість яких
оцінюється на повторюваній основі

Рівень 1

31 грудня 2017 року
Рівень 2
Рівень 3

Всього

1 264 462

-

-

1 264 462

554 890
50 440

-

-

554 890
50 440

133 317

-

-

133 317

18 101
250

-

-

18 101
250

9 094
-

2 804 453
532 866
2 203

4 897
-

2 804 453
532 866
13 991
2 203

-

-

1 113 038
34 397

1 113 038
34 397

2 030 554

3 339 522

1 152 332

6 522 408

31 грудня 2017 року
Рівень 1
Рівень 2
Рівень 3

Всього

-

22 769

-

22 769

-

22 769

-

22 769
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Розкриття інформації про справедливу вартість (продовження)

Далі подано інформацію про моделі та параметри, застосовані для оцінки справедливої вартості
за рівнем 2 станом на 31 грудня 2018 року:
У тисячах гривень

Справедлива Модель оцінки
вартість

Застосовані
параметри

Порівняльні
дані ринку
Порівняльні
дані ринку

Ринкові ціни та
котирування

Активи, відображені за справедливою вартістю
Фінансові активи
Інвестиції в цінні папери
Цінні папери, що обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід
- державні облігації України

1 758 778

- депозитні сертифікати НБУ

1 001 973

Всього оцінок справедливої вартості на
повторюваній основі за рівнем 2

2 760 751

Ринкові ціни

Протягом 2018 року моделі оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, які відносяться до
рівня 2 та оцінюються на повторюваній основі, не змінювалися.
Далі подано інформацію про моделі та параметри, застосовані для оцінки справедливої вартості
за рівнем 2 станом на 31 грудня 2017 року:
У тисячах гривень

Справедлива Модель оцінки
вартість

Застосовані
параметри

532 866

Порівняльні
дані ринку
Порівняльні
дані ринку

Ринкові ціни
Ринкові ціни та
котирування

2 203

Модель
дисконтованих
грошових
потоків

Ринкові ціни та
% ставки

22 769

Модель
дисконтованих
грошових
потоків

Ринкові ціни та
% ставки

Активи, відображені за справедливою вартістю
Фінансові активи
Інвестиції в цінні папери
Цінні папери, що обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід
- депозитні сертифікати НБУ
- державні облігації України
Інші фінансові активи

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів
Зобов'язання, відображені за справедливою
вартістю
Фінансові зобов’язання
Інші фінансові зобов’язання

Справедлива вартість похідних фінансових інструментів
Всього оцінок справедливої вартості на
повторюваній основі за рівнем 2

2 804 453

3 362 291

Протягом 2017 року моделі оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, які відносяться до
рівня 2 та оцінюються на повторюваній основі, не змінювалися.
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Розкриття інформації про справедливу вартість (продовження)

У таблиці нижче наведено моделі оцінки та вхідні дані, використані в оцінці справедливої вартості
для оцінок рівня 3, а також чутливість оцінок до можливих змін вхідних даних станом на
31 грудня 2018 року:
Справедлива
вартість

Модель
оцінки

Застосовані
параметри

Обгрунтовані
зміни

Чутливість
оцінки
справедливої
вартості

6 027

Порівняльні
дані ринку Ціна операцій

+/-1%

60

1 018 712

Порівняльні
дані ринку Ціна операцій

+/-1%

10 187

- Інвестиційна нерухомість

1 101 189

Порівняльні
дані ринку

+/-1%

11 012

Всього оцінок справедливої
вартості на повторюваній
основі за рівнем 3

2 125 928

У тисячах гривень
Активи, відображені за
справедливою вартістю
Фінансові активи
Інвестиційні цінні папери
Цінні папери, що оцінюються
за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід
- корпоративні акції
Нефінансові активи
- Приміщення та земля

Ринкові ціни
та % ставки

У таблиці нижче наведено моделі оцінки та вхідні дані, використані в оцінці справедливої вартості
для оцінок рівня 3, а також чутливість оцінок до можливих змін вхідних даних станом на
31 грудня 2017 року:
Справедлива
вартість

