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Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан
на кінець дня 30 червня 2016 року
(тис. грн.)
Найменування статті

1
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов’язкових резервів банку в
Національному банку України
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Дебіторська заборгованість щодо поточного
податку на прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Усього активів
Зобов’язання
Кошти банків
Кошти клієнтів
Зобов’язання щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов’язання
Субординований борг
Усього зобов’язань
Власний капітал
Статутний капітал
Незареєстрований статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку
Усього власного капіталу
Усього зобов’язань та власного капіталу

Примітки

Звітний
період

2

3

5

52 448

55 693

6
7

204 316
28 011
-

225 122
-

8
9
10

31
23 325
966
814
309 911

31
22 499
1 996
451
305 792

129 330
-

128 286
958

1 058
804
40 336
171 528

1 115
945
40 348
171 652

122 056
4243
12 084
138 383
309 911

122 056
5 961
6 123
134 140
305 792

11

12
13
14

15

Попередній
період
4
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Проміжний скорочений звіт про прибутки
і збитки та інший сукупний дохід
за 2 квартал 2016 року
(тис. грн.)
Найменування статті

1

Примітка

2

Звітний період

Попередній період

за поточний
квартал

за поточний квартал наростаючим
підсумком
з початку
року

за
відповідний
квартал
попереднього
року

3

4

5

за відповідний
квартал
попереднього
року
наростаючим
підсумком з
початку
року
6

Процентні доходи
17
15 964
31 294
17 229
32 688
Процентні витрати
17
(4 126)
(8 762)
(4 306)
(8 853)
11 838
22 532
12 923
23 835
Чистий процентний дохід/(Чисті
процентні витрати)
Чисте
(збільшення)
зменшення
(3 228)
(10 240)
31 110
20852
резервів під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Чистий процентний дохід (Чисті
8 610
12 292
44 033
44 687
процентні витрати) після створення
резерву під знецінення кредитів та
заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
18
3 392
6 337
2 927
4 327
Комісійні витрати
18
(265)
(558)
(168)
(319)
Результат від операцій з фінансовими
інструментами, що обліковуються за
справедливою
вартістю
через
прибуток або збиток
Результат від операцій з іноземною
54
99
162
315
валютою
Результат від переоцінки іноземної
(1 098)
556
(840)
750
валюти
Чисте
(збільшення)
зменшення
(120)
(120)
(8)
(7)
резервів під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових
активів
Чисте (збільшення) зменшення
резервів за зобов’язаннями
Інші операційні доходи
19
7
12
254
357
Продовженя Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
4

Адміністративні та інші операційні
витрати
Прибуток до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що
триває
Прибуток/(збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Прибуток за квартал

20

(6 807)

(13 720)

(4 305)

(7 658)

21

3 773
(645)
3 128

4 898
(655)
4 243

42 055
(144)
41 911

42 452
(320)
42 132

-

-

-

-

3 128

4 243

41 911

42 132

-

-

-

-

Усього сукупного доходу за рік

3 128

4 243

41 911

42 132

Прибуток
(збиток), що належить
власникам банку
Усього сукупного доходу, що
належить власникам банку
Прибуток на акцію від діяльності, що
триває (грн.) :
чистий прибуток на одну просту акцію
(грн.)
скоригований чистий прибуток на
одну просту акцію (грн.)
Прибуток (збиток) на акцію від
припиненої діяльності :
чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
скоригований
чистий
прибуток/(збиток) на одну просту
акцію
Прибуток на акцію, що належить
власникам банку (грн.):
чистий прибуток
на одну просту
акцію (грн.)
скоригований чистий прибуток на
одну просту акцію (грн.)

3 128

4 243

41 911

42 132

3 128

4 243

41 911

42 132

0,01

0,02

0,17

0,17

0,01

0,02

0,17

0,17

0,01

0,02

0,17

0,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01

0,02

0,17

0,17

0,01

0,02

0,17

0,17

0,01

0,02

0,17

0,17

Інший сукупний дохід

22

5

Проміжний скорочений звіт про зміни
у власному капіталі
за 2 квартал 2016 рік
(тис. грн.)
При
Належить власникам банку
Не- Усього
міт- статут- емі- Незаре- резерв- резер- нерозпо- усього конт власро- ного
Найменування ки ний
сій- єстрова ні та
ви
ділений
льо- капітакапі- ні -ний
інші
перео- прибуто
вана лу
статті
тал
різ- статут- фонди цінки к
част
ни- ний
-ка
ці та капітал
інший
додатковий
капі
тал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Залишок станом 15 122 056 6 123
5 961 134 140
134 140
на
01.01.2016р.
Усього скупного
5 961
(1 718) 4 243
4 243
доходу
прибуток/(зби4 243
ток) за рік
інший сукупний
5 961
(5 961)
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід
6

Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок станом 15
на
01.07.2016р.

Продовження Звіту про зміни у власному капіталі
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122 056

-

-

12 084

-

4 243

138 383

-

138 383
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Проміжний скорочений звіт про зміни
у власному капіталі
за 2 квартал 2015 рік
При
Належить власникам банку
міт- статут- емі- Незаре- резерв- резе нерозпо- усього
ки ний
сій- єстрова ні та
р-ви ділений
Найменування
капі- ні -ний
інші
пере прибуто
тал
різ- статут- фонди о- к
статті
ни- ний
цінк
ці та капітал
и
інший
додатковий
капі
тал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Залишок станом 15 122 056 4 040
2 410
128 506
на
01.01.2015р.
Усього скупного
2 083
40 050
42 133
доходу
прибуток/(зби42 133
ток) за рік
інший сукупний
2 083
(2 083)
дохід
Амортизація
резерву
переоцінки
основних
засобів або
реалізований
результат
Розподіл
прибутку до
резервних та
інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з
акціонерами
Емісія акцій:
номінальна
вартість

(тис. грн.)
Не- Усього
конт влас-ного
ро- капіта-лу
льована
част
-ка

10
-

11
128 506

-

42 133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

емісійний дохід
Власні акції, що
викуплені в
акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання
компаній
Дивіденди
Залишок станом 15
на
01.07.2015р.

-

-

Продовження Звіту про зміни у власному капіталі
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122 056

-

-

6 123

-

42 460

170 639

-

170 639
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Проміжний скорочений звіт про рух
грошових коштів за прямим методом
за 2 квартал 2016 року
Найменування статті
1

Примітки
2

(тис. грн.)
Звітний
Попередній
період
період
3
4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах і
зобов’язаннях
Зміни в операційних активах та зобов’язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов’язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення цінних паперів в
портфелі банку до погашення
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов’язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов’язань
Чисте збільшення (зменшення) інших зобов’язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

25775
(10062)
6227
(558)
99
12
(7335)
(5214)
(1613)
7331

46959
(7205)
4362
(319)
315
357
(3964)
(2831)
(520)
37154

-

-

17831

2377
(29636)

(28000)

-

(548)

(636)

(38)

(358)
7051
-

2320

(39)

(937)

(273)
(1416)

526
15541

(2385)
(2385)

(1510)
(1510)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
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Продовження Звіту про рух грошових коштів
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Отримання субординованого боргу
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності
556
750
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
(3245)
14781
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
55693
16623
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
52448
31404

Примітка 1. Інформація про банк
Назва, місцезнаходження Банку
Назва:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ,,БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”, скорочено АТ ,,НК БАНК”.
Країна, у якій зареєстровано Банк: Україна.
Адреса головної установи Банку: 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4.
Організаційно-правова форма Банку
Публічне акціонерне товариство.
Дата звітності за звітний період
Фінансова звітність АТ ,,НК БАНК” (далі - Банк) надається за 2 квартал 2016 року,
станом на кінець дня 30.06.2016 року.
Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК
НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» за 2 квартал 2016 року підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Валюта звітності та одиниці її виміру
Усі форми фінансової звітності складені у тисячах гривень, якщо у примітці не зазначено інше.
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Назва органу управління, у віданні якого перебуває Банк
Банк входить до складу банківської системи України.
Органи управління та організаційна структура Банку
Органами управління Банку є:
- Загальні збори акціонерного товариства;
- Наглядова Рада Банку;
- Правління Банку.
Органами контролю Банку є:
- Ревізійна комісія;
- Підрозділ внутрішнього аудиту.
Ревізійна комісія Банку підзвітна Загальним зборам акціонерного товариства і здійснює
контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.
Підрозділ внутрішнього аудиту функціонально підпорядковується Наглядовій Раді
Банку.
Організаційна структура Банку протягом 2 кварталу 2016 року не змінювалась
(організаційна структура банку затверджена Протоколом засідання Наглядової ради № 04/16
від 10.03.2016 року).
Структура включає наступні підрозділи: 6 управлінь, що включають 10 відділів, 5
управлінь, які не мають у своїй структурі відділів, 6 самостійних відділів, 3 служби та 3
комітети.
Управління:
1. Активно-пасивних операцій;
2. По роботі з цінними паперами;
3. Автоматизації та інформаційних технологій;
4. Методології
5. Бухгалтерського обліку внутрішньобанківських операцій;
6. Операційне;
7. Розвитку та контролю діяльності відділень;
8. Експлуатації ПТКС;
9. Карткового бізнесу;
10. Валютного контролю та казначейських операцій;
11.Банківських ризиків та оцінки економічних операцій.
Відділи:
1. Відділ активно-пасивних операцій;
2. Відділ моніторингу та оформлення застав;
3. Відділ бухгалтерського обліку внутрішньобанківських операцій;
4. Відділ фінансовї звітності та податкового обліку;
5. Відділ по роботі з юридичними особами;
6. Відділ по роботі з фізичними особами;
7. Відділ касових операцій;
8. Відділ валютного контролю;
9. Відділ казначейських та дилінгових операцій;
10. Відділ банківських ризиків;
11. Відділ оцінки економічних операцій;
12. Юридичний відділ;
13. Відділ по роботі з персоналом та діловодству;
14. Адміністративно-господарський відділ.
15. Відділ внутрішнього аудиту.
16. Відділ запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
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масового знищення
Служби:
1. Служба помічників Наглядової ради;
2. Служба помічників Правління;
3. Служба безпеки та охорони.
Комітети:
1. Кредитний;
2. Управління активами та пасивами;
3. Тарифний комітет.