Модель
оцінки

Застосовані
параметри

Обгрунтовані
зміни

Чутливість
оцінки
справедливої
вартості

4 897

Порівняльні
дані ринку Ціна операцій

+/-1%

49

1 113 038

Порівняльні
дані ринку Ціна операцій

+/-1%

11 130

Порівняльні
дані ринку

+/-1%

344

У тисячах гривень
Активи, відображені за
справедливою вартістю
Фінансові активи
Інвестиційні цінні папери
- корпоративні акції
Нефінансові активи
- Приміщення та земля
- Інвестиційна нерухомість
Всього оцінок справедливої
вартості на повторюваній
основі за рівнем 3

34 397

Ринкові ціни
та % ставки

1 152 332

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2018 року, змін у моделях оцінки для багаторазових оцінок
справедливої вартості рівня 3 не відбулося (у 2017 році: не відбулося).
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Розкриття інформації про справедливу вартість (продовження)

Далі подано інформацію про звірку змін за рівнем 3 ієрархії справедливої вартості за класами
активів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:
Інвестиційні Приміщення та
цінні папери
земля
4 897
1 113 038
(17 825)

У тисячах гривень
Справедлива вартість на 1 січня 2018 р.
Витрати, відображені у складі прибутку або збитку за рік
Доходи або витрати, відображені у складі іншого
сукупного доходу
Вибуття
Переведення до іншої категорії
Перехід з рівня 1
Справедлива вартість на 31 грудня 2018 року

Інвестиційна
нерухомість
34 397
(6 483)

3
1 127

(60 282)
(3 888)
(12 331)
-

1 073 275
-

6 027

1 018 712

1 101 189

Далі подано інформацію про звірку змін за рівнем 3 ієрархії справедливої вартості за класами
активів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року:
Інвестиційні Приміщення та
цінні папери
земля
6 584
1 090 534
(48 835)

У тисячах гривень
Справедлива вартість на 1 січня 2017 р.
Витрати, відображені у складі прибутку або збитку за рік
Доходи або витрати, відображені у складі іншого
сукупного доходу
Придбання
Вибуття
Переведення до іншої категорії
Справедлива вартість на 31 грудня 2017 року

Інвестиційна
нерухомість
74 430
(14 713)

(4)
(1 683)
-

74 714
865
(4 240)
-

2 450
(25 320)
(2 450)

4 897

1 113 038

34 397

(б) Активи та зобов'язання, які не оцінюються за справедливою вартістю, але для яких
представляється розкриття справедливої вартості
Справедлива вартість за рівнями ієрархії та відповідна балансова вартість активів, що не
відображаються за справедливою вартістю, є такою:

У тисячах гривень
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
- Грошові кошти в касі
- Залишки на рахунку в НБУ
- Залишки на рахунку в Банку Латвії
- Кореспондентські рахунки та депозити
«овернайт» в інших банках
Заборгованість інших банків
- Строкові депозити в інших банках
- Гарантійні депозити в інших банках
Кредити та аванси клієнтам
- Кредити юридичним особам
- Кредити фізичним особам – споживчі
кредити
- Кредити фізичним особам –
приватним підприємцям
- Кредити фізичним особам – іпотечні
кредити
- Договори купівлі та зворотного
продажу («зворотне репо»)
Інвестиційні цінні папери
- Депозитні сертифікати НБУ
Всього

Рівень 1

31 грудня 2018 року
Рівень 2
Рівень 3

Балансова
вартість

1 074 994
673 930
2 986 616

-

-

1 074 994
673 930
2 986 616

1 469 883

-

-

1 469 883

-

1 101 692
430 761

-

1 101 692
430 761

-

-

18 661 520

17 826 763

-

-

226 023

211 787

-

-

54 079

52 096

-

-

124 190

114 650

-

-

178 512

170 278

-

635 835

-

635 835

6 205 423

2 168 288

19 244 324

26 749 285
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Розкриття інформації про справедливу вартість (продовження)

У тисячах гривень
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
- Грошові кошти в касі
- Залишки на рахунку в НБУ
- Залишки на рахунку в Банку Латвії
- Кореспондентські рахунки та депозити
«овернайт» в інших банках
Заборгованість інших банків
- Строкові депозити в інших банках
- Гарантійні депозити в інших банках
Кредити та аванси клієнтам
- Кредити юридичним особам
- Кредити фізичним особам – споживчі
кредити
- Кредити фізичним особам –
приватним підприємцям
- Кредити фізичним особам – іпотечні
кредити
- Договори купівлі та зворотного
продажу («зворотне репо»)
Всього

Рівень 1

31 грудня 2017 року
Рівень 2
Рівень 3

Балансова
вартість

1 695 459
796 484
3 001 619

-

-

1 695 459
796 484
3 001 619

2 480 053

-

-

2 480 053

-

419 694
819 446

-

419 694
819 446

-

-

19 180 337

18 475 779

-

-

393 495

364 403

-

-

58 047

56 645

-

-

174 770

163 539

-

-

21 618

20 496

7 973 615

1 239 140

19 828 267

28 293 617

Справедлива вартість за рівнями ієрархії та відповідна балансова вартість зобов’язань, що не
відображаються за справедливою вартістю, є такою:

У тисячах гривень
Фінансові зобов’язання
Заборгованість перед іншими
банками
- Кореспондентські рахунки та депозити
«овернайт» інших банків
- Строкові розміщення коштів інших
банків
Кошти клієнтів
- Поточні/розрахункові рахунки
юридичних осіб
- Строкові депозити юридичних осіб
- Поточні рахунки/рахунки до запитання
фізичних осіб
- Строкові депозити фізичних осіб
Інші позикові кошти
Випущені боргові цінні папери
- Облігації
Субординований борг
Всього

Рівень 1

31 грудня 2018 року
Рівень 2
Рівень 3

Балансова
вартість

35 186

-

-

35 186

-

-

28 578

28 578

-

-

13 814 080
1 980 640

13 814 080
1 931 350

-

-

4 650 904
5 291 403
2 383 051

4 650 904
5 271 751
2 383 051

-

-

556 863
492 163

556 863
492 187

35 186

-

29 197 682

29 163 950
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Розкриття інформації про справедливу вартість (продовження)

У тисячах гривень
Фінансові зобов’язання
Заборгованість перед іншими
банками
- Кореспондентські рахунки та депозити
«овернайт» інших банків
- Строкові розміщення коштів інших
банків
Кошти клієнтів
- Поточні/розрахункові рахунки
юридичних осіб
- Строкові депозити юридичних осіб
- Поточні рахунки/рахунки до запитання
фізичних осіб
- Строкові депозити фізичних осіб
Інші позикові кошти
Випущені боргові цінні папери
- Облігації
Субординований борг
Всього

Рівень 1

31 грудня 2017 року
Рівень 2
Рівень 3

Балансова
вартість

40 325

-

-

40 325

-

-

54 621

54 621

-

-

17 076 765
2 616 286

17 076 766
2 606 004

-

-

3 997 457
5 398 313
2 593 509

3 997 457
5 359 753
2 593 509

-

-

561 511
526 016

561 511
518 674

40 325

-

32 824 478

32 808 620

Справедлива вартість рівнів 2 та 3 за ієрархією справедливої вартості була оцінена з
використанням моделі дисконтованих грошових потоків.
35

Операції з пов’язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна
з них має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових
та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою
відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх
юридичній формі.
Пов'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між непов'язаними сторонами.
Ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від цін і умов угод між непов'язаними сторонами.
У 2015 році Національний банк України провів діагностичне обстеження операцій з пов'язаними
сторонами відповідно до Постанови Правління НБУ №314 від 12 травня 2015 року «Про заходи
щодо приведення банками обсягів активних операцій з пов’язаними особами у відповідність до
нормативних вимог». За результатами діагностичного обстеження Банк включив до переліку
пов'язаних сторін (за визначенням відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську
діяльність» та Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого Постановою
Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року №315 зі змінами та
доповненнями) ряд суб'єктів, які раніше Банк не вважав пов'язаними особами. Це призвело до
порушення встановленого НБУ економічного (пруденційного) нормативу максимального сукупного
розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з Банком особами.
Керівництво Банку розглянуло результати діагностичного дослідження та порівняло перелік
пов'язаних сторін, визначених відповідно до законодавства України з відповідним переліком
відповідно до МСФЗ, щоб переконатися, що відмінності, якщо такі є, виникли в зв'язку з різним
тлумаченням термінів визначення пов'язаних сторін.
Банк подав до НБУ план заходів, спрямованих на усунення порушень у виконанні економічного
(пруденційного) нормативу максимального сукупного розміру кредитного ризику за операціями з
пов'язаними з Банком особами на період до 1 січня 2017 року. Цей план був затверджений НБУ
26 квітня 2016 року.
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Операції з пов’язаними сторонами (продовження)