В структурі Банку є також посади секретаря-референта,корпоративного секретаря,
працівника відповідального за фінансовий моніторинг.
Управління поточною діяльністю Банку здійснює Правління.
Банк станом на 30.06.2016 року має 52 безбалансових відділення.
Види діяльності, які здійснює та має намір здійснювати Банк
Ліцензія та письмовий дозвіл на здійснення банківських операцій:
Банк має банківську ліцензію №109 від 16.11.2011р., генеральну ліцензію на здійснення
валютних операцій від 16.11.2011 №109 та додаток до генеральної ліцензії на здійснення
валютних операцій від 16.11.2011 № 109.
1. На підставі банківській ліцензії Національного Банку України Банк має право
здійснювати такі банківські операції:
- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому
числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних
інструментів та зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний
ризик.
2. Згідно з додатком до генеральної ліцензії Банк має право здійснювати такі валютні
операції:
а) неторговельні операції з валютними цінностями;
б) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банку;
в) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в
пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених Банком агентських
договорів з юридичними особами-резидентами;
г) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтівнерезидентів у грошовій одиниці України;
г’) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній
валюті;
д) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній
валюті та здійснення операцій з ними;
е) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та
здійснення операцій з ними;
є) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
ж) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
з) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [а вийнятком операцій з
готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються
в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
і) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
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и) валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових
послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділудругого
Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на
здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 15.08.2011 №281.
Стратегічна мета Банку
Місія Банку:
Банк пропонує різноманітні сучасні фінансові інструменти, що допомагають організаціям
домогтися комерційного успіху, а людям - підвищити рівень добробуту.
В основі роботи Банку – висока якість обслуговування, партнерські відносини з
клієнтами, надання послуг, що відповідають сучасним потребам ринку.
Річними загальними зборами АТ ,,НК БАНК”, що відбулися 08 квітня 2016 року, були
затверджені основні напрямки діяльності Банку на 2016 рік.
Стратегічною метою розвитку АТ “НК БАНК” на даному етапі діяльності є забезпечення
зростання статутного капіталу та розкриття структури власності банку, забезпечення
розширення мережі банку і спектру виконуваних операцій та, на цій основі, закріплення на
ринку і забезпечення стабільної, прибуткової діяльності.
Характеристика банківської діяльності
АТ ,,НК БАНК” діє на фінансовому ринку України в умовах економічного середовища,
що розвивається на фоні інфляційних процесів та політичної кризи.
Станом на 30.06.2016 АТ ,,НК БАНК” входить до групи малих банків України (за
показниками капіталу, активів та пасивів), згідно розподілу НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ, станом на 01.07.2016 року банк було віднесено до групу банків, частка активів
яких менше 0,5% активів банківської системи.
Фактор сезонності має незначний вплив і пов`язаний з коливанням загального рівня
ділової активності окремих галузей національної економіки.
Протягом 2 кварталу 2016 року здійснював купівлю цінних паперів емітованих
Національним банком України.
Результати банківських та інших операцій
Сума активів Банку на 30.06.2016 року становила 309 911 тис. гр. Структура активів
Банку на 30.06.2016 року мала наступний вигляд:
- грошові кошти та їх еквіваленти – 52 448 тис. грн.
- кредити та заборгованість клієнтів – 204 316 тис грн.
- основні засоби та нематеріальні активи – 23 325 тис. грн.
- цінні папери в портфелі банку до погашення – 28 011
- Інші активи – 1 811 тис грн.
Сума зобов’язань та власного капіталу Банку на 30.06.2016 року складала 309 911 тис
грн., а їх структура мала наступний вигляд:
 Кошти клієнтів – 129 330 тис. грн.
 Субординований борг – 40 336 тис. грн.
 Статутний капітал – 122 056 тис. грн.;
 Резервні та інші фонди банку – 12 084 тис. грн.,
 Нерозподілений прибуток – 4 243 тис грн..
 Інші статті – 1 862 тис. грн.
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Основними операціями, які забезпечували доходи Банку протягом 2 кварталу 2016
року, були:
 кредитні операції (з юридичними і фізичними особами);
 купівля цінних паперів Національного банку України;
 розрахунково-касове обслуговування;
 валютні операції.
Доходи Банку за 2 квартал 2016 року становлять 18 319 тис. грн.( у 2 кварталі 2015
року доходи становили 19 732 тис. грн.). Вони зменшились на 1 412 тис. грн.
Найбільшу частку в загальних доходах Банку складають процентні доходи – 15 964
тис. грн. ( 2 кв 2015 р. – 17 148 тис. грн.) від загальної суми процентних доходів, у тому числі
доходи від кредитних операцій:
- з юридичними особами – 14 544 тис. грн. (2 кв 2015 –17 138 тис. грн.);
- з фізичними особами – 36 тис. грн. (2 кв 2015 –42 тис. грн.);
- з банками – 3 тис. грн (2 кв 2015 – 11 тис. грн.) ;
- за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку
до погашення - 1 417 тис грн. (2 кв 2015 - дана стаття доходів банку була відсутня).
Комісійні доходи отримані в обсязі 3 392 тис. грн. порівняно з 2 кв 2015 вони
збільшились на 465 тис. грн. (2 кв 2015 – 2 927 тис. грн.)
Від валютних операцій отримано збиток у розмірі 1 043 тис. грн., що більше на 365 тис.
грн. ніж у попередньому періоді (2 кв 2015 збиток становив 678 тис. грн.).
Витрати
Протягом 2 кварталу 2016 року Банк здійснював процентні витрати за наступними
видами зобов’язань (залучених коштів):
1) за коштами, залученими на умовах субординованого боргу;
2) за коштами, залученими згідно з депозитними договорами;
Витрати банку за 2 кв 2016 року становлять 15 192 тис. грн та порівняно з 2 кв 2015
року вони збільшились на 37 370 тис. грн. Складові витрат наступні:
- Процентні витрати становлять 4 125 тис. грн. (2 кв 2015 – 4 306 тис. грн.), проти 1
кв 2015 року вони зменшились на 181 тис. грн., та мають наступну структуру:
1) процентні витрати за коштами субординованого боргу – 1 019 тис. грн. (2 кв 2015 –
становили 898 тис. грн.);
2) процентні витрати за депозитними договорами з юридичними та фізичними
особами – 2 045 тис. грн. (2 кв 2015 – 1 025 тис. грн.), тобто збільшились порівняного з 2 кв
2015 на 1 020 тис. грн. ;
3) процентні витрати за депозитними договорами з небанківськими фінансовими
установами – 453 тис. грн. (2 кв 2015 – 2 383 тис. грн.), тобто зменшились на 1 930 тис. грн.
- Комісійні витрати становлять 265 тис. грн. Вони збільшились на 97 тис. грн.;
- Інші операційні витрати становлять 1 857 тис. грн. Вони збільшились на 893 тис.
грн..;
- Загально-адміністративні витрати становлять 4 951 тис. грн. Вони збільшились на
1 610 тис. грн.;
- Витрати на відрахування у резерви становлять 3 348 тис. грн.
За підсумками 2 кварталу 2016 року банком отримано фінансовий результат 3 128
тис. грн., у порівнянні з 1 кварталом 2015 року він зменшився на 38 783 ( 2 кв. 2015 року – 41
911 тис грн.).
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Опис кожного сегмента контрагентів
Протягом 2 кварталу 2016 року банком визнано та здійснювалась діяльність у
наступних звітних сегментах:
- корпоративний бізнес;
- роздрібний бізнес.
До сегменту ,,корпоративний бізнес'' в основному, входять суб’єкти господарської
діяльності, що займаються виробництвом, реалізацією продукції та наданням послуг.
Юридичним особам надається ціла низка банківських продуктів та послуг,
включаючи такі основні продукти:
- кредити – стандартні кредитні продукти, включаючи позики для поповнення
обігових коштів та інвестиційне фінансування, а також відновлювальні кредити і
кредитні продукти;
- депозити – це вклади до запитання і строкові вклади;
- послуги зі здійсненням платежів/обслуговування рахунку – включають в себе
перекази та виплати коштів, постійні платіжні доручення, безакцептне списання та
виплата за чеками;
- казначейство – юридичним особам пропонується низка послуг щодо валютообмінних операцій та трансакцій на грошовому ринку.
Банк планує розширювати свій роздрібний бізнес, головним чином фокусуючись на
підприємствах малого та середнього бізнесу, заможних клієнтах та прошарку клієнтів з
доходом вище середнього. Банк нарощує зусилля в роздрібному бізнесі як шляхом
впровадження нових кредитних продуктів, нових каналів збуту, так і шляхом розширення
мережі відділень.
Банк надає роздрібним клієнтам та клієнтам малого та середнього бізнесу широкий
спектр банківських та фінансових продуктів та послуг, включаючи наступні основні
продукти:
- кредити – Банк пропонує, в основному, термінові кредити та кредитні лінії;
- депозити – Банк пропонує різноманітні депозитні програми , включаючи рахунки з
процентними ставками.
- обслуговування платежів та рахунків – клієнтам пропонуються поточні рахунки,
що забезпечують прямий доступ до коштів, які зберігаються на рахунку;
- картки – Банк пропонує своїм роздрібним клієнтам низку кредитних та дебетових
карткових продуктів.
Банком здійснюється стратегія орієнтована на залучення клієнтів всіх сегментів за
допомогою нових продуктів, розвиток співробітництва шляхом пакетних пропозицій.
Постійно реалізовується клієнтоорієнтований підхід, мета якого – підвищити якість
обслуговування, збільшити обсяг продаж, а також розширити клієнтську базу по кожному з
сегментів.
Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення банків
Протягом 2 кварталу 2016 року АТ ,,НК БАНК” не брав участі у процесах злиття,
приєднання, поділу, виділення, перетворення банків.
Управління ризиками
Приймаючи до уваги те, що контроль за банківськими ризиками є одним з
найважливіших факторів, які визначають ефективність діяльності, АТ ,,НК БАНК” реалізує
та постійно вдосконалює комплекс процедур з управління ризиками у відповідності з
нормативними актами Національного банку України.
Наявність та повноваження підрозділу з управління ризиками
Функції виконавчого органу Банку з ризик-менеджменту здійснює відділ банківських
ризиків (далі - відділ), що входить в Управління банківських ризиків та оцінки економічних
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операцій, що є незалежним від підрозділів, які приймають ризики.
Відділ проводить кількісну або якісну оцінку основних ризиків, розробляє відповідні
методики, накопичує та аналізує інформацію, проводить порівняння та оцінює тенденції
зміни ризиків. Здійснює поточний аналіз рівня ризиків, прогнозує можливі зміни ризиків та
надає пропозиції Правлінню Банку, комітетам та підрозділам щодо заходів, які необхідно
вжити для забезпечення прийнятого рівня ризику.
Управління ризиками та їх зменшення досягається шляхом здійснення операцій з
дотриманням обмежень і нормативів ризиків, встановлених Національним банком України, а
також встановленням і дотриманням внутрішньобанківських обмежень виконання операцій.
Протягом звітного періоду Банк здійснював заходи для мінімізації ризиків проведення
банківських операцій, керуючись положеннями діючого законодавства, нормативноправовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Банку.
Структура активів і пасивів регулювалась в залежності від потреб Банку та з
урахуванням вимог і обмежень Національного банку України, на основі відповідних рішень
Комітету з управління активами та пасивами.
Для зменшення негативного впливу на діяльність Банку зовнішніх ризиків, при виборі
напрямів активних чи пасивних операцій Банком враховується реальна фінансовоекономічна ситуація в країні та чинне законодавство.
Важливе значення надавалося правовому регулюванню всіх напрямків діяльності. Всі
операції здійснюються підрозділами Банку відповідно до вимог діючого законодавства
України, нормативно-правових актів Національного банку України та затверджених
Правлінням внутрішніх положень Банку.
Для зменшення операційного ризику приділялась увага питанням оновлення та
модернізації відповідних Положень. Протягом 2 кварталу 2016 року підрозділами Банку
продовжувалась розробка та впровадження в діяльність Положень, що регламентують
виконання основних операцій.
Такий підхід сприяв покращенню виконання та контролю за здійсненням операцій, їх
стандартизації з метою зменшення впливу функціональних (операційних) ризиків.
Оскільки основним видом ризику, притаманним діяльності Банку, є кредитний,
Банком здійснювався його систематичний контроль, вживались заходи для його зменшення
та нейтралізації.
Для реалізації перелічених функцій Відділ виконує завдання, пов’язані з оцінкою,
контролем і моніторингом ризику діяльності по розміщенню коштів Банку у формі надання
кредитів, гарантій, поручительств, тощо та моніторингом кредитного портфелю. Він
забезпечує: належне використання інструментів; визначення кредитоспроможності клієнтів
Банку з метою обмеження кредитного ризику; планування і відповідність формування
резервів під кредитну заборгованість; визначення (ідентифікацію) ризиків, пов’язаних із
кредитною діяльністю та оцінкою якості кредитного портфелю Банку.
Для забезпечення мінімізації кредитних ризиків, як найбільш притаманних та
суттєвих в банківській діяльності, Банк дотримувався системного підходу для всебічного
розгляду проектів, що пропонуються для кредитування. Такий підхід ґрунтується на
дотриманні вимог законодавчих, нормативних документів та внутрішніх положень Банку про
кредитування.
При кредитуванні Банком оцінювалась наявність у позичальника необхідного
забезпечення кредитів нерухомістю та іншим ліквідним майном чи депозитними коштами,
його фінансовий стан, надходження, ділова репутація та кредитна історія, а також реальність
проектів, що пропонуються для кредитування.
Розмір процентної ставки при кредитуванні залежав від рівня облікової ставки
Національний банк України, вартості залучених ресурсів, терміну кредиту та надійності його
забезпечення. Порядок нарахування й сплати відсотків визначалися кредитними договорами,
як правило, передбачалась щомісячна сплата відсотків.
Рішення щодо проведення кредитних операцій приймаються колегіально згідно з
внутрішніми положеннями Банку.
Для нейтралізації кредитних ризиків Банком щомісячно проводилась оцінка і
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класифікація кредитів, на підставі якої формувались резерви необхідні для відшкодування
можливих втрат. Сума сформованого резерву під кредитні операції повністю відповідає його
розрахунковій сумі згідно вимогам міжнародних стандартів .
Для диверсифікації ризиків Банком приділялась значна увага здійсненню комісійних
операцій та розширенню переліку послуг з розрахунково-касового обслуговування клієнтів.
Тарифна політика Банку реалізується шляхом розгляду відповідних тарифів на послуги
Банку Тарифним комітетом та затвердженням їх Правлінням Банку. При визначенні тарифів
базовим є принцип додержання розцінок за надані послуги на рівні середніх по банківській
системі України та забезпечення отримання необхідного рівня операційних доходів Банку
від банківських послуг.
Моніторинг активів та пасивів Банку, як у загальному обсязі, так і за окремими
групами, забезпечує запобігання втрат від процентних ризиків. При залученні депозитів
Банком враховується, як рівень облікової ставки Національний банк України та депозитних
ставок в інших банках, рівень інфляції та девальвації національної грошової одиниці, так і
рівень ставок, за якими ці кошти можуть бути розміщені в активи. Для оцінки
співвідношення ставок залучення і розміщення ресурсів щомісячно проводились розрахунки
процентного спреду та процентної маржі. Для зменшення ринкового ризику передбачалось і
проводилось коригування відсоткових ставок при зміні облікової ставки Національний банку
України, а також з урахуванням тенденцій на кредитному ринку. Управління процентними
ризиками здійснюється Комітетом з управління активами та пасивами.
Для забезпечення необхідного рівня ліквідності та для управління ризиком
ліквідності проводився регулярний аналіз виконання Банком своїх зобов’язань і повернення
активів за обсягами та строками, а також щоденний аналіз рівня виконання нормативів
ліквідності. У разі необхідності вживались заходи для узгодження термінів і обсягів
залучення та розміщення ресурсів.
Банк регулярно розраховує нормативи ліквідності відповідно до вимог Національного
банку України. Управління ризиком ліквідності здійснюється Комітетом з управління
активами та пасивами Банку, а також підрозділами Банку, які безпосередньо задіяні у
процесі управління активами та пасивами. Для вимірювання величини ризику ліквідності
Банк використовує геп-аналіз. При оцінці рівня ризику ліквідності, окрім базових
розрахунків, Банк здійснює оцінку ліквідності з використанням стрес-тестів.
Управління ризиком ліквідності забезпечило протягом 2 кварталу 2016 повне
виконання нормативів ліквідності Н4, Н5, Н6, а також вимог щодо обов’язкового
резервування.
Регулятивний капітал Банку у звітному році станом на кінець дня 30.06.2016 становив
176 млн. грн., в цій сумі враховано субординований борг в обсязі 35 млн. грн., на залучення
якого дозвіл Національного банку України був одержаний 20.12.2013 року (враховується
35 000 тис грн. з 40 000 тис грн., у зв’язку із настанням терміну амортизації).
Сума регулятивного капіталу відповідає діючим нормативним вимогам і забезпечить
Банку можливість виконання всіх операцій в межах отриманої банківської ліцензії та
письмового Дозволу на здійснення операцій, наданих Національним банком України.
Збалансованість активних і пасивних операцій дозволяє Банку підтримувати
необхідний рівень платоспроможності та ліквідності, що забезпечує фінансову надійність та
стабільність його діяльності, здійснення платежів клієнтів в режимі реального часу.
Платоспроможність Банку
Платоспроможність Банку протягом 2 кварталу 2016 року була стабільно високою.
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) коливався в межах 53,89% – 71,39%, при
нормативному значенні не менше ніж 10%.
Протягом 2 кварталу 2016 року Банком виконувались всі нормативи і вимоги НБУ.
Значення нормативів ліквідності були наступні :
 миттєвої ліквідності (Н4) – значення нормативу має бути не менше ніж 20%,
фактично значення коливались в межах від 66,44% до 127,52%;
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поточної ліквідності (Н5) – значення нормативу має бути не менше ніж 40%,
фактично значення коливалися в межах від 62,99% до 95,61%;
 короткострокової ліквідності (Н6) – значення нормативу має бути не менше ніж 60%,
фактично значення коливалися в межах від 65,66% до 77,89%;
Таким чином, рівень виконання економічних нормативів свідчить про те, що
платоспроможність і ліквідність Банку 2 кварталу 2016 були на високому рівні .
Припинення окремих видів діяльності
У звітному 2 кварталу 2016 та протягом
припинення окремих видів банківських операцій.

1 кварталу 2016 року не відбувалося

Обмеження щодо володіння активами
Протягом звітного кварталу для поповнення ліквідності Банк не залучав кредити на
міжбанківському ринку від інших банків.
Управління Банком
Згідно зі Статутом АТ ,,НК БАНК”, органами управління Банку є :
 Загальні збори акціонерного товариства;
 Наглядова Рада;
 Правління Банку (виконавчий орган).
Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерного товариства.
До компетенції Загальних зборів належить:
 визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх
виконання;
 затвердження Статуту Банку та внесення змін і доповнень до нього;
 обрання та звільнення голів та членів Наглядової Ради, Ревізійної комісії Банку;
 затвердження Політики Банку, Положень про Наглядову Раду, Ревізійну комісію;
 прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу, про емісію нових акцій;
 розгляд та затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його
дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії та
зовнішнього аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати
частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
 прийняття рішень про припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора,
затвердження ліквідаційного балансу.
Відповідальність і функції Наглядової Ради та Правління Банку
У Банку створена Наглядова Рада, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між
проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, контролює
і регулює діяльність Правління Банку. Наглядова Рада підпорядковується Загальним зборам
акціонерного товариства та вживає відповідних заходів для забезпечення виконання їх
рішень.
До компетенції Наглядової Ради, у відповідності до Статуту, зокрема, належить:
 представлення законних інтересів акціонерів Банку в період між Загальними
зборами акціонерного товариства;
 здійснення контролю за діяльністю Правління Банку у відповідності до чинного
законодавства, нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку і Національного банку України, рішень Загальних зборів
акціонерного товариства та Наглядової Ради, інших внутрішніх нормативних
актів;
 визначення основних напрямків діяльності Банку;
 обрання та відкликання Голови і членів Правління та головного бухгалтера Банку;
 визначення зовнішніх аудиторів Банку для підтвердження річних результатів
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діяльності Банку;
 визначення та затвердження організаційної структури Банку;
 розгляд та затвердження стратегічного плану Банку, його періодичний перегляд;
 затвердження річних фінансових планів діяльності Банку, а також контроль за їх
виконанням, тощо.
Правління Банку є виконавчим органом, здійснює управління поточною діяльністю
Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе
відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком,
встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів та Наглядової Ради Банку.
Правління Банку, вживає відповідних заходів для забезпечення виконання їх рішень.
Правління діє на підставі регламенту, затвердженого Наглядовою Радою Банку.
До компетенції Правління, у відповідності до Статуту, зокрема, належить:
 розгляд на вимогу акціонерів або Наглядової Ради будь-яких питань, включаючи
попередній розгляд питань, які будуть винесені на розгляд Загальних зборів
акціонерного товариства або Наглядової Ради та надання стосовно них своїх порад
і консультацій;
 підготовка матеріалів та документів та надання всієї необхідної інформації про
діяльність Банку, яка вимагається чи яка буде розглядатись Загальними зборами
акціонерного товариства та Наглядовою Радою;
 розгляд та винесення рішень з будь-яких питань, які стосуються діяльності Банку,
за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів
акціонерного товариства або Наглядової Ради;
 управління персоналом Банку в межах затвердженої Наглядовою Радою
організаційної структури, затвердження та внесення змін у штатний розпис та
організація щоденної діяльності Банку;
 розгляд та затвердження внутрішньобанківських нормативних документів (у тому
числі положень, інструкцій, регламентів, процедур, тощо), а також положення про
відділення;
 представлення Банку у взаємовідносинах з клієнтами Банку та його діловими
партнерами в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів
акціонерного товариства або Наглядової Ради;
Функції Ревізійної комісії:
- контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів
Національного банку України;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції
Загальним зборам акціонерного товариства;
- вносить на Загальні збори акціонерного товариства або Наглядовій раді Банку
пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які
стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.
Функції Служби внутрішнього аудиту:
1) наглядає за поточною діяльністю Банку;
2) контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку
України та рішень органів управління Банку;
3) перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;
4) аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її
працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;
5) надає Наглядовій Раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;
6) інші функції, повязані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.
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Найбільші частки в акціонерному капіталі Банку (122 055 590 грн.) станом на
кінець дня 30 червня 2016року, мають:
1. Макаренко Валерій Вікторович

13,4218%

2. ACE HOLDINGS LIMITED (ЕЙС ХОЛДІНГЗ
ЛІМІТЕД)
3. Луцький Олег Богданович

9,8316%

4. Остапенко Світлана Василівна

7,9096%

5. Вороняк Олександр Михайлович

6,5544%

6. ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ БУДИНОК «ПРЕМЬЕР»

6,5544%

7. Цзян Максим Юрійович

6,3472%

8. Молодець Борис Сергійович

5,4880%

9. Міщенко Сергій Валентинович

5,3150%

8,0680%

10. ТОВ «ПРЕСЛАЙН»

5,1783%

11. ТОВ «ПОЛІГРАФ ІНВЕСТ»

5,1873%

12. ТОВ «ТЕЛЕМЕДІАС»

5,0906%

13. Ярошенко Олексій Васильович

4,5634%

14. ТОВ «ПАПІР-ІМПЕКС»

4,3457%

15. Сидоренко Вадим Вікторович

1,9254%

Станом на 30.06.2016 статутний капітал Банку становить 122 055 590,00 грн.
Частка керівництва в акціях Банку складає 7,9096% (19 308 146 штук акцій на суму
9 654 073,00 грн.).
Банк має двох іноземних інвесторів, частка яких в Статутному капіталі складає
23,2534%%
зВласні акції Банку, викуплені в акціонерів
Протягом 2 кварталу 2016 викуп власних акцій Банком не проводився. Станом на
кінець дня 30.06.2016р. Банк не має викуплених власних акцій.
Кількість працівників на кінець звітного періоду порівняно з попереднім роком
Кількість працівників Банку протягом 2 кварталу 2016 року збільшилась на 2 особи і
на 30.06.2016 року складає 174 особи ( на 31.03.2016 року - 172 особи).
АТ „НК БАНК” має 52 відділення, що знаходяться в містах Києві, Харкові,
Дніпропетровську, Полтаві та інших містах України.
Банк веде свій бізнес в межах України, а отже, вся діяльність Банку відбувається
тільки в одному географічному сегменті і тому квартальна фінансова звітність в повній мірі
відображає діяльність Банку.
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Примітка 2
Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність
ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У 2 КВАРТАЛІ 2016 РОКУ
У 2 кварталі 2016 року суттєвих змін в економічній ситуації країни не відбувалось.
На ситуацію в країні та, зокрема на економічну ситуацію, значний негативний вплив має
проведення антитерористичної операції на сході України, у важливих промислових регіонах
країни, а також низький зовнішній попит на фоні накопичених макроекономічних
дисбалансів у попередні роки.
Факторами, що обумовлюють економічні тенденції у 2016 році, є:
Негативний вплив мають наступні фактори:
o військові дії на сході України;
o низький зовнішній попит унаслідок гальмування економічного зростання країн – основних
торговельних партнерів;
o ускладнені торговельні відносини з Російською Федерацією, двостороннє введення
санкцій;
o зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів
населення;
o погіршення фінансових результатів підприємств, звуження кредитної активності,
скорочення державного фінансування та високий рівень
невизначеності;
Позитивний вплив мають наступні фактори:
o лібералізація доступу українських товарів на ринки ЄС
o проведення державних реформ та покращення бізнес-клімату.
o подальші реформи в банківському секторі та забезпечення можливості поступового
відновлення кредитування
Стан банківських показників порівняно з 1 кварталом 2016 року показує позитивні
тенденції. Так, збитки банків України в травні склали 1,3 млрд гривень. За даними
Національного банку України, у травні чинні в Україні банки вперше за останні 13 місяців
отримали прибуток на загальну суму 2,1 млрд гривень. Головним фактором формування
позитивного фінансового результату за звітний місяць було істотне скорочення обсягів
відрахувань у резерви (1,3 млрд гривень в травні проти 5,7 млрд гривень у квітні) при
одночасному зростанні більш ніж удвічі відсоткових доходів за кредитами, наданими
фізичним особам.
Збитковими в травні були 32 банку, загальний збиток яких склав 1,3 млрд гривень. У
свою чергу, 74 банків отримали 3,4 млрд гривень доходів. Збиток чинних банків за 5 місяців
2016 скоротився, у порівнянні з відповідним періодом 2015 року, в 2,6 рази і склав 9,2 млрд
гривень. (5 місяців 2015 року – 23,8 млрд гривень).
Показниками, що свідчить по покращення ситуації в банківському секторі станом на
кінець червня 2016 року, є наступними:
1. Депозити населення (крім фіз. осіб СПД) у гривні виросли на 5,3 млрд. грн.. (+2,8%).
2. Депозити корпоративного сектору в гривні виросли на 2 млрд .грн. (+1%).
3. Сума рефінансування банків скоротилась на 3,1 млрд. грн..
4. Кореспондентські рахунки банків у гривні виросли на 8,2 млрд. грн.. Включаючи
депозитні сертифікати НБУ, загальна ліквідність банків складає 94,8 млрд. грн..
5. Національний банк України знизив облікову ставку на 1,5 п. п. до 16,5%.
6. Курс гривни до долару США укреплюється. В червні — на 31 коп (+1,2%).
7. Депозити корпоративного сектору в валюті(в доларовому еквіваленті) виросли на 256 млн.
дол. (+5,2%).
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Таким чином, стан економічного середовища у 2 кварталі 2016 року у
порівнянні з попереднім періодом істотних змін не зазнав. У той же час, формування та
діяльність нового Уряду дає певні підстави сподіватись на поступове прискорення
економічних реформ та покращення інвестиційного клімату і стану економічного
середовища в наступних звітних періодах.

Примітка 3. Основи подання фінансової звітності
Проміжна фінансова звітність Банку за 2 квартал 2016 року складена у відповідності
до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( далі-МСФЗ), в тому числі відповідно до
вимог МСБО 34 ,,Проміжна фінансова звітність’’.
Проміжна фінансова звітність складена відповідно до Облікової політики Банку на
2016 рік на підставі даних бухгалтерського обліку станом на кінець дня 30 червня 2016 року.
Функціональною валютою і валютою представлення фінансової звітності є національна
валюта України- гривня. Проміжна фінансова звітність складена в тисячах гривень. Статті
балансу в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності за офіційним курсом НБУ,
що діяв на 30 червня 2016 року.
У процесі застосування облікової політики Банку при визначенні сум, визнаних
у фінансовій звітності, керівництво використовувало твердження та оціночні значення,
найбільш суттєві з яких подані нижче:
-припущення про безперервність діяльності
керівництво Банку оцінило здатність Банку здійснювати безперервну діяльність
та задоволено тим, що Банк володіє ресурсами для продовження своєї діяльності в
найближчому майбутньому. Крім того, керівництву не відомо про наявність невизначеності,
яка може викликати значний сумнів щодо можливості Банку здійснювати
безперервну діяльність. Таким чином, фінансова звітність готується на підставі припущення
про безперервність діяльності.
-справедлива вартість фінансових інструментів
дана
фінансова звітність була підготовлена на основі принципу історичної
собівартості, фінансові інструменти – за справедливою вартістю. Якщо справедлива вартість
фінансових активів і фінансових зобов'язань, відображених у звіті про фінансовий стан, не
може бути визначена на підставі цін на активному ринку, вона визначається
з
використанням різних моделей оцінок, включаючи математичні моделі. Вихідні дані для
таких моделей визначаються на підставі спостережуваного ринку, якщо таке можливо, в
іншому випадку, для визначення справедливої вартості необхідно застосовувати
судження. Судження необхідно здійснювати з урахуванням ліквідності та інших даних,
що використовуються в моделі, таких як волатильність довгострокових похідних
фінансових інструментів і ставок дисконтування, припущень щодо рівня дострокових
платежів , забезпечених активами.
-збитки від знецінення кредитів та авансів
Банк переглядає індивідуально значні кредити та аванси на кожну дату складання
звіту про фінансовий стан для того, щоб визначити, чи повинні збитки від знецінення
відображатися у звіті про прибутки та збитки. Зокрема, керівництво Банку застосовує
припущення, оцінюючи розмір і строки майбутніх грошових потоків для визначення
суми збитку від знецінення. Такі оціночні значення базуються на припущеннях про
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ряд факторів, і фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних, що призведе до
майбутніх змін в резерві. Кредити та аванси, які були оцінені в індивідуальному порядку і не
вважаються знеціненими, а також кредити, які не є індивідуально матеріальними і аванси
оцінюються на загальній основі за групами активів з аналогічними характеристиками
кредитного ризику, для визначення необхідності створення резерву для понесеного
збитку, щодо якої існує об'єктивне свідчення знецінення, але вплив якого ще не є
очевидним. У процесі оцінки на сукупній основі враховуються дані по кредитному портфелю
(наприклад, рівні простроченої заборгованості, використання кредиту, коефіцієнту
відношення кредитів до забезпечення і т.д.), припущення щодо впливу концентрації
ризику і економічні дані (в тому числі, рівень безробіття, індекси цін на нерухомість, ризик
країни і результати різних індивідуальних груп).
-відстрочені податкові активи
відстрочені податкові активи визнаються щодо податкових збитків в тій мірі, в якій
існує значна ймовірність того, що буде отримано оподатковуваний прибуток, на який
можуть бути зараховані збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку
можна визнати у фінансовій звітності на підставі ймовірних строків та розміру майбутнього
оподатковуваного прибутку, а також майбутніх стратегій податкового планування,
необхідно припущення.
Нижче представлені основні принципи облікової політики Банку.

Примітка 4 . Принципи облікової політики
4.1. Основи оцінки складання фінансової звітності
Визначення облікової політики регулюється МСБО 8 ,,Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки’’. Облікові політики включають конкретні принципи, основи,
домовленості, правила , застосовані при складанні та поданні фінансової звітності.
Нижче наведено основні положення Облікової політики, що використовувалися
під час підготовки цієї фінансової звітності. Ці принципи застосовувались послідовно
відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше .
Складання фінансової звітності вимагає здійснення оцінок та припущень, які
впливають на суми, відображені у фінансовій звітності . Зазначені оцінки ґрунтуються
на інформації, наявній на дату складання фінансової звітності, тому фактичні результати
можуть незначною мірою відрізнятися від зазначених оцінок.
Суттєвість операцій та суттєвість змін звітності визначається у відповідності з
вимогами МСБО 8 . Пропуск, або викривлення статей є суттєвими, якщо вони можуть
(окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення користувачів, прийняті на основі
фінансових звітів. Суттєвість залежить від розміру, характеру статті та суми помилки, яка
допускається в сумі статті фінансового звіту, а також ступеня точності, який вимагається під
час оцінки суми статей фінансового звіту.
Як кількісний критерій, суттєвою уважається сума, що становить один відсоток
відповідної базової суми. У контексті виправлення помилок суттєвість на підставі лише
самої суми є достатньою для того, щоб здійснити коригування.
Для визначення суттєвості суми коригування Банк керується наступним:
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- суму коригування по операціях, що відображаються за рахунками класів 1 - 5, 9, (або
статті балансового звіту) необхідно порівнювати з відповідними складовими частинами
цього активу, зобов'язання чи власного капіталу (або статті балансового звіту);
- сума коригування по операціях за рахунками класів 6 і 7, (або статті
звіту про фінансові результати) має порівнюватися з відповідними складовими частинами
цього звіту.
Фінансові інструменти (активи та зобов’язання), як елементи фінансової звітності,
визнаються за такими критеріями:
- отримання економічних вигід від використання активів та зменшення
економічних вигід від виконання зобов’язань;
- можливість достовірного визначення вартості активу чи зобов’язання.
Необхідною умовою визнання активів і зобов'язань в балансі є оцінка, тобто
можливість визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у
звітності. Своєчасна і об'єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов'язань (балансових і
позабалансових) та прийняття на підставі такої оціночної інформації адекватних
управлінських рішень надають змогу здійснити заходи, спрямовані на поліпшення структури
балансу, зменшення низьколіквідних і недоходних (неробочих активів), що, в свою чергу,
сприяє зміцненню фінансового стану Банку. Банк оцінює фінансові інструменти ,
дотримуючись положень МСФЗ 39,,Фінансові інструменти: визнання та оцінка’’, та
відображає їх в бухгалтерському обліку з достатньою мірою обережності, щоб не переносити
існуючі фінансові ризики, що потенційно загрожують фінансовому становищу Банку на
наступні звітні періоди.
Облікова політика Банку в частині методів оцінки активів та зобов’язань, їх
переоцінки, створення спеціальних резервів на покриття можливих втрат реалізується
структурними підрозділами Банку (згідно з функціональними обов’язками, визначеними
організаційною структурою Банку) відповідно до МСФЗ.
Для формування фінансової звітності, згідно до положень МСБО 1 ,,Подання
фінансової звітності’’, основи оцінки фінансових інструментів (в тому числі фінансових
активів, зобов’язань, інструментів капіталу) Банку складають: справедлива вартість, первісна
вартість або амортизована собівартість.
Справедлива вартість (за визначенням МСФЗ 13 ,,Оцінка справедливої вартості’’)це ціна, яка була б одержана при продажу активу або сплачена при передачі зобов’язання у
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Фінансовий інструмент уважається таким, що котирується на активному ринку, якщо
котирування цього фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій
біржі чи в іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні й регулярні
ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах.
Основою для визначення поточної справедливої вартості, за відсутності активного
ринку, є дані про останні угоди, здійснені між непов'язаними сторонами.
Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, щодо яких немає
інформації про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як
дисконтування грошових потоків, порівняння з ідентичними інструментами, стосовно яких
існує інформація про ринкові ціни, моделі опціонного ціноутворення та інші відповідні
методи оцінки. Застосування методик оцінки може потребувати припущень, що не підкріплені
ринковими даними, та професійних суджень.
Первісна вартість – це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або
справедлива вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка
включає витрати на проведення операції. Оцінка за первісною вартістю застосовується до
інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ринкових котирувань і справедлива вартість яких
не може бути достовірно визначена. За первісною вартістю (фактичною ціною придбання)
відображаються запаси матеріальних цінностей (господарські матеріали, малоцінні і
швидкозношувані предмети, строк корисного використання не перевищує одного року).
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Передавання матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію здійснюється за вартістю перших
за часом надходження запасів (ФІФО).
Витрати на проведення операції – витрати на придбання, випуск або вибуття фінансового
активу чи зобов'язання і які не були б сплачені, якби операція не відбулася.
Витрати на
проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі
працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та
дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також
податки та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на
проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими інструментами, витрат
на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.
Амортизована собівартість – це вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, чи
фінансове зобов’язання під час первісного визнання, та яка складається із собівартості
придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу , збільшеної (зменшеної) на
суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення,
розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового
списання внаслідок зменшення корисності.
Метод ефективної ставки відсотка – метод обчислення амортизованої собівартості
фінансового активу або фінансового зобов'язання та розподілу доходів чи витрат від відсотків
на відповідний період. Ефективна ставка відсотка – це ставка, за якою розрахункові майбутні
грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх збитків, пов'язаних із наданням
кредитів) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструменту до
чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання.
Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті та банківських металах первісно
відображаються за офіційним курсом гривні до іноземних валют/банківських металів (на дату
розрахунку – дату визнання активів та зобов'язань і надалі переоцінюються під час кожної
зміни офіційного курсу). Немонетарні активи в іноземній валюті відображаються за історичною
(первісною) вартістю, тобто за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату придбання.
Керівництво Банку здійснює постійний контроль за достовірною оцінкою активів і
зобов’язань, зокрема об’єктивною їх класифікацією, бухгалтерським обліком за
відповідними балансовими рахунками відповідно до проведеної оцінки, своєчасним та
повним формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними
банківськими операціями.
Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому
досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій,
які вважаються обгрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають
облікові оцінки, керівництво Банку також використовує професійне судження при
застосуванні облікової політики.
4.2. Первісне визнання фінансових інструментів
4.2.1.Фінансові активи та зобов’язання
Банк визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки
коли стає стороною контрактних положень щодо інструменту.
При первісному визнанні фінансові активи та зобов’язання оцінюються за
справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції не класифікуються як
фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку
або збитку) витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску
фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Згідно з МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” після первісного
визнання фінансові активи класифікуються за чотирма категоріями:
- фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки
як прибутку або збитку;
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-

кредити та дебіторська заборгованість;
інвестиції, утримувані до погашення;
фінансові активи, доступні для продажу.

Всі стандартні операції з купівлі-продажу фінансових активів відображаються на
дату операції, тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов’язання з придбання активу.
До стандартних операцій з купівлі-продажу відносяться операції з купівлі або продажу
фінансових активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, встановлені
законодавством або прийняті на ринку.

4.2.2. Фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку
Фінансові активи, що класифікуються як утримувані для продажу, а також ті з
них, які класифікуються під час первісного визнання як
фінансові активи за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, відносять до
категорії “інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку”. Фінансові активи класифікуються як утримувані
для продажу, якщо їх придбали з метою продажу в найближчому майбутньому.
Прибутки чи збитки від фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку, відображаються у складі прибутку або збитку.
Управлінський персонал може визначати фінансові активи та зобов’язання як
фінансові активи та зобов’язання за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку, якщо управління активами чи зобов’язаннями та їх оцінка
здійснюється на основі справедливої вартості, таке визначення виключає або значно
зменшує невідповідності у бухгалтерському обліку, які б виникли за іншого
визначення, або актив чи зобов’язання містить вбудований похідний інструмент, який
значним чином модифікує грошові потоки, які за іншого визначення були б необхідними
згідно з контрактом.
Фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку та похідні фінансові інструменти, не перекласифіковуються після
первісного визнання.
4.2.3. Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з
фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку.
Угоди за ними не укладаються з метою негайного або короткострокового перепродажу, і
вони не класифікуються як торгові цінні папери або інвестиційні цінні папери, наявні для
продажу. Такі активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективного відсотка. Прибутки та збитки відображаються у складі прибутку
або збитку при припиненні визнання або зменшенні корисності кредитів та дебіторської
заборгованості, а також у процесі амортизації. Дебіторська заборгованість первісно
відображається за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості її придбання.

4.2.4.Фінансові активи, наявні для продажу
Фінансові активи, наявні для продажу, являють собою непохідні фінансові активи,
класифіковані як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку, інвестиції, утримувані до погашення, або кредити та дебіторська
заборгованість. Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу,
оцінюються за справедливою вартістю, і при цьому прибутки та збитки визнаються в іншому
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сукупному доході до моменту припинення визнання інвестиції або зменшення її корисності.
У цьому випадку кумулятивний прибуток або збиток, що раніше був відображений в
іншому сукупному доході, перекласифіковується до категорії прибутку або збитку. При
цьому проценти, що розраховуються за методом ефективного відсотка, відображаються у
складі прибутку або збитку.
4.2.5.Оцінка
Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти,
які є активами, оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування
затрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті
фінансового активу, за винятком:
-кредитів та дебіторської заборгованості, що оцінюються за
амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка ;
-інвестицій, утримуваних до погашення, які оцінюються за амортизованою
вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка ;
-інвестицій в інструменти капіталу, які не мають ціни котирування на
активному ринку і справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Такі фінансові
інструменти оцінюються за вартістю придбання.
Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як зобов’язання за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та крім
фінансових зобов’язань, що виникають у випадку, коли передача фінансового активу,
відображеного в обліку за справедливою вартістю, не відповідає критеріям припинення
визнання, оцінюються за амортизованою вартістю.
Амортизована вартість фінансового активу чи фінансового зобов’язання – це сума,
за якою фінансовий актив чи зобов’язання оцінюються при первісному визнанні, мінус
виплати основної суми, плюс або мінус кумулятивна амортизація будь-якої визнаної різниці
між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного
відсотка та мінус будь-яке зменшення внаслідок зменшення корисності. Премії та дисконти,
у тому числі початкові витрати на здійснення операцій, включаються до балансової вартості
відповідного інструмента та амортизуються за ефективною процентною ставкою по цьому
інструменту.
4.2.6.Прибутки та збитки, що виникають при подальшій оцінці
Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу
чи фінансового зобов’язання визнається таким чином:
-прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як
фінансовий інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку
або збитку, визнається у складі прибутку або збитку ;
- прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається як
інший сукупний прибуток у власному капіталі (за винятком збитків від зменшення
корисності і прибутків та збитків від курсових різниць) до моменту припинення визнання
цього активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, що раніше був визнаний у
власному капіталі, визнається у складі прибутку або збитку. Проценти, пов’язані з
фінансовим активом, наявним для продажу, визнаються у складі прибутку або збитку і
розраховуються за методом ефективного відсотка.
Прибуток або збиток від фінансових активів та фінансових зобов’язань,
відображених за амортизованою вартістю, визнається у складі прибутку або збитку, коли
відбувається припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання або
зменшується його корисність, а також у процесі амортизації.
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4.2.7.Визначення справедливої вартості
Справедлива вартість фінансових інструментів, що знаходяться в активному обігу
на організованих фінансових ринках на звітну дату, визначається за ринковими
котируваннями або ціною дилерів (ціна покупця за довгою позицією та ціна продавця за
короткою позицією) без будь-якого вирахування витрат на здійснення операції.
Справедлива вартість усіх інших фінансових інструментів, що не мають активного
обігу на ринку, визначається за допомогою відповідних методів оцінки з максимальним
використанням ринкових даних. Методи оцінки включають використання чистої
дисконтованої вартості, порівняння з аналогічними інструментами, щодо яких існує
інформація про ринкові ціни, моделі ціноутворення оцінки опціонів та інші методи оцінки.
4.2.8. Згортання
Згортання фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо
у звіті про фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого
права здійснювати згортання або наміру провести розрахунок шляхом взаємозарахування
або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.
4.2.9. Перекласифікація фінансових активів
Фінансовий актив, класифікований як наявний для продажу, якщо він відповідає
визначенню кредитів та дебіторської заборгованості, може бути перекласифікований у
категорію кредитів та дебіторської заборгованості, якщо Банк має намір і можливість
утримувати даний актив у найближчому майбутньому або до погашення.
4.3. Знецінення фінансових активів
Банк визнає зменшення корисності фінансових активів, якщо є свідчення зменшення
їх корисності. Банк здійснює аналіз доказів, що свідчать про зменшення корисності на кожну
дату балансу за будь-яким фінансовим активом, який є наданим кредитом, розміщеним
депозитом, коштами банків у розрахунках; коштами, розміщеними на кореспондентських
рахунках в інших банках, фінансовою дебіторською заборгованістю.
Банк з метою формування резерву за активами/наданими фінансовими
зобов’язаннями здійснює оцінку ризиків таких активів/наданих фінансових зобов'язань,
починаючи з дати визнання їх в обліку до дати припинення такого визнання.
Основними подіями, що свідчать про зменшення корисності фінансового
активу, можуть бути:
а) фінансові труднощі позичальника;
б) порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати
процентів або основної суми боргу);
в) висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація позичальника;
г) надання банком пільгових умов з економічних або юридичних причин,
пов'язаних з фінансовими труднощами позичальника, які банк не розглядав за інших умов;
д) зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових
труднощів.
Наявна інформація про зменшення попередньо оцінених майбутніх грошових
потоків для групи фінансових активів з часу первісного їх визнання (хоча це зменшення
не може бути ідентифіковано з окремим фінансовим активом у групі) уключає таке:
- негативні зміни платіжного статусу позичальника в групі;
- зміни економічних умов, що впливають на виконання зобов'язань за
активами в цій групі.
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Банк визначає суму зменшення корисності як різницю між балансовою вартістю
фінансового активу (наданого кредиту, розміщеного вкладу (депозиту), дебіторської
заборгованості за фінансовими активами) та поточною вартістю оцінених майбутніх
грошових потоків, дисконтова них за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового
активу .
У випадках, коли за результатами здійснення відповідно до законодавства
вичерпних заходів щодо стягнення, заборгованість за кредитом (включаючи основний
борг та нараховані доходи) не може бути повернена, вона визнається безнадійною та
списується за рахунок сформованого резерву.
Рішення про її списання приймається Правлінням Банку за поданням
Кредитного комітету Банку.
В подальшому Банк продовжує роботу з клієнтами щодо повернення ними
боргу до прийняття рішення Кредитним комітетом про визнання її повністю безнадійною та
списання з позабалансового обліку. Таке рішення приймається Кредитним комітетом після
закінчення строку позовної давності або закінчення проведення позовної роботи відповідно
до чинного законодавства.
Банк відшкодовує (списує) за рахунок резерву безнадійну заборгованість за
активними банківськими операціями з пов'язаними особами, уключаючи нараховані за
ними проценти та комісії, безнадійну дебіторську заборгованість за господарською
діяльністю та розрахунками з працівниками Банку тільки за умови їх відповідності
ознакам безнадійної заборгованості, визначених податковим законодавством України.
4.4. Припинення визнання фінансових інструментів
Припинення визнання фінансових активів
Банк припиняє визнання фінансового активу або групи фінансових активів (далі фінансовий актив), якщо:
а) строк дії прав на грошові потоки від фінансового активу, що визначені
умовами договору, закінчується;
б) передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення визнання.
Критерії припинення визнання активу
Банк передає фінансовий актив, якщо виконується одна з таких умов:
- Банк передає права на одержання грошових потоків від фінансового активу,
які передбачені договором;
- Банк зберігає права на одержання грошових потоків від фінансового активу,
які передбачені договором про передавання, але бере на себе зобов'язання сплатити
грошові потоки одному чи кільком одержувачам за договором, що відповідає таким
умовам:
а) Банк не має зобов'язання сплатити суми кінцевим покупцям до часу отримання
еквівалентних сум від первісного активу;
б) умови договору забороняють Банку продавати або передавати в заставу
первісний фінансовий актив, крім його передавання кінцевим одержувачам як
забезпечення зобов'язання сплатити грошові потоки;
в) Банк має зобов'язання передати будь-які грошові потоки, які він інкасує за
дорученням кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Банк не має права
повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій коштами або
еквівалентами коштів (як визначено в МСБО 7 "Звіти про рух грошових
коштів’’)протягом короткого строку погашення від дати інкасації до дати необхідного
переведення їх кінцевим одержувачам. Проценти за такими інвестиціями передаються
кінцевим одержувачам.
Банк оцінює межі, у яких він зберігає всі ризики та винагороди від володіння активом
під час передавання фінансового активу, з урахуванням такого:
а) якщо Банк передає в основному всі ризики та винагороди від володіння
фінансовим активом, то він має припинити визнання фінансового активу і визнати
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права і зобов'язання, створені або збережені під час передавання, окремо як актив або
зобов'язання;
б) якщо Банк зберігає в основному всі ризики та винагороди від володіння
фінансовим активом, то він продовжує визнавати фінансовий актив;
в) якщо Банк не передає, не зберігає в основному всі ризики та винагороди
від володіння фінансовим активом, то він визначає, чи зберігається контроль за
фінансовим активом.
Банк не здійснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якій цей актив
передається, має реальну змогу його продати непов'язаній третій стороні, може здійснити
цей продаж в односторонньому порядку без необхідності встановлювати додаткові
обмеження щодо такого передавання.
Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, то Банк припиняє
визнання такого активу і визнає права і зобов'язання, створені або збережені під час
передавання, окремо як актив або зобов'язання. У разі збереження контролю за фінансовим
активом Банк продовжує визнавати переданий фінансовий актив у межах його подальшої
участі в ньому.
Банк визнає різницю між балансовою вартістю фінансового активу та сумою
отриманої компенсації як інші операційні доходи або витрати в разі припинення
визнання такого активу.
Банк здійснює облік заборгованості за кредитами, що продана іншому банку (небанківській фінансовій установі), аналогічно до проданих іпотечних кредитів.
Банк відображає в бухгалтерському обліку продаж активів з відстроченням
платежу відповідно до їх економічної суті за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом
рахунків бухгалтерського обліку банків України.
Припинення визнання фінансових зобов'язань
Банк виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) з
балансу, згідно положень МСФО 39, тільки тоді, коли, його погашають, тобто, коли заборгованість, визначену в угоді, погашено, анульовано або строк її дії закінчується.
Обмін борговими інструментами між позичальником та Банком на суттєво відмінних
умовах обліковується як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання
нового фінансового зобов'язання. Подібно до цього, значна зміна умов існуючого
фінансового зобов'язання або його частини (незалежно від того, чи відбувається вона
внаслідок фінансових труднощів боржника) обліковується як погашення первісного
фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання.
Різницю між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини
фінансового зобов'язання), погашеного або переданого іншій стороні, та сплаченою
компенсацією (включаючи будь-які передані негрошові активи та прийняті зобов'язання)
визнається у прибутку чи збитку.
4.5.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. Грошові
кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, залишки на кореспондентському
рахунку у Національному банку України, залишки на кореспондентських рахунках в
інших банках, використання яких не обмежене.
Грошові кошти та їх еквіваленти розкриваються у Примітці 5.
4.6. Обов’язковий резерв у НБУ
Залишки грошових коштів обов’язкового резерву в НБУ обліковуються за
амортизованою вартістю і являють собою обов’язкові резервні депозити, що не можуть
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використовуватися для фінансування повсякденних операцій Банку і, відповідно, не
вважаються компонентом грошових коштів та їх еквівалентів для цілей складання звіту про
рух грошових коштів. В 2 кварталі 2016 року обов’язкові резерви в НБУ не створювалися.
4.7. Кошти в інших банках
У процесі своєї звичайної діяльності Банк надає кредити або розміщує депозити в
інших банках на певні проміжки часу. Кошти в банках первісно визнаються за справедливою
вартістю.
Кошти в банках зі встановленим терміном погашення оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки процента. Ті кошти, що
не мають встановленого терміну погашення, відображаються за амортизованою вартістю,
виходячи зі строків погашення, визначених керівництвом. Кошти в банках обліковуються за
вирахуванням резерву на покриття збитків від знецінення. Станом на кінець дня 30 червня
2016 та на кінець 31 грудня 2015 років відсутні кошти в інших банках.

4.8. Кредити та заборгованість клієнтів
Кредитна операція - вид активних банківських операцій, пов'язаних із
розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове користування
або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а
також надання гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення
депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у
формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення
боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а
також на зобов'язання щодо сплати процентів та інших зборів із такої суми (відстрочення
платежу).
Банк оцінює надані (отримані) кредити під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію та інші платежі, що пов'язані з
ініціюванням кредитів або вкладів (депозитів).
Банк оцінює кредити після первісного визнання за амортизованою собівартістю
з використанням ефективної ставки відсотка.
Банк відображає в бухгалтерському обліку процентні доходи і витрати за кредитами, вкладами (депозитами) та амортизує дисконт (премію) із застосуванням
ефективної ставки відсотка.
Сума дисконту (премії) має бути повністю амортизована на дату погашення/повернення кредиту (вкладу (депозиту) або до наступної дати перегляду процентної
ставки фінансового інструменту, якщо вона змінюється залежно від коливань ринкових
ставок. Якщо сума дисконту (премії) за фінансовим інструментом з плаваючою ставкою
пов'язана зі зміною кредитного ризику контрагента, вона амортизується протягом
очікуваного строку дії фінансового інструменту.
Банк відображає в бухгалтерському обліку під час первісного визнання прибуток
або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансового активу або
фінансового зобов'язання та вартістю договору в кореспонденції з рахунками дисконту
(премії), якщо ефективна ставка відсотка за цим інструментом є вищою або нижчою, ніж
ринкова. Різниця між справедливою вартістю фінансового активу або фінансового
зобов’язання та вартістю договору за операціями з акціонерами Банку відображається в
капіталі за рахунками 5 класу та включається частинами до нерозподіленого прибутку
(збитку) протягом періоду його утримання або під час вибуття фінансового інструменту.
Банк визначає справедливу вартість фінансового інструменту, застосовуючи
відповідний метод оцінювання, якщо ринок для фінансового інструменту не є активним,
зокрема:
- посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
- аналіз дисконтованих грошових потоків;
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- інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості
фінансових інструментів.
Для визначення справедливої вартості кредитів найпоширенішим методом
оцінювання є дисконтування грошових потоків.
Реструктуризація заборгованості - зміна істотних умов за первісним
договором, до якого унесено зміни шляхом укладання додаткового договору з
позичальником у зв'язку з фінансовими труднощами позичальника та необхідністю
створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за кредитом, або шляхом
укладання мирової угоди.
Для прийняття рішення про проведення реструктуризації за ініціативою
позичальникків, Банк здійснює оцінку його фінансового стану з врахуванням
відомостей, що підтверджують неможливість виконання позичальником умов первинного
договору. Під час прийняття рішення про доцільність проведення реструктуризації, Банк
дотримується принципу мінімізації збитків: порівнюються можливі збитки Банку від
припинення дії кредитного договору та потенційної платоспроможності позичальника,
досягнутої внаслідок реструктуризації.
Реструктуризація не передбачає прощення боргу за кредитом, звільнення
боржника від сплати нарахованих до моменту здійснення реструктуризації відсотків.
Банк має право за реструктуризованими договорами звільнити позичальників від сплати
будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що
виникли до дати такої реструктуризації.
Банк здійснює аналіз доказів, що свідчать про зменшення корисності
фінансового активу (наданих кредитів, розміщених вкладів (депозитів)) або групи
фінансових
активів, на кожну
дату балансу в порядку, визначеному
внутрішньобанківськими положеннями відповідно до МСФЗ. Банк визнає зменшення
корисності, якщо є свідчення зменшення корисності
фінансового активу або групи
фінансових активів унаслідок однієї або кількох подій, що відбулися після первісного
визнання і впливають на величину та/або строки попередньо оцінених майбутніх
грошових потоків від використання фінансового активу або групи фінансових активів.
Процентні доходи та витрати за операціями з кредитами та заборгованістю
клієнтів визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка в тому звітному
періоді, до якого вони належать, та розраховуються виходячи з бази їх нарахування та строку
користування відповідними активами. Нараховані та не отримані процентні доходи
оцінюються на зменшення корисності в складі відповідного активу. Процентний дохід за
фінансовим активом, вартість якого зменшилася внаслідок зменшення його корисності,
визнається як добуток амортизованої собівартості та ефективної ставки, що застосовувалася
для дисконтування попередньо оцінених майбутніх грошових потоків під час визначення
зменшення корисності цього фінансового активу. Коригування вартості грошових потоків
визнається як процентний дохід або витрати в кореспонденції з рахунками з обліку
нарахованих доходів (витрат) класів 1, 2, 3 з характеристикою ,,активно-пасивні’’.
Інформація про кредити і заборгованість клієнтів та рух резервів під
заборгованість за кредитами розкривається у Примітці 6.
4.9. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі,
або їх поєднання), утримувана Банком, згідно до положень МСФЗ 40 ,,Інвестиційна
нерухомість'', з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для
досягнення обох цілей, а не для (а) використання при наданні послуг чи для
адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Банком встановлені наступні критерії визнання інвестиційної нерухомості, а саме
актив визнається як об’єкт інвестиційної нерухомості, якщо виконуються наступні умови:
- об’єкт нерухомості придбано Банком з метою його подальшої передачі у фінансовий
або оперативний лізинг;
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- за договором лізингу в оренду передається не менше 50% від частини об’єкту та
об’єкт оренди передається лізингоотримувачу на термін більше одного року.
До інвестиційної нерухомості належать:
- земля, що утримується з метою отримання вигод від зростання капіталу в довгостроковій
перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі діяльності;
- земля, подальше використання якої на цей час не визначено;
- будівля, що перебуває у власності Банку (або в розпорядженні за договором про
фінансовий лізинг (оренду)) та надається не менше 50% будівлі (або частини будівлі) в
лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду);
- будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним
або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).
У звітному кварталі , як і у попередніх періодах Банком не визнавалась
інвестиційна нерухомість відповідно до визначених критеріїв.
4.10. Основні засоби
Основні засоби –це матеріальні об’єкти, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні
послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться предмети, строк
корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких за одиницю або комплект
становить менше або дорівнює 6000 грн.
Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Банку за первісною
вартістю, яка включає усі витрати, що пов’язані з придбанням (створенням), доставкою,
установкою, приведення активу до робочого стану і введенням їх в експлуатацію. Після
визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будьяка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із
поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція,
тощо). Витрати на підтримання об’єктів основних засобів у придатному стані включаються
до складу витрати звітного періоду і не впливають на їх залишкову вартість.
Строк корисного використання та ліквідаційна вартість переглядаються на кінець
кожного року.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) основного засобу
враховується таке:
-очікуване використання Банком об’єкта необоротних активів з урахуванням його
потужності або продуктивності;
-строки корисного використання подібних активів;
-фізичний та моральний знос, що передбачається;
-правові або інші подібні обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.
Банк використовує прямолінійний метод нарахування амортизації для всіх
необоротних активів (в тому числі для інших необоротних матеріальних активів, крім
малоцінних необоротних активів), за яким річна сума амортизації визначається діленням
вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта.
За
молоцінними необоротними активами амортизація нараховується у першому місяці
використання об”єкта – 50% його вартості та в останньому місяці використання об”єкта –
50% його вартості. Норми амортизації , що встановлені на 2016 рік, не переглядалися у 2
кварталі 2016 року.
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Для груп основних засобів у 2 кварталі 2016 року визначалися такі строки корисного
використання та норми амортизації (на рік):

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва групи необоротних активів
І. Будинки, споруди та передавальні пристрої:
Будівлі, споруди
Передавальні пристрої:
ІІ. Машини та обладнання:
Комп'ютерне обладнання
Сервери
Комутатори
Маршрутизатори
Джерела безперебійного живлення
Телефонии
Оргтехніка
ІІІ. Транспортні засоби:
Легкові транспортні засоби
ІV. Інструменти, прилади, інвентар, меблі:
Меблі та сейфи
Стільці
Господарський інструмент, інвентар та прилади
Офісне обладнання
Побутова техніка
V. Інші основні засоби
Поліпшення орендованих основних засобів

Строк
корисного
використання

Річна
норма
амортиз.

30
10

3,33%
10%

4
5
4
4
4
4
4

25%
20%
25%
25%
25%
25%
25%

5

20%

10
5
5
5
10

10%
20%
20%
20%
10%

12

8,3%

У разі зміни строку корисного використання об’єкту необоротних активів нарахування
амортизації його вартості, виходячи з нового строку корисного використання, починається з
місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання. Строк корисного
використання по необоротним активам, введеним в експлуатацію до застосування нового
строку корисного використання, залишається незмінним.
Балансова вартість основних засобів переглядається на кожну дату складання балансу
з метою здійснення оцінки зменшення корисності у разі виникнення подій чи обставин,
які б вказували на ймовірність того, що балансову вартість цього активу буде
неможливо відшкодувати. Якщо балансова вартість перевищує суму очікуваного
відшкодування, вартість активу списується до суми його очікуваного відшкодування.
Питання зменшення корисності необоротних активів вирішується постійно діючою комісією
з введення, списання, інвентаризації необоротних активів . У звітному кварталі, як і у
попередньому зменшення корисності не визнавалося.
Втрати від зменшення корисності за необоротними активами визнаються у звіті про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Результати зменшення корисності відображаються в обліку та звітності того місяця, в
якому вони затверджені.
Втрати від зменшення корисності об’єктів необоротних активів включаються до
складу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу необоротних активів.
Якщо причин для зменшення корисності об’єкта необоротних активів немає, то сума
відновлення корисності, але не більша, ніж сума попереднього її зменшення, відображається
як визнання доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта необоротних активів.
Протягом звітного періоду строки корисної експлуатації та методи нарахування
амортизації основних засобів Банком не змінювалися.
У звітному кварталі Банк не мав знецінених основних засобів.
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Незавершених капітальних вкладень за основними засобами за станом на кінець дня
30 червня 2016, на кінець дня 31 грудня 2015 років немає.
Банк надавав основні засоби (програмно-технічні комплекси самообслуговування) в
оперативний лізинг .
Основних засобів, що надані під заставу зобов’язань немає.
Інформація про основні засоби розкривається у Примітці 8.
4.11.Нематеріальні активи
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Банку за
первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов’язані з придбанням (створенням),
доставкою, установкою, приведення активу до робочого стану і введенням їх в експлуатацію.
Після визнання активом об’єкт нематеріальних активів обліковується за його собівартістю
мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення
корисності.
Нематеріальні активи Банку мають кінцевий термін використання та включають
переважно капіталізоване програмне забезпечення.
Строк корисного використання
нематеріальних активів визначається згідно сертифікатів, умов договору, тощо або за
рішенням постійно діючої комісії, але не більше ніж 10 років.
Амортизація нематеріальних активів нараховується лінійним методом протягом
очікуваного строку його використання.
Балансова вартість нематеріальних активів переглядається на кожну дату складання
балансу з метою здійснення оцінки зменшення корисності у разі виникнення подій чи
обставин, які б вказували на ймовірність того, що балансову вартість даного активу
буде неможливо відшкодувати. Якщо балансова вартість перевищує суму очікуваного
відшкодування, вартість активу списується до суми його очікуваного відшкодування, Втрати
від зменшення корисності
нематеріальних
активів,
включаються
до
складу
адміністративних витрат звітного періоду.
Залишкова вартість, строки корисної експлуатації та методи нарахування амортизації
активів аналізуються наприкінці кожного звітного року й коригуються при необхідності.
Протягом звітного року норми корисного використання переглядалися, методи
амортизації нематеріальних активів Банком не змінювалися.
Витрати, що приводять до покращення та розширення характеристик
програмного забезпечення по відношенню до їх первинної специфікації, визнаються як
капітальні витрати і додаються до первинної вартості об’єкта нематеріального активу.
Витрати пов’язані з експлуатацією відображаються в складі адміністративних та інші
операційних витрат.
Інформація по нематеріальним активам відображена у Примітці 8.
4.12.Оперативний лізинг ( оренда), за яким Банк виступає
лізингодавцем та/або лізингоодержувачем
Оперативний лізинг – це оренда, що не передбачає передавання всіх ризиків і вигод,
пов’язаних з правом власності на актив. Як правило, угоди про оперативний лізинг
передбачають передачу орендарю права користування необоротними активами на строк,
що не перевищує строку їх корисного використання, з обов’язковим поверненням таких
необоротних активів їх власнику після закінчення строку дії лізингової (орендної)
угоди. Необоротні активи, передані в оперативний лізинг, обліковуються у складі
необоротних активів орендодавця.
Дохід від оренди за угодами про операційну оренду визнається на прямолінійній основі
протягом строку дії оренди.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на
прямолінійній основі протягом строку оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.
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Розмір, спосіб, форма і строки внесення лізингових платежів та умови їх перегляду
визначаються у договорі лізингу за домовленістю сторін.
Витрати Банку як лізингоодержувача на поліпшення об’єкта оперативного лізингу
відображається в обліку як капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи.
Витрати на утримання об’єктів необоротних активів, отриманих в оперативний лізинг
(оренду), відображаються у статті ,,Адміністративні та інші операційні витрати’’ Звіту про
прибутки та збитки та інший сукупний дохід. За оперативним лізингом (орендою) активи, що
надані в оренду, продовжують відображатися у Звіті про фінансовий стан (Баланс).
4.13. Припинена діяльність
Компонент Банку, у відповідності до положень МСФЗ 5 ,,Непоточні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність’’, який було ліквідовано або який
класифікується як утримуваний для продажу та:
(а) являє собою окремий основний напрямок бізнесу або географічний регіон
діяльності;
(б) є частиною єдиного координованого плану ліквідації окремого основного
напрямку бізнесу або географічного регіону діяльності, або
(в) є дочірнім підприємством, придбаним виключно з метою перепродажу, протягом
2015 – 2016 (перше півріччя) років в Банку - відсутній.
4.14. Похідні фінансові інструменти
Банк обліковує операції з похідними фінансовими інструментами, згідно до положень
МСФЗ 9 ,,Фінансові інструменти’’, МСБО 39 та Інструкції з бухгалтерського обліку операцій
з похідними фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою
Правління НБУ №309 від 31.08.2007 року.
Критерії визначення похідного інструменту. Банк дотримується положень МСБО
39 ,,Фінансові інструменти: подання'', згідно до яких: похідний інструмент - фінансовий
інструмент, який має всі три такі характеристики:
- його вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка,
ціни фінансового інструменту, ціни споживчих товарів, валютного курсу, індексу цін чи
ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або подібної
змінної;
- не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкових чистих
інвестицій менших, ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які мають
подібну реакцію на зміни ринкових умов;
- який погашається на майбутню дату.
Класифікація похідних інструментів. До похідних фінансових інструментів
відносяться форварди, ф'ючерси, опціони, свопи. Строкові контракти на придбання або
продаж нефінансового активу, які передбачають погашення грошовими коштами на неттооснові чи іншим фінансовим інструментом або шляхом обміну фінансових інструментів,
класифікуються як похідні фінансові інструменти. Договори купівлі-продажу цінних паперів,
що виконуються за нестандартними умовами (строк виконання – більш ніж 7 днів),
обліковуються як похідні фінансові інструменти. Банк відображає в бухгалтерському обліку
наданий кредит [розміщений вклад (депозит)] та отриманий кредит [залучений
вклад(депозит)] на міжбанківському ринку з одним і тим самим контрагентом, у різних
валютах, на еквівалентну суму та однаковий термін погашення як операції з похідними
фінансовими інструментами.
З метою відображення в бухгалтерському обліку похідні фінансові інструменти
обліковуються в двох портфелях залежно від призначення та мети операцій з ними: в
торговому портфелі або які призначені для обліку хеджування.
Оцінка похідних інструментів. Усі похідні фінансові інструменти первісно
оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю.
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Вимоги та зобов’язання за похідними фінансовими інструментами на дату
операції обліковуються за позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксованим у
контракті, вимоги дорівнюють зобов’язанням, крім процентних свопів. Справедлива вартість
похідних фінансових інструментів, крім опціонів, на дату операції дорівнює нулю.
Справедлива вартість опціонів на дату операції дорівнює премії опціонів, яка
відображається за балансовими рахунками з обліку опціонів.
Переоцінка похідних фінансових інструментів здійснюється банком у разі зміни
їх справедливої вартості та на кожну наступну після первісного визнання дату балансу.
Всі похідні фінансові інструменти визнаються в активах у випадку позитивної різниці
між їх справедливою вартість та вартістю, зазначеною у договорі, і в зобов’язаннях – у
випадку негативної різниці. Зміни справедливої вартості похідних інструментів
відносяться на прибуток чи збиток Банку.
Визнання. Всі похідні фінансові інструменти визнаються в активах у випадку
позитивної різниці між їх справедливою вартість та вартістю, зазначеною у договорі, і в
зобов’язаннях – у випадку негативної різниці. Зміни справедливої вартості похідних
інструментів відносяться на прибуток чи збиток Банку.
Припинення визнання. Припинення визнання похідного фінансового інструменту
здійснюється при припиненні відповідно до договору вимог та зобов'язань по
похідному фінансовому інструменту, а також при припиненні строку виконання
зобов'язань за договором. Датою припинення визнання похідного фінансового
інструмента є дата припинення відповідно до договору вимог і зобов'язань по
похідному фінансовому інструменту.
Вбудовані похідні фінансові інструменти. Деякі похідні фінансові інструменти,
вбудовані в інші фінансові інструменти. Вбудований похідний інструмент Банком
відокремлюється від основного контракту та обліковується як похідний інструмент, якщо:
- економічні характеристики та ризики вбудованого похідного інструмента не пов'язані
тісно з економічними характеристиками та ризиками основного контракту;
- окремий інструмент із такими самими умовами, як і вбудований похідний інструмент,
відповідатиме визначенню похідного інструмента;
- комбінований інструмент не оцінюють за справедливою вартістю, причому
зміни справедливої вартості відображають у прибутку чи збитку (тобто похідний
інструмент, вбудований у фінансовий актив або фінансове зобов'язання за справедливою
вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, не відокремлюється).
При наявності одного або декількох вбудованих похідних фінансових
інструментів Банк може класифікувати весь такий комбінований контракт як фінансовий
актив або фінансове зобов'язання, оцінювані по справедливій вартості з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку, крім випадків, коли вбудований похідний інструмент
(інструменти) значно не змінює грошові потоки, які інакше були би потрібними за
контрактом, або коли в результаті незначного аналізу чи без застосування аналізу стає
ясно,
що відокремлення вбудованого похідного інструмента (інструментів) не
забороняється. У разі, якщо Банк не може достовірно визначити справедливу вартість
вбудованого похідного фінансового інструмента на основі його строків та умов
(наприклад, коли вбудований похідний інструмент базується на інструменті власного
капіталу, який не котирується на ринку), то справедливою вартістю вбудованого
похідного інструмента є різниця між справедливою вартістю комбінованого інструмента
та справедливою вартістю основного контракту.
Якщо при виділенні з основного контракту похідного фінансового інструменту Банк
не може оцінити його окремо ні на дату придбання, ні на наступну дату фінансової
звітності, Банк класифікує весь комбінований контракт за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Облік хеджування. Банк здійснював торгові операції з похідними фінансовими іструменттами, але на протязі звітного періоду та відповідного періоду попереднього року
операції, які б відповідали критеріям обліку хеджування, не здійснювалися.
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4.15. Залучені кошти
До залучених коштів Банку відносяться кошти клієнтів, кошти інших банків , інші
залучені кошти.
Залучені кошти під час первісного визнання оцінюються за їхньою справедливою
вартістю за вирахуванням понесених витрат по угоді. Після
первісного визнання
залучені кошти оцінюються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної
ставки відсотка.
Кошти, залучені за процентними ставками, що відрізняються від ринкових
процентних ставок, оцінюються у момент отримання за справедливою вартістю, яка включає
в себе майбутні процентні платежі і суму основного боргу, дисконтованого з врахуванням
ринкових процентних ставок для аналогічних залучених коштів.
Протягом звітного періоду Банк не залучав кошти шляхом емісії власних боргових
цінних паперів.
Склад залучених коштів , розподіл їх за видами економічної діяльності приведені у
Примітці 11.
4.16. Резерви за зобов’язаннями
Резерви визнаються, якщо внаслідок певних подій у минулому Банк має
поточне зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем ймовірності, буде
необхідним відтік ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, і суму такого зобов’язання можно достовірно оцінити.
Загальна сума невиконаних зобов’язаннь на думку Банку необовязково передбачає майбутні грошові кошти, оскільки строк дії фінансових інструментів може закінчитися
без фінансування.
Надані гарантії та авалі (далі-гарантії) під час первісного визнання оцінюються за
справедливою вартістю, що дорівнює сумі отриманих банком комісій, які щомісячно
амортизуються прямолінійним методом на комісійні доходи від позабалансових операцій на
протязі дії гарантії, а також в день дострокового розірвання угоди або в день закінчення
строку дії гарантії.
Резерви за зобов’язаннями за звітний період відсутні.
4.17. Субординований борг
Cубординований борг — це звичайні не забезпечені боргові капітальні інструменти
(складові елементи капіталу), які відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше
п'яти років, а у разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення
претензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів, включених до капіталу, не
може перевищувати 50 % розміру основного капіталу з щорічним зменшенням на 20 % від
його первинної вартості протягом п'яти останніх років дії угоди.
Кошти, залучені на умовах субординованого боргу, включаються до капіталу Банку
після отримання дозволу Національного банку та не можуть бути заставою за кредитами та
іншими операціями банку-боржника. Дострокове погашення субординованого боргу може
відбуватися за ініціативою банку-боржника та за згодою інвестора за умови отримання
дозволу Національного банку України на дострокове погашення субординованого боргу.
Банк оцінює залучені кошти на умовах субординованого боргу під час первісного
визнання за справедливою вартістю, включаючи витрати на операцію, і відображає в
бухгалтерському обліку відповідно як зобов'язання. Банк амортизує дисконт (премію)
протягом строку дії фінансового інструменту із застосуванням ефективної ставки відсотка.
Процентна ставка за субординованим боргом не може перевищувати протягом усього
періоду дії угоди максимальної ставки залучення субординованих коштів, встановленої
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рішенням Правління Національного банку України з огляду на економічні умови на ринку
банківських послуг.
Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та
розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та сум заборгованості Банку щомісяця.
Процентні витрати підлягають відображенню в бухгалтерському обліку через рахунки
нарахованих витрат.
Детальна інформація щодо субординованого боргу надана в Примітці 14.
4.18. Податок на прибуток
У звітному періоді податковий облік здійснювався відповідно до Податкового
Кодексу Україні .
Витрати з податку на прибуток включають поточні податкові витрати ( поточний
податок на прибуток) та відстрочені податкові витрати (відстрочений податок на прибуток).
Розрахунок та відображення відстрочених податкових активів та відстрочених
податкових зобов’язань здійснюється Банком на підставі вимог МСБО 12 ,,Податки на
прибуток’’.
Оподаткований прибуток відрізняється від облікового наявністю постійних і
тимчасових різниць, які виникають у зв’язку з різними підходами до оцінки та визнання
доходів, витрат, активів, зобов’язань у бухгалтерському обліку та податковому
законодавстві.
Постійними податковими різницями Банк визнає податкові різниці, які виникають у
звітному періоді та не анулюються в наступних звітних періодах. Постійні різниці між
податковим та обліковим прибутками зумовлені тим, що окремі витрати і доходи
включаються до розрахунку облікового прибутку (збитку), але не враховуються у разі
визначення податкового прибутку (збитку), або визнаються з метою оподаткування, але не
визнаються у фінансових звітах.
Тимчасова різниця – це різниця між оцінкою активу або зобов’язання за даними
бухгалтерського обліку та базою їх оподаткування.
Витрат (доходу) з податку на прибуток, пов’язаних з прибутком (збитком) від
діяльності, що припинена, - немає.
Відстрочений податковий актив відображається в активах Звіту про фінансовий стан,
відстрочені податкові зобов’язання – в зобов’язаннях Звіту про фінансовий стан.
Інфорація про поточний та відстрочений податок на прибуток розкривається у
Примітці 21.
4.19. Статутний капітал та емісійний дохід
Емісійні різниці (емісійний дохід)- сума перевищення надходжень, отриманих
емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав), над номінальною
вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) (під час їх первинного розміщення).
Емісійний дохід у Банку відсутній.
Станом на 01.07.2016 статутний капітал банку становить 122 056 тис. грн. та
складається із 244 111 180 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 грн. кожна.
Всі прості акції мають рівні права голосу, привілеї та обмеження відсутні. Акції
призначені для виписку за умов опціонів і контрактів у продажу відсутні.
Дані по статутному капіталу розкриваються у Примітці 15.
4.20. Власні акції, викуплені в акціонерів
Банк протягом звітного періоду не проводив операцій з викупу власних акцій у
акціонерів Банку для подальшого перепродажу або анулювання.
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4.21. Визнання доходів та витрат
Доходи і витрати визнаються Банком за кожним видом діяльності (операційної,
інвестиційної, фінансової) за таких умов:
а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями Банку;
б)фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг,
може бути точно визначений.
В результаті операційної діяльності Банк у звітному періоді визнавав такі доходи та
витрати:
-процентні доходи і витрати;
-комісійні доходи і витрати;
-прибутки (збитки) від торговельної діяльності;
- інші операційні доходи і витрати;
-витрати на формування спеціальних резервів Банку;
-загальні адміністративні витрати;
-податок на прибуток.
За результатами операцій, пов’язаних з фінансовою діяльністю Банк визнавав витрати
за субординованим боргом.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором
між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно із вимогами чинного
законодавства України.
Кожний вид доходу та витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.
Базовими принципами для обліку процентних і комісійних доходів і витрат
Банк використовує принципи нарахування та відповідності доходів та витрат та принцип
обачності.
Доходи/витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності
Банку, якщо виконуються такі умови:
- щодо активів та зобов’язань – є реальна заборгованість (процентні доходи/ витрати);
- щодо наданих (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно
оцінений та, при цьому, є угода про надання (отримання) послуг та/або документи, що
підтверджують повне (часткове) їх надання (комісійні доходи/ витрати, результат
торговельних операцій, адміністративні витрати).
Якщо ж вищезазначені умови не виконуються, доходи/витрати Банку визнаються
(відображаються на відповідних рахунках 6 (доходи) , 7 (витрати) класів при фактичному
надходженні/сплаті коштів.
Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції
Банку.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.
Принцип нарахування банк використовує при обліку наступних статей:
- процентні доходи та витрати;
- комісійні доходи та витрати (якщо можна точно передбачити, визначити
та оцінити їх суму, а також немає сумнівів в їх отриманні);
- доходи від оперативного лізингу;
- роялті згідно з економічним змістом відповідної угоди;
- доходи (витрати) за безперервними послугами;
- лізингові (орендні ) платежі;
-інші доходи та витрати, які можна точно передбачити, визначити та оцінити їх
суму.
Процентні доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку із
застосуванням ефективної ставки відсотка.
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Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з
урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, в тому числі включаються всі
комісії, що є невід’ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту.
Ефективна ставка відсотка не застосовується за такими фінансовими
іструментами, як кредити та депозити "овернайт", кредити "овердрафт", вклади (депозити)
на вимогу.
У разі перегляду попередніх оцінок сум платежів та надходжень за фінансовим
інструментом Банк здійснює перегляд балансової вартості фінансового активу чи
фінансового зобов’язання. Сума коригування визнається як різниця між балансовою
вартістю та теперішньою вартістю переглянутих попередньо оцінених майбутніх грошових
потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка цього фінансового
інструменту. Сума коригування визнається як процентний дохід або витрати в
кореспонденції з рахунками для обліку нарахованих доходів (витрат) класів 1, 2, 3 з
характеристикою ,,активно-пасивні’’.
Процентний дохід за фінансовим активом, за яким визнано зменшення корисності,
визначається, як добуток амортизованої собівартості та ефективної ставки, що
застосовувалася для дисконтування попередньо оцінених майбутніх грошових потоків під
час визначення зменшення корисності цього фінансового активу.
Нарахування доходів і витрат здійснюється у відповідності з Обліковою політикою
Банку не рідше одного разу на місяць. Для обрахування процентних доходів і витрат
застосовується метод визначення кількості днів ,,факт/факт’’.
Амортизація дисконту/премії за фінансовими інструментами здійснюється
одночасно з нарахуванням процентів.
Доходи і витрати, нараховані в іноземній валюті, відображаються в гривневому
еквіваленті за рахунками 6 “Доходи” та 7 “Витрати” класів Плану рахунків за офіційним
валютним курсом, що діяв на дату їх виникнення (нарахування), а не на дату розрахунків.
Облік нарахованих доходів і витрат в іноземній валюті здійснюється в її
номіналі на рахунках 1, 2, 3 класу. Подальша переоцінка нарахованих доходів і витрат
здійснюється в кореспонденції рахунком 6204 “Результат від торгівлі іноземною
валютою та банківськими металами”.
Комісійні доходи та витрати, які є невід’ємною частиною доходу (витрат) визнаються
в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту
та премії. Комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг визнаються
доходами (витратами). Комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій,
визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції.
Комісійні доходи, що нараховані і не сплачені в дату надання послуги, вважаються
простроченими нарахованими доходами на наступний робочий день, якщо інше не
передбачено в договорі..
Визнання простроченої заборгованості по нарахованих доходах за активними
операціями кредитного характеру безнадійною проводиться на засіданні Кредитного
Комітету аналогічно та невідривно від процедури визнання безнадійною суми основного
боргу за цією операцією. Процедура та необхідні документи, що подаються на розгляд
Кредитного Комітету регламентуються окремими нормативними документами Банку.
Нарахування процентних доходів по кредитам призупиняється з моменту передачі у
встановленому законодавством порядку справи до суду або здійснення нотаріусом
виконавчих написів.
Прострочені інші доходи вважаються безнадійними до отримання , якщо така
заборгованість не погашається протягом року з моменту визнання її простроченою.
Безнадійна заборгованість за доходами підлягає списанню за рахунок резерву.
Резерви за нарахованими доходами розраховуються у складі загального резерву по
активу відповідно до вимог МСФЗ.
Резерви за нарахованими доходами Банку формуються в тій валюті, в якій
враховується заборгованість. Витрати, пов`язані з нарахуванням резервів в іноземній
валюті, відносяться на рахунки 7 класу в гривневому еквіваленті за офіційним курсом на
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останній робочий день звітного місяця. На основі аналізу сум прострочених активів Банк
щомісячно коригує раніше сформований резерв і здійснює відповідні бухгалтерські
проводки з формування резерву в іноземній валюті на відповідну суму за курсом НБУ, який
був встановлений на останній день звітного місяця.
Списана за рахунок резервів заборгованість по доходам обліковується на
позабалансових рахунках у складі загальної заборгованості по даному фінансовому
інструменту
(окремо по кожному договору контрагента) до відшкодування її або
анулювання боргів відповідно до чинного законодавства.
Адміністративні витрати (витрати на утримання персоналу, амортизація
необоротних активів, витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та
нематеріальних активів, інші експлуатаційні витрати, витрати на сплату податків та інші
витрати, спрямовані на обслуговування та керівництво Банком), тобто це витрати, пов'язані з
отриманням послуг або виконанням робіт, а тому, як правило, відображаються на рахунках
витрат в тому періоді, коли надані відповідні послуги (виконані роботи). У разі здійснення
попередньої оплати послуг (робіт), що будуть надані (виконані) в одному із наступних
періодів, використовуються рахунки дебіторської заборгованості, а кошти, які необхідно
сплатити після дати визнання витрат, відображаються на рахунках кредиторської
заборгованості за господарською діяльністю Банку. Якщо адміністративні витрати
відносяться до наступних періодів, сплачені наперед кошти відображаються на рахунку 3500
«Витрати майбутніх періодів», з якого відносяться на рахунки витрат частинами, які
відповідають звітним періодам.
Штрафні санкції за порушення умов договору (пеня, штрафи), виходячи із
принципу обачності, відображаються в бухгалтерському обліку Банку методом прямого
віднесення на відповідні рахунки 6 класу при їх фактичному отриманні. При цьому, сума
пені розраховується за період з дати, наступної за строком сплати процентів чи погашення
кредиту, яка передбачена відповідним договором, до дати фактичної сплати вказаних
штрафних зобов’язань.
Доходи та витрати, які включені у “Звіт про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід” визначались і враховувались в тому звітному періоді, до якого вони
відносяться.
Нараховані доходи/ витрати та отримані доходи та сплачені витрати
відображені у Звіті про рух грошових коштів та відповідних Примітках .
Інформація про доходи та витрати банку розкривається в Примітках:
17 ,,Процентні доходи та витрати”;
18 ,,Комісійні доходи та витрати”;
19 ,,Інші операційні доходи”;
20 ,,Адміністративні та інші операційні витрати” до Звіту про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід..
Доходи і витрати Банку накопичуються на рахунках 6 “Доходи” та 7 “Витрати”
класів Плану рахунків з початку звітного року (з урахуванням коригуючих проводок).
4.22. Переоцінка іноземної валюти
Функціональною валютою річної фінансової звітності Банку є українська гривня.
Операції в іноземній валюті відображаються за офіційним курсом гривні до іноземних валют
на дату їх здійснення.
Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті Банк здійснює згідно з вимогами
МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти ( для похідних
інструментів), МСБО 39 (для обліку хеджування) у подвійній оцінці, а саме: в номінальній
(одиниці іноземної валюти), та в гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного
банку України.
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті
звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на
дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і
витрат).
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На кожну наступну після визнання дату балансу:
а) усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку
за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату балансу;
б) немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за собівартістю,
відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют
на дату визнання (дату здійснення операції);
в) немонетарні статті, що обліковуються за справедливою вартістю, відображаються в
бухгалтерському обліку за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визначення
їх справедливої вартості.
Дебіторська заборгованість в іноземній валюті за авансами з придбання основних
засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей тощо та кредиторська
заборгованість з продажу основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей
тощо, відображаються в балансі з використанням офіційного валютного курсу на дату
проведення розрахунків і не переоцінюються під час кожної зміни офіційного курсу гривні
до іноземних валют.
Статті доходів і витрат майбутніх періодів, що виникли в іноземній валюті і пов’язані
з виконанням робіт, наданням послуг, є немонетарними статтями, обліковуються за
офіційним валютним курсом на дату виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни
офіційного валютного курсу.
Статті балансу, за якими обліковуються боргові цінні папери, номіновані в іноземній
валюті (депозитні сертифікати, облігації, векселі тощо), є монетарними, так як такі цінні
папери є формою довгострокової позики, яка підлягає погашенню у визначений строк
грошовими коштами.
Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються
в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційним
курсом на дату їх визнання. В Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід доходи та
витрати в іноземній валюті відображені у гривнях за офіційним курсом Національного банку
України на дату їх нарахування, або отримання та сплати.
В Звіті про фінансовий стан активи та зобов’язання в іноземній валюті відображені за
офіційними обмінними курсами гривні до іноземних валют, які були встановлені
Національним банком України на 30.06.2016 року:
Код валюти

Назва валюти

Офіційний курс

826

100 англійських фунтів стерлінгів

3339,0115

840

100 доларів США

2485,4409

124

100 канадських доларів

1913,2047

643

10 російських рублів

3,8679

978

100 ЄВРО

2756,3540

974

10 білоруських рублів

0,0124

756

100 швейцарських франків

2539,4822

Банк здійснює переоцінку усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті під час
кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют. Переоцінка позабалансових вимог
і зобов’язань в іноземній валюті, крім вимог і зобов’язань за похідними фінансовими
інструментами та вимог і зобов’язань за договорами з купівлі-продажу іноземної валюти на
умовах том і спот, здійснюється під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних
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валют. Результати переоцінки активів та зобов’язань відображені у Звіту про прибутки і
збитки та інший сукупний дохід.
Основні офіційні курси гривні до іноземних валют, що використовувалися для
перерахунку сум в іноземній валюті, були такими:
Назва валюти
1 долар США
1 ЄВРО
1 російський рубль

Курс на 30.06.16 р.,
гривень
24,854409
27,563540
0,38679

Курс на 31.12.15 р.,
гривень
24,000667
26,223129
0,32931

Стосовно конвертації гривні в інші валюти існують обмеження і системи контролю.
Наразі українська гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України.
4.23. Взаємозалік статей активів і зобов’язань
Фінансовий актив та фінансове зобов'язання Банком згортається і чиста сума
подається у Звіті про фінансовий стан тільки в тих випадках (відповідно до вимог
МСФО 32 ,,Фінансові інструменти: подання’’), коли існує юридично забезпечене право
на згортання визначених сум, а також Банк має намір погасити зобов’язання на нетто-основі
або продати актив й одночасно погасити зобов’язання. В 2 кварталі 2016 року та в
попередньому періоді, взаємозалік активів і зобов’язань Банк не проводив.
4.24. Виплати працівникам та пов’язані з ними відрахування
У звітному кварталі 2016 році, як і у попередньому відповідному кварталі 2015 року
працівникам Банку виплачувалася заробітна плата відповідно до штатного розпису та інші
виплати, пов’язані з трудовими відносинами з Банком відповідно до Колективного договору.
Виплати на оплату праці, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, сплата інших податків з оплати праці визнаються в тому періоді, у якому вони
були понесені Банком. Для забезпечення майбутніх витрат на оплату щорічних відпусток
своїх працівників, не використаних відпусток за минулі роки і перенесених на наступні роки
з урахуванням сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування Банк створював резерви і визначав суму резервів як недисконтовану суму
короткострокових виплат працівникам, очікуваних до сплати відповідно до наданих
працівниками послуг.
4.25. Інформація за операційними сегментами
У 2 кварталі 2016 році в бухгалтерському обліку Банку інформація формувалась за
сегментами відповідно до МСФЗ 8 „Операційні сегменти” .
Операційний сегмент- це компонент:
-який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та
нести витрати;
-операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з
операційної діяльності для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та
оцінювання результатів його діяльності;
- про який доступна окрема фінансова інформація.
Сегмент відображається окремо, якщо більша частина його доходу створюється від
банківської діяльності за межами сегмента і від операцій з іншими сегментами та становить
10% або більше від загального доходу.
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У звітному періоді весь дохід Банк отримав від обслуговування юридичних та
фізичних осіб, тому, як і у попередньому відповідному періоді визнано наступні звітні
сегменти:
-корпоративний бізнес;
-роздрібний бізнес.
Звітний сегмент „Роздрібний бізнес” має незначний дохід у порівнянні з доходом
звітного сегменту „Корпоративний бізнес”, але має важливе значення для Банку при
визначенні стратегії розвитку Банку на наступний рік.
Географічні звітні сегменти виділяються за місцем (країною) діяльності Банку. АТ
„НК БАНК” свою діяльність веде на території України і не має філій, відділень,
представництв, відкритих кореспондентських рахунків за кордоном.
До сегменту ,,Корпоративний бізнес'' в основному, входять суб’єкти господарської
діяльності, що займаються виробництвом, реалізацією продукції та наданням послуг, а також
державні та напівдержавні підприємства і фінансові заклади.
Юридичним особам надається ціла низка банківських продуктів та послуг,
включаючи такі основні продукти:
- кредити – стандартні кредитні продукти, включаючи позики для поповнення
обігових коштів та інвестиційне фінансування, а також відновлювальні кредити і
кредитні продукти;
- торгове фінансування – продукти з торгового фінансування включають в себе
кредити на імпортні та експортні операції. Крім того, їм пропонуються різного
виду гарантії, в тому числі тендерні гарантії, гарантії повернення авансу, гарантія
належного виконання контракту та гарантії виконання гарантійних зобов’язань;
- депозити – це вклади до запитання і строкові вклади;
- послуги зі здійсненням платежів/обслуговування рахунку – включають в себе
перекази та виплати коштів, постійні платіжні доручення, безакцептне списання та
виплата за чеками;
- казначейство – юридичним особам пропонується низка послуг щодо валютообмінних операцій та трансакцій на грошовому ринку.
Банк планує розширювати свій роздрібний бізнес , головним чином фокусуючись на
підприємствах малого та середнього бізнесу, заможних клієнтах та прошарку клієнтів з
доходом вище середнього. Банк нарощує зусилля в роздрібному бізнесі як шляхом
впровадження нових кредитних продуктів, нових каналів збуту, так і шляхом розширення
мережі відділень.
Банк надає роздрібним клієнтам та клієнтам малого та середнього бізнесу широкий
спектр банківських та фінансових продуктів та послуг, включаючи наступні основні
продукти:
- кредити – Банк пропонує, в основному, термінові кредити та кредитні лінії;
- депозити – Банк пропонує різноманітні депозитні програми , включаючи рахунки з
процентними ставками, що можуть бути плаваючими та фіксованими, з
визначеним терміном;
- обслуговування платежів та рахунків – клієнтам пропонуються поточні рахунки,
що забезпечують прямий доступ до коштів, які зберігаються на рахунку;
- картки – Банк пропонує своїм роздрібним клієнтам низку кредитних та дебетових
карткових продуктів. Клієнти можуть використовувати дебетові або кредитні
картки для придбання роздрібних товарів та послуг або для отримання готівки.
Основою для розподілу доходів і витрат за визначеними сегментами є внутрішня
звітність Банку.
Доходом звітного сегмента є дохід, який безпосередньо відноситься до сегмента, та
відповідна частина доходу Банку, що може бути віднесена до сегмента від зовнішньої
діяльності або від операцій між іншими сегментами в межах Банку.
Витратами звітного сегменту є витрати, пов’язані з основною діяльністю сегмента, що
безпосередньо відноситься до нього, та відповідна частина витрат, що можуть бути
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обґрунтовано віднесені до сегмента, уключаючи витрати від зовнішньої діяльності. Витрат за
сегментами не включають:
- витрати на сплату податку на прибуток;
- загальні адміністративні витрати, що виникають на рівні Банку та
відносяться до Банку в цілому.
Напротязі звітного періоду Банком не проводилися розрахунки ціноутворення за
міжсегментними операціями.
У 2 кварталі 2016 та 2015 роках змін в Обліковій політиці Банку щодо визначення та
обліку сегментів не відбувалося.
Сегментна звітність розкривається у Примітці 23.
4.26. Операції з пов’язаними особами
У своїй діяльності Банк здійснює операції зі зв’язаними сторонами. Відповідно до
МСФЗ 9 фінансові інструменти під час початкового їх визнання слід обліковувати за
справедливою вартістю. Якщо немає активного ринку для визначення ринкових процентних
ставок, то застосовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є
ціноутворення щодо подібних видів операцій з незв’язаними сторонами та аналіз ефективної
процентної ставки. Операцій зі зв’язаними сторонами зазначені в Примітці 27.

4.27. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінках,
виправлення суттєвих помилок та подання їх у фінансових звітах
Фінансова звітність банку за 2 квартал 2016 року складена на підставі МСФЗ,
Положення про облікову політику АТ „НК БАНК” на 2016 рік, затвердженого рішенням
Правління Банку.
МСФЗ, які Банк застосовував у 2 кварталі 2016 року не призвели до змін у фінансовій
звітності за 2 квартал 2016 року та відповідний період 2015 року.
Облікова політика Банку в 2 кварталі 2016 році зберігала всі принципи і методи оцінки
статей балансу та ведення бухгалтерського обліку, визначені Обліковою політикою на 2015
рік та 2016 рік..
Впродовж звітного періоду Банк не виправляв суттєвих помилок (за їх відсутності), що
мали вплив на фінансову звітність попередніх звітних періодів .
Фактів повторного надання зіставленої інформації у фінансових звітах та повторного
оприлюднення фінансових звітів не було.
4.28. Суттєві облікові судження та оцінки, їх вплив
на визнання активів та зобов’язань
Банк використовує оцінки, припущення і професійні судження, які впливають на суми
активів і зобов’язань, що відображені у фінансовій звітності за звітний період та
відображатимуться у фінансовій звітності за наступні звітні періоди. Оцінки та судження
регулярно переглядаються і базуються на досвіді керівництва Банку та інших факторах,
уключаючи майбутні події, очікування яких за наявних умов є обґрунтованим. Найсуттєвіші
оцінки та судження були такими:
Справедлива вартість фінансових інструментів
Якщо справедливу вартість фінансових активів та зобов’язань, відображених у
звіті про фінансовий стан, неможливо визначити на основі цін на активному ринку,
вона визначається з використанням різних методик оцінки, що включають застосування
моделей. Вихідні дані для цих моделей визначаються на основі спостережуваного
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ринку, за можливості, а коли це неможливо, то при визначенні справедливої вартості
використовуються необхідні певні судження.
Збитки від знецінення по кредитах та дебіторської заборгованості
(фінансові активи, які є простроченими або корисність яких зменшилась)
Банк, керуючись вимогами МСФЗ 7, аналізує стан кредитного портфеля на
знецінення на постійній основі. При визначенні необхідності визнання збитку від
знецінення, Банк використовує судження про існування даних, що свідчать про
зменшення передбачуваних потоків майбутніх коштів по кредитному портфелю, перше ніж
зменшення може бути визначене по окремому кредиту в цьому портфелі. Таке
свідчення може включати дані про те, що відбулася зміна в кредитоспроможності
позичальника Банку, національних або місцевих економічних умовах активів, що впливають
на зниження вартості Банку. Банк використовує оцінки, засновані на історичному досвіді
збитків по активах з характеристиками кредитного ризику та об'єктивним свідченням
знецінення, для аналогічних активів, що утримуються в портфелі при плануванні
майбутніх потоків коштів. Методологія та допущення, використані для оцінки сум і строків
руху грошових коштів, аналізуються на регулярній основі для скорочення відмінностей
між оцінками збитку та фактичним збитком по знеціненню. Більшість кредитів оцінюються
на індивідуальній основі. Керівництво Банку застосовує професійне судження для оцінки
майбутніх грошових потоків за кожним окремим кредитом. Резерви під знецінення кредитів
розраховуються за методом дисконтування майбутніх грошових потоків за цими кредитами з
урахуванням погашення кредиту і реалізації забезпечення за відповідним кредитом. Під час
оцінки майбутніх втрат від знецінення за кредитами позичальникам, які перебувають у стані
ліквідації, визнані неплатоспроможними або мають значні фінансові труднощі, керівництво
застосовує судження та розраховує майбутні грошові потоки переважно від реалізації
застави. Вартість нерухомості, що отримана в якості забезпечення кредитних операцій,
визначається Банком за справедливою вартістю. Резерв під знецінення кредитів зазнає
впливу від застосування оціночної вартості заставного майна, що потребує здійснення
професійних суджень. Облікові оцінки, пов’язані з оцінкою нерухомості в умовах
відсутності ринкових цін, які формуються на активному ринку, є основним джерелом
виникнення невизначеності оцінки, тому що їй властива мінливість від періоду до періоду, та
визнання зміни оцінок можу потенційно мати суттєвий вплив.
Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами
У ході звичайної діяльності Банк здійснює операції з пов’язаними сторонами.
МСБО 39 вимагає 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. Інформацію про суми та процентні ставки за операціями з
пов’язаними сторонами подано у Примітці 27.
Податкове законодавство
Керівництво вважає, що Банк дотримувався усіх положень чинного податкового
законодавства. Однак, немає впевненості в тім, що податкові органи не інтерпретують
дотримання Банком положень чинного податкового законодавства в інший спосіб, і що,
як наслідок, Банку не будуть нараховані штрафи та пені. Керівництво оцінює суму
потенційних податків і штрафів шляхом оцінки ймовірності сплати таких податків і
штрафів і застосування чинних норм податкового законодавства. Фактична сплата додатково
нарахованих податків залежить від здатності податкових органів поставити під сумнів
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існуючі положення і інтерпретації застосованого податкового законодавства, а також змін до
податкового законодавства. Якщо інтерпретації податкових органів відрізняються від
інтерпретацій керівництва Банка, Банку можуть бути нараховані додаткові податки і штрафи.
Безперервно діюче підприємство
Керівництво Банку підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу
подальшого безперервного функціонування. Формуючи таке професійне судження,
керівництво врахувало фінансовий стан Банку, свої існуючі наміри, доходність
діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив поточної
фінансової кризи на майбутню діяльність Банку. У відповідь на поточну фінансовоекономічну кризу як в Україні, так і у світі керівництво Банку розробило комплекс
програм, спрямованих на захист Банку від впливу нестабільної ситуації, що наразі
склалася на ринку, та на підготовку до очікуваного покращення економічного середовища.
Ці програми охоплюють широкий спектр діяльності Банку – від оптимізації структури
та регіональної мережі Банку до залучення додаткового довгострокового фінансування.
Попри рішучість керівництва Банку в забезпеченні його економічного процвітання та
стабільності, керівництво повинне визнати, що фінансові результати і фінансовий стан
Банку залежатимуть від сценарію розвитку економічної ситуації в Україні та у світі у 2016
році.
4.29. Цінні папери в портфелі банку до погашення
У портфелі Банку до погашення знаходилися боргові цінні папери (депозитні
сертифікати Національного банку України) , які Банк утримував до строку погашення з
метою отримання процентного доходу. Станом на кінець дня 30 червня 2016 року депозитні
сертифікати не погашені на суму 28000 тис.грн. Процентний дохід за операції з
депозитними сертифікатами за 2 квартал 2016 рік дорівнює 1417 тис.грн.
Придбані Банком цінні папери у портфель до погашення первісно оцінювалися та
відображалися в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються
витрати на операції з придбання таких цінних паперів.
За цінними паперами в портфелі Банку до погашення Банк визнає процентні доходи, у
тому числі шляхом амортизації дисконту (премії), із застосуванням методу ефективної
ставки відсотка.
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Примітка 5. Грошові кошти та їх еквіваленти
(тис. грн.)
Рядок

Найменування статті

1

2
Готівкові кошти
Кошти в Національному банку України
(крім обов’язкових резервів)
Кореспондентські рахунки, депозити та
кредити овернайт у банках:
України
інших країн
Усього грошових коштів та їх
еквівалентів

1
2
3
3.1
3.2
4

Звітний
період
3
38 425
12 291

Попередній
період
4
14 699
37 653
3 341

1 732
52 448

3 341
55 693

Інформація про ,,Грошові кошти та їх еквіваленти”, яка розкривається в даній
Примітці, відображається у Звіті про фінансовий стан.
Інвестиційних та фінансових операцій, які не потребували використання грошових
коштів та їх еквівалентів і які не включені до Звіту про рух грошових коштів, за звітний
період, Банк не проводив.
Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів
Таблиця 6.1. Кредити та заборгованість клієнтів

Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування статті
2
Кредити, що надані органам державної влади та
місцевого самоврядування
Кредити, що надані юридичним особам
Кредити, що надані за операціями репо
Кредити, що надані фізичним особампідприємцям
Іпотечні кредити фізичних осіб
Кредити, що надані фізичним особам на
поточні потреби
Інші кредити, що надані фізичним особам
Резерв під знецінення кредитів
Усього кредитів за мінусом резервів

(тис. грн.)
Звітний
Попередперіод
ній період
3
46 006
-

102 585
-

214 792

206 917

-

-

1 153

1 325

217
(57 852)

243
(85 948)

204 316

225 122

Інформація ,,Усього по кредитам за мінусом резервів”, яка розкривається у
даній Примітці, відображається у Звіті про фінансовий стан (рядок ,,Кредити та
заборгованість клієнтів’’).

50

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів
Таблиця 6.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами станом на
кінець дня 30 червня 2016 року
(тис. грн.)
Рядок

Рух резервів

1

2

1
2
3
4
5
6
7

Залишок за станом на 01 січня 2016
року
Збільшення (зменшення) резерву під
знецінення
Списання безнадійної
заборгованості за рахунок резерву
Переведення до активів групи
вибуття
Вибуття дочірніх компаній
Вплив перерахунку у валюту
подання звітності
Залишок за станом на кінець дня
30 червня 2016 року

Кредити, що
надані юридичним особам

Кредити,
що надані
фізичним
особам на
поточні
потреби

Усього

3

4

5

(84 897)

(1 051)

(85 948)

(5 500)

5

(5 495)

33 591

-

33 591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(56 806)

(1 046)

(57 852)

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів
Таблиця 6.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами станом на
кінець дня 31 грудня 2015 року
(тис.грн.)
Рядок

1

1
2
3
4
5
6
7

Рух резервів

2

Залишок за станом на 01 січня 2015
року
Збільшення (зменшення) резерву під
знецінення
Списання безнадійної
заборгованості за рахунок резерву
Переведення до активів групи
вибуття
Вибуття дочірніх компаній
Вплив перерахунку у валюту
подання звітності
Залишок за станом на кінець дня
31 грудня 2015 року

Кредити, що
надані юридичним особам

Кредити,
що надані
фізичним
особам на
поточні
потреби

Усього

3

4

5

(54 927)

(929)

(55 856)

(31 541)

(122)

(31 663)

1 571

-

1 571

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(84 897)

(1 051)

(85 948)
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Таблиця 6.4. Структура кредитів за видами економічної діяльності

Рядок
1
1
2

4
5
6
7
8

Вид економічної діяльності

2
Виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку
Сільське господарство, мисливство, лісове
господарство
Фізичні особи
Інші
Усього кредитів та заборгованості
клієнтів без резервів

Звітний період

(тис. грн.)
Попередній
період
сума
%
5
6

сума
3

%
4

2 257

0,86

2 257

0,73

177 877

67,85

156 529

50,32

28 097

10,72

56 631

18,2

-

-

-

-

1 370
52 567

0,52
20,05

1 568
94 085

0,5
30,25

262 168

100%

311 070

100 %

Таблиця 6.5. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення
станом на кінець дня 30 червня 2016 року
(тис. грн.)
Рядок

1
1
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.5
3

Найменування статті

2
Незабезпечені кредити
Кредити, що забезпечені:
грошовими коштами
Цінними паперами
нерухомим майном
у т.ч. житлового призначення
гарантіями і
поручительствами
іншими активами
Усього кредитів та
заборгованості клієнтів без
резервів

Кредити,
надані
юридичним
особам

Інші
кредити,
що надані
фізичним
особам

Усього

3
260 798
3 112
25 838
5 457

Кредити,
що надані
фізичним
особам на
поточні
потреби
4
23
1 130
2
-

5
217
-

6
23
262 145
3 114
25 838
5 457

-

108

-

108

231 848

1 020

217

233 085

260 798

1 153

217

262 168
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Таблиця 6.6. Інформація про кредити в розрізі видів забезпечення
станом на кінець дня 31 грудня 2015 року
(тис. грн.)
Рядок

1
1
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.5
3

Найменування статті

Кредити,
надані
юридичним
особам

2
Незабезпечені кредити
Кредити, що забезпечені:
грошовими коштами
цінними паперами
нерухомим майном
у т.ч. житлового призначення
гарантіями і
поручительствами
іншими активами
Усього кредитів та
заборгованості клієнтів без
резервів

Інші
кредити,
що надані
фізичним
особам

Усього

3
309 502
27 415
24 005
3 342

Кредити,
що надані
фізичним
особам на
поточні
потреби
4
21
1 304
70
-

5
-

6
21
311 049
27 485
24 005
3 342

-

99

-

99

258 082

1 135

243

259 460

309 502

1 325

243

311 070

Таблиця 6.7. Аналіз кредитної якості кредитів станом на кінець дня 30 червня 2016 року
(тис.грн.)
Рядок

1
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3

Найменування статті

2
Непрострочені та
незнецінені:
інші кредити фізичним
особам
Знецінені кредити, які оцінені
на індивідуальній основі:
із затримкою платежу до
31 дня
із затримкою платежу від
32 до 92 днів
із затримкою платежу від
93 до 183 днів
із затримкою платежу від

Кредити, що
надані
юридичним
особам

Кредити,
що надані
фізичним
особам на
поточні
потреби

Інші кредити, що
надані
фізичним
особам

Усього

3

4

5

6

169 040

70

217

169 327

-

70

217

287

91 758

1 083

-

92 841

39 173

-

-

39 173

14 454

-

-

14 454

-

-

-

-

8 267

61

-

8 328
53

184 до 365(366) днів
2.4

із затримкою платежу більше
ніж 366 (367) днів

3

Загальна сума кредитів до
вирахування резервів
Резерв під знецінення за
кредитами
Усього кредитів за мінусом
резервів

4
5

29 864

1 022

-

30 886

260 798

1 153

217

262 168

(56 806)

(1 046)

-

(57 852)

203 992

107

217

204 316

Таблиця 6.8. Аналіз кредитної якості кредитів станом
на кінець дня 31 грудня 2015 року
(тис.грн.)
Рядок

Найменування статті

Кредити, що
надані
юридичним
особам

Кредити,
що надані
фізичним
особам на
поточні
потреби

Інші кредити, що
надані
фізичним
особам

Усього

1

2
Непрострочені та
незнецінені:
інші кредити фізичним
особам
Знецінені кредити, які оцінені
на індивідуальній основі:
із затримкою платежу до
31 дня
із затримкою платежу від
32 до 92 днів
із затримкою платежу від
93 до 183 днів
із затримкою платежу від
184 до 365(366) днів
із затримкою платежу більше
ніж 366 (367) днів

3

4

5

6

222 767

169

243

223 179

-

169

243

412

86 735

1 156

-

87 891

49 124

-

-

49 124

-

-

-

-

-

-

-

-

6 793

155

-

6 948

30 818

1 001

-

31 819

309 502

1 325

243

311 070

(84 896)

(1 052)

-

(85 948)

224 606

273

243

225 122

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3

2.4
3
4
5

Загальна сума кредитів до
вирахування резервів
Резерв під знецінення за
кредитами
Усього кредитів за мінусом
резервів
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Таблиця 6.9 Вплив вартості застави на якість кредиту
станом на кінець дня 30 червня 2016 року

Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування статті
2
Кредити, що надані органам державної
влади та місцевого самоврядування
Кредити, що надані юридичним особам
Кредити, що надані за операціями репо
Кредити, що надані фізичним особампідприємцям
Іпотечні кредити фізичних осіб
Кредити, що надані фізичним особам на
поточні потреби
Інші кредити фізичним особам
Усього кредитів

Балансова
вартість
3

Вартість
застави
4

(тис. грн.)
Вплив
застави
5=3-4

-

-

-

46 006
-

50 193
-

(4 187)
-

214 792

203 147

11 645

-

-

-

1 153

1 764

(611)

217
262 168

229
255 333

(12)
6 835

Таблиця 6.10 Вплив вартості застави на якість кредиту
станом на кінець дня 31 грудня 2015 року

Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування статті
2
Кредити, що надані органам державної
влади та місцевого самоврядування
Кредити, що надані юридичним особам
Кредити, що надані за операціями репо
Кредити, що надані фізичним особампідприємцям
Іпотечні кредити фізичних осіб
Кредити, що надані фізичним особам на
поточні потреби
Інші кредити фізичним особам
Усього кредитів

Балансова
вартість
3

Вартість
застави
4

(тис. грн.)
Вплив
застави
5=3-4

-

-

-

102 585
-

173 534
-

(70 949)
-

206 917

231 498

(24 581)

-

-

-

1 325

1 842

(517)

243
311 070

229
407 103

14
(96 033)

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Рядок
1

Назва статті
Депозитні сертифікати
Національного банку України

(тис.грн.)
Звітний
Попередній
період
період
28 011
-
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Примітка 8. Основні засоби та нематеріальні активи
(тис.грн.)
Рядок

1

Назва статті

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

Інші
Нематеріальні Усього
необоротні активи
матеріальні
активи

4

5

6

7

9

11

12

Балансова
вартість на
початок
2016р.

18440

653

40

2121

536

708

22499

1.1

первісна
(переоцінена)

21785

1971

117

2751

1193

1066

28883

1.2

знос на
початок
2016р.

3345

1318

77

630

656

358

6384

1

2

Будівлі,
Машини та Трансспоруди та
обладнання портні
передавальні
засоби
пристрої

2

Надходження

0

115

0

1432

336

0

1883

3

Вибуття

0

0

0

0

0

0

0

4

Амортизаційні
відрахування

364

162

12

285

74

159

1057

5

Балансова
вартість на
кінець
2 кв. 2016р.

18076

606

28

3268

798

549

23325

первісна
(переоцінена)
вартість

21785

2086

117

4183

1529

1066

30766

знос на кінець
2 кв.2016р.

3709

1480

89

915

731

517

7441

5.1

5.2

Банк не має основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством України
обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;
Банк не має оформлених у заставу основних засобів та нематеріальних активів;
Банк не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція тощо);
Банк не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж;
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на кінець дня 31
березня 2016 року становила 1575 тис.грн.; станом на кінець 30 червня 2016 року –1603
тис.грн.;
Банк не має нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності;
Банк не має створених нематеріальних активів;
Банк не має збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у
результаті переоцінок, а також унаслідок збитків від зменшення корисності, визнаних або
сторнованих безпосередньо у власному капіталі.
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Примітка 9. Інші фінансові активи
Таблиця 9.1. Інші фінансові активи
(тис.грн.)
Рядок
1
1

2
2
3
4

Найменування статті
2
Дебіторська заборгованість за
операціями
з
платіжними
картками
Грошові кошти з обмеженим
правом використання
Інші фінансові активи
Резерв під знецінення інших
фінансових активів
Усього
інших
фінансових
активів за мінусом резервів

Примітки
3

Звітний
період
4
501

Попередній
період
5
201

1 689

1 536

554
(1 778)

352
(93)

966

1 996

Інші фінансові активи за 2 квартал 2016 рік складаються із суми поточної та
простроченої заборгованості
за обслуговування поточних рахунків суб’єктів
господарювання- 10 тис.грн., суми невідшкодованих виплачених переказів фізичним
особам- 126 тис.грн., заборгованості за операціями, здійсненими через програмно-технічні
комплекси самообслуговування - 418 тис.грн.;
Інші фінансові активи за 2015 рік складаються із суми невідшкодованих виплачених
переказів фізичним особам- 31 тис.грн., суми поточної та простроченої заборгованості за
обслуговування поточних рахунків суб’єктів господарювання-15 тис.грн., заборгованості за
операціями, здійсненими через програмно-технічні комплекси самообслуговування -306
тис.грн.
Інформація про „ Інші фінансові активи” , яка розкривається в даній Примітці,
відображається в рядку ,,Інші фінансові активи’’ Звіту про фінансовий стан.

Таблиця 9.2. Аналіз зміни резерву під знецінення
інших фінансових активів станом на кінець дня 30 червня 2016 р.
(тис. грн.)
Рядок

1
1
2

3

Рух резервів

Дебіторська заборгованість
за операціями з платіжними
картками
2
3
станом на початок
-

Залишок
2016 року
Збільшення (змен-шення)
резерву під знецінення
протя-гом 2 кварталу 2016р.
Залишок за ста-ном на
кінець дня 30 червня 2016р.

Інші
фінансові
активи

Грошові
кошти з
обмеженим
правом
користування
4
5
(9)
(84)

Усього

6
(93)

-

2

(1 687)

(1685)

-

(7)

(1 771)

(1778)
57

Таблиця 9.3. Аналіз зміни резерву під знецінення
інших фінансових активів станом на кінець дня 31 грудня 2015 р.
(тис. грн.)
Рядок

1
1
2

3

Рух резервів

Дебіторська
заборгованість за
операціями з
платіжними
картками
2
3
Залишок станом на
початок 2015 року
Збільшення (зменшення) резерву під
знецінення протягом 2015 року
Залишок
за
станом на кінець
2015 року

Інші фінансові активи

Грошові
кошти з
обмеженим
правом
користування

Усього

4

5

6

(13)

-

(13)

4

(84)

(80)

(9)

(84)

(93)

Таблиця 9.4. Аналіз кредитної якості інших фінансових
активів станом на кінець дня 31 червня 2016р.
(тис. грн.)
Рядок

Найменування статті

Дебіторська
заборгованість за
операціями з
платіжними
картками

Грошові
кошти з
обмеженим
правом
користування

Інші
фінансові
активи

Усього

1

2

3

4

5

6

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Непрострочена та
незнецінена заборгованість:
Великі клієнти з кредитною
історією більше 2 років
Нові великі клієнти
середні компанії
малі компанії
Заборгованість знецінена на
індивідуальній
основі
із
затримкою платежу:

501

2

463

966

501

2
1 771

463
7

966
1 778
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2.1

до 31 дня

2.2

від 32 до 92 днів
від 93 до 183 днів

2.3
2.4
2.5
3

4
5

7

7
1 771

1 771

від 184 до 365 (366) днів
більше ніж 366 (367) днів
Усього інших фінансових
активів
до
вирахування
резерву
Резерв під знецінення інших
фінансових активів
Усього інших фінансових
активів за мінусом резерву

501

1 773

470

2 744

-

(1771)

(7)

(1 778)

501

2

463

966

Таблиця 9.5. Аналіз кредитної якості інших фінансових
активів станом на кінець дня 31 грудня 2015р.
(тис. грн.)
Рядок

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5

Найменування статті

Дебіторська
заборгованість за
операціями з
платіжними
картками

Грошові
кошти з
обмеженим
правом
користування

Інші
фінансові
активи

2

3

4

5

Непрострочена та незнецінена
заборгованість:
Великі клієнти з кредитною
історією більше 2 років
нові великі клієнти
середні компанії
малі компанії
Заборгованість знецінена на
індивідуальній
основі
із
затримкою платежу:
до 31 дня
від 32 до 92 днів
від 93 до 183 днів
від 184 до 365 (366) днів
більше ніж 366 (367) днів
Усього
інших
фінансових
активів до вирахування резерву
Резерв під знецінення інших
фінансових активів
Усього
інших
фінансових
активів за мінусом резерву

Усього

6

201

1452

343

1996

201
-

1452
84

343
9

1996
93

-

84

9

93

201

1536

352

2089

-

(84)

(9)

(93)

201

1452

343

1996
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Примітка 10. Інші активи
(тис.грн.)
РяНайменування статті
Придок
мітки
1
2
3
1
Дебіторська заборгованість з
придбання активів
2
Передоплата за послуги
3
Інші активи
4
Резерв під інші активи
5
Усього інших активів за
мінусом резервів

Звітний
період
4
650

Попередній
період
5
287

224
128
(188)
814

160
154
(150)
451

Інші активи за 2 квартал 2016р. в сумі 128 тис.грн. складаються із дебіторської
заборгованості за обов’язковими платежами- 4 тис.грн., запасів матеріальних цінностей на
складі та у підзвітних осіб- 124 тис.грн.
Інші активи за 2015 рік у сумі 154 тис.грн. складаються із дебіторської
заборгованості за обов’язковими платежами – 6 тис.грн., запасів матеріальних цінностей на
складі та у підзвітних осіб - 148 тис.грн.
Інформація про „ Інші
активи” , яка розкривається в даній Примітці,
відображається у Звіті про фінансовий стан.

Примітка 11
Кошти клієнтів
Таблиця 11.1. Кошти клієнтів

Рядок
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Найменування статті
2
Державні та громадські організації:
Поточні рахунки
Строкові кошти
Інші юридичні особи:
Поточні рахунки
Строкові кошти
Фізичні особи:
Поточні рахунки
Строкові кошти
Усього коштів клієнтів

Звітний
період
3
104 929
101 918
3 011
24 401
17 306
7 095
129 330

(тис. грн.)
Попередній
період
110 966
41 504
69 462
17 320
7 711
9 609
128 286

Дані рядка ,,Усього коштів клієнтів’’ дорівнюють даним рядка ,,Кошти клієнтів’’
Звіту про фінансовий стан.
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Таблиця 11.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
Рядок

Вид економічної діяльності

1

2

1
2
3
4
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
9

Державне управління
Виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку
Сільське господарство, мисливство, лісове
господарство
Фізичні особи
Будівництво
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових
послуг та інші види грошового посередництва
Переробна промисловість
Управління фондами
Видання газет
Інформація та телекомунікації
Інші
Усього коштів клієнтів

Звітний період
сума
3

%
4

(тис. грн.)
Попередній
період
сума
%
5
6
-

-

-

-

-

-

-

4 889

3,8

22 703

17,7

5 787

4,5

2 338

1,8

56

0

523

0,4

24 401
515

18,9
0,4

17 321
437

13,5
0,3

9 390

7,3

38 810

30,3

5 984
41 032
6 461
29 999
816
129330

4,6
31,7
5
23,2
0,6
100%

5 746
39 951
457
128 286

4,5
31,2
0,3
100%

Станом на кінець дня 31 грудня 2015 року балансова вартість залучених коштів
клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, складає 32 956тис. грн., в тому
числі:
- 1 302 тис. грн. залучені кошти фізичних осіб, які є забезпеченням по
кредитах юридичних осіб;
- 304 тис. грн. залучені кошти фізичних осіб, які є забезпеченням
за кредитами фізичним особам ;
-31 350 тис. грн. залучені кошти юридичної особи, які є забезпеченням за
кредитами юридичним особам.
Станом на кінець дня 30 червня 2016 року балансова вартість залучених коштів
клієнтів, які є забезпеченням за кредитними операціями, складає 3 907 тис. грн., в тому
числі:
- 665 тис. грн. залучені кошти фізичних осіб, які є забезпеченням по
кредиту юридичної особи;
-3 000 тис. грн. залучені кошти юридичних осіб, які є забезпеченням
за кредитами юридичним особам ;
- 242 тис. грн. залучені кошти фізичних осіб, які є забезпеченням по
кредиту фізичної особи.
Станом на 31.12.2015р. активи надані в забезпечення зобов’язань становлять 1 300
тис. грн., станом на 30.06.2016р. - 1 343 тис. грн.
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Примітка 12. Інші фінансові зобов’язання
(тис.грн.)
Рядок

Найменування статті

Звітний
період

1
1

2
Кредиторська
аборгованість
за
операціями з платіжними картками
Інші фінансові зобов’язання

4

2
3

Усього
інших
зобов’язань

фінансових

Попередній
період
5
3

24

1 055

1 091

1 058

1 115

Інші фінансові зобов’язання (рядок 2) за 2 квартал 2016р. у сумі 1055 тис.грн., в
тому числі:
62 тис.грн- кредиторська заборгованість за прийняті платежі від фізичних осіб;
626 тис.грн. – кредиторська заборгованість за прийняті платежі від фізичних осіб з
використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування ;
18 тис.грн - кредиторська заборгованість за операціями з депозитними сейфами;
349 тис.грн.- кредиторська заборгованість за розрахунками суб’єктів господарювання;
Інші фінансові зобов’язання за 2015 рік в сумі 1091 тис.грн., в тому числі:
290 тис.грн - кредиторська заборгованість за операціями з купівлі/продажу іноземної
валюти для клієнтів;
93 тис.грн. - кредиторська заборгованість за прийняті платежі від фізичних осіб;
708 тис.грн.- кредиторська заборгованість за прийняті платежі від фізичних осіб з
використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування .
Інформація про „ Інші фінансові зобов’язання” , яка розкривається в даній
Примітці, відображається за рядком ,, Інші фінансові зобов’язання ” Звіту про фінансовий
стан.
Примітка 13. Інші зобов’язання
Рядок

Найменування статті

1
1

2
Кредиторська заборгованість за
податками та зборами, крім
податку на прибуток
Кредиторська заборгованість за
розрахунками з працівниками
банку (резерв на оплату
відпусток)
Кредиторська заборгованість з
придбання активів
Доходи майбутніх періодів
Інша заборгованість
Усього

2

3
4
5
6

Примітки
3

79

(тис.грн.)
Попередній
період
5
56

689

577

-

300

10
26
804

6
6
945

Звітний
період
4

В статтю ,,Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку’’
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включена сума забезпечення відпусток .
В статтю ,,Інша заборгованість’’ включена сума заборгованості за надані послуги.
Інформація про „ Інші зобов’язання” , яка розкривається в даній Примітці, відображається за рядком ,,Інші зобов’язання ” Звіту про фінансовий стан.
Примітка 14 . Субординований борг
(тис.грн.)
Рядок

1

Найменування

ТОВ «ЖКХ
СЕРВІС»*
ТОВ «ЖКХ
СЕРВІС»*
ТОВ «ЖКХ
СЕРВІС»*
Всього

2
3
4

Валюта

Термін
погашення

Процентна
ставка,%

Звітний
період

Попередній
період

Гривня

26.01.2020

9,00*

9 852

9 855

Гривня

26.01.2020

9,00*

15 358

15 363

Гривня

28.12.2020

9,00*

15 126

15 130

40 336

40 348

До складу субординованого боргу включено нараховані процентні витрати: станом на
31 грудня 2015 року – у сумі 348 тис. грн. та станом на 30 червня 2016 року – у сумі 336 тис.
грн.
* Згідно Договорів про відступлення права вимоги, ТОВ «ЖКХ СЕРВІС» відступило, а
ТОВ «ПРЕСЛАЙН» набуло право вимоги на кошти надані на умовах субординованого боргу
АТ «НК БАНК». Крім того, згідно додаткових договорів, річна процентна ставка змінена з
9% на 10,25%.
Дані цієї примітки (рядок ,,Всього’’) відповідають даним рядка ,,Субординов аний
борг’’ Звіту про фінансовий стан.
Примітка 15. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

Рядок

Назва статті

1

2

Кількість Прості Емі
акцій в
акції
сій
обігу
ний
(тис.шт.)
дохід
3

4

5

При
віле
йова
ні
акції
6

(тис.грн.)
Власні
Усього
акції (паї),
викуплені
в
акціонерів
(учасників)
7

8

1

Залишок на початок
попереднього періоду
01.01.2016р.

244 111

122 056

-

-

- 122 056

2

Залишок на кінець
попереднього періоду
(залишок на початок звітного
періоду)
01.04.2016р.

244 111

122 056

-

-

- 122 056

3

Внески за акціями (паями)
нового випуску

-

-

-

-

-

-
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4

Власні акції (паї), викуплені в
акціонерів (учасників)

-

-

-

-

-

-

5

Продаж раніше викуплених
власних акцій (паїв)

-

-

-

-

-

-

6

Анульовані раніше викуплені
власні акції

-

-

-

-

-

-

7

Залишок на кінець звітного
періоду 01.07.2016р.

244 111

122 056

-

-

- 122 056

Станом на 30.06.2016 статутний капітал Банку становить 122 055 590,00 грн. та
складається із 244 111 180 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. кожна. Всі
прості акції мають рівні права голосу, привілеї та обмеження відсутні. Акції, призначені для
випуску за умов опціонів і контрактів у продажу відсутні.
Примітка 16. Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення
(тис. грн.)

Рядок

Назва статті

Примітки

1

2

3

1

Грошові
кошти
та
їх
еквіваленти
Кредити та заборгованість
клієнтів
Цінні папери в портфелі
банку до погашення
Відстрочений
податковий
актив
Основні
засоби
та
нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Усього активів

Звітний період
менбіль- усього
ше
ше
ніж 12 ніж 12
місяці місяці
в
в
4

5

Попередній період
менбіль- усього
ше
ше
ніж 12 ніж 12
місяці місяці
в
в

6

7

8

9

АКТИВИ

2
3
4
5
6
7
8

5

52 448

-

52 448

55 693

-

55 693

6

11 959

192 357

204 316

56 284

168 838

225 122

7

28 011

-

28 011

31

-

31

31

-

31

8

305

23 020

23 325

-

22 499

22 499

9
10

966
814
94 534

215 377

966
814
309 911

1 996
451
114 455

191 337

1 996
451
305 792

129 051

279

129 330

128 286

-

128 286

-

-

-

958

-

958

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

1 058

-

1 058

1 115

-

1 115

13
14

804
130 913

40 336
40 615

804
40 336
171 528

945
131 304

40 348
40 348

945
40 348
171 652

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кошти банків
Кошти клієнтів
Зобов’язання за поточним
податком на прибуток
Відстрочені
податкові
зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші
фінансові
зобов’язання
Інші зобов’язання
Субординований борг
Усього зобов’язань

11
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Примітка 17. Процентні доходи та витрати

Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Найменування статті
2
Процентні доходи :
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку до
погашення