У грудні 2016 року Банк подав до НБУ оновлений план заходів, спрямованих на усунення
порушень у виконанні економічного (пруденційного) нормативу максимального сукупного розміру
кредитного ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами на період до 1 січня 2019 року.
Оновлений План заходів був затверджений НБУ 28 грудня 2016 року. Банк достроково у повному
обсязі виконав План заходів станом на 30 вересня 2018 року. Станом на 31 грудня 2018 року
значення економічного (пруденційного) нормативу максимального сукупного розміру кредитного
ризику за операціями з пов’язаними з Банком особами становило 10,02% при встановленому НБУ
значенні нормативу не більше 25%.
Станом на 31 грудня 2018 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:
Основний
акціонер

Інші
акціонери

Підприємства під
контролем
основного
акціонера

Інші
пов’язані
сторони

-

37 309

120 538

-

-

(2 569)

(17 247)

-

У тисячах гривень
Загальна сума кредитів та авансів клієнтам
(процентна ставка за угодами: 5 – 18%)
Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів
клієнтам на 31 грудня
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу:
- Акції ТОВ «СКАЙ Інвестмент Холдинг» (частка в
капіталі 8,82%)

-

-

4 583

-

Інші активи

-

497

3

-

52 770

187 482

549 590

24 771

39 682

20 982

14 553

1 444

-

34 156

249 126

13 852

Кошти клієнтів (процентна ставка за угодами: 0 –
15%)
Резерви зобов’язань та відрахувань та інші
зобов’язання
Cубординований борг (процентна ставка за угодами:
7 – 12%)

У грудні 2018 року Дочірня компанія виплатила дивіденди пов'язаним сторонам у сумі 105 375
тисяч гривень (у тому числі податок 6 639 тисяч гривень).
Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов’язаними сторонами за 2018 рік:
Основний
акціонер

Інші
акціонери

У тисячах гривень
Процентні доходи

Підприємства під
контролем
основного
акціонера

Інші
пов’язані
сторони

-

5 487

12 175

7

(495)

(14 294)

(40 398)

(1 786)

-

(964)

4 278

(6)

Доходи за виплатами та комісійними

138

332

3 664

154

Інший операційний дохід

722

482

12

2

-

(2 481)

(644)

(5 098)

Процентні витрати
(Резерв)/зменшення резерву під зменшення
корисності кредитів

Адміністративні та інші операційні витрати

Станом на 31 грудня 2018 року інші вимоги та зобов‘язання по операціях з пов’язаними сторонами
були такими:
Основний
акціонер

Інші
акціонери

Підприємства під
контролем
основного
акціонера

Інші
пов’язані
сторони

-

-

-

282

У тисячах гривень
Безвідкличні зобов’язання з надання кредитів
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Операції з пов’язаними сторонами (продовження)

Станом на 31 грудня 2017 року залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:
Основний
акціонер

Інші
акціонери

-

43 215

75 200

-

-

(568)

(21 789)

-

У тисячах гривень
Загальна сума кредитів та авансів клієнтам (процентна
ставка за угодами: 5 – 16%)
Резерв під зменшення корисності кредитів та авансів
клієнтам на 31 грудня

ПідприІнші
ємства під пов’язан
контролем
і
основного сторони
акціонера

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу:
- Акції ТОВ «СКАЙ Інвестмент Холдинг» (частка в
капіталі 8,82%)

-

-

4 583

-

Інші активи

-

450

-

-

35 681

151 761

308 931

10 373

-

5

-

490

-

20 204

265 173

-

Кошти клієнтів (процентна ставка за угодами: 0 – 20%)
Резерви зобов’язань та відрахувань та інші зобов’язання
Cубординований борг (процентна ставка за угодами: 7 –
12%)

Нижче наведено доходи та витрати по операціях з пов’язаними сторонами за 2017 рік:
Основний
акціонер

Інші
акціонери

У тисячах гривень
Процентні доходи
Процентні витрати
Зменшення резерву під зменшення корисності
кредитів
Доходи за виплатами та комісійними

Підприємства під
контролем
основного
акціонера

Інші
пов’язані
сторони

-

6 829

4 369

76

(2)

(10 603)

(37 137)

(270)

-

71

5 774

12

274

183

3 381

258

Збитки мінус прибутки від реалізації інвестиційних
цінних паперів, наявних для продажу

-

-

(1 511)

-

Інший операційний дохід

-

600

10

-

Адміністративні та інші операційні витрати

-

(2 385)

(535)

-

Станом на 31 грудня 2017 року інші вимоги та зобов‘язання по операціях з пов’язаними сторонами
були такими:
Основний
акціонер

Інші
акціонери

Підприємства під
контролем
основного
акціонера

Інші
пов’язані
сторони

-

-

-

205

У тисячах гривень
Безвідкличні зобов’язання з надання кредитів

____________________________________________________________________________________
96

Група «Банк «Південний»
Примітки до консолідованої фінансової звітності – 31 грудня 2018 року
35

Операції з пов’язаними сторонами (продовження)

Станом на 31 грудня 2018 року основним акціонером Банку є пан Родін Ю.О. (на 31 грудня 2017
року – пан Родін Ю.О.)
Нижче наведені суми винагороди основного управлінського персоналу:

У тисячах гривень
Короткострокові виплати:
- Заробітна плата
- Короткострокові премії
Пенсійне забезпечення:
- Витрати на відрахування до Державного
пенсійного фонду та фондів соціального
страхування
Всього

2018 рік
Нараховане
Витрати
зобов’язання

2017 рік
Нараховане
Витрати
зобов’язання

55 761
8 280

5 682
8 280

40 405
-

3 356
-

6 418

840

6 118

58

70 459

14 802

46 523

3 414

Короткострокові виплати належать до сплати у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після
закінчення періоду, в якому керівництвом були надані відповідні послуги.
36

Дочірні компанії

Назва

Регіональний інвестиційний банк (Рига, Латвія)

Вид
діяльності

Банківська
діяльність

Країна
реєстрації

Латвія

Частка в капіталі
31 грудня
2018 р.

31 грудня
2017 р.

14%

14%

У липні 2017 року Банк здійснив продаж пов’язаним сторонам 323 тисяч акцій Дочірньої компанії
номінальною вартістю 323 тисячі євро (еквівалент 9 575 тисяч гривень станом на дату продажу).
Частка Банку у капіталі Дочірньої компанії після реалізації акцій зменшилась з 15% до 14%. Банк
має фактичний контроль над Дочірньою компанією відповідно до угод з акціонерами Дочірньої
компанії.
Інформація про зміни частки в капіталі Дочірньої компанії наведена у консолідованому звіті про
зміни у власному капіталі.
У серпні 2016 року РІБ заснував 100% дочірню компанію з статутним капіталом у розмірі 6 600
тисяч євро – товариство з обмеженою відповідальністю «Грюневальд Резиденс», для здійснення
діяльності в сфері нерухомого майна.
У грудні 2018 року РІБ здійснив частковий продаж (у розмірі 8%) своєї долі у товаристві з
обмеженою відповідальністю «Грюневальд Резиденс».
У березні 2019 року у Банка з'явилася Дочірня компанія, що утримується з метою продажу. Банк
отримав корпоративні права у сумі 146 687 тисяч гривень на 100% долю у капіталі цієї компанії в
рахунок погашення знецінених кредитів. Банк планує продати цю компанію у 2019 році.
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Інформація про зміни в зобов'язаннях, що відносяться до фінансової діяльності

Балансова вартість на 1 січня 2017 р.

Інші
позикові
кошти
2 556 894

Надходження
Повернення
Інше
Курсова різниця

924 620
(923 295)
(45 030)
80 320

(361)
19 768

39 392
(26)
18 024

964 012
(923 295)
(45 417)
118 112

Балансова вартість на 31 грудня 2017 р.

2 593 509

561 511

518 674

3 673 694

Надходження
Повернення
Інше
Курсова різниця

308 264
(491 712)
5 115
(32 125)

133
(4 781)

33 674
(55 588)
258
(4 831)

341 938
(547 300)
5 506
(41 737)

Балансова вартість на 31 грудня 2018 р.

2 383 051

556 863

492 187

3 432 101

У тисячах гривень

Випущені Субординоборгові ваний борг
цінні
542 104
461 284

Всього

3 560 282

Інше включає у себе проценти, дисконти та премії.
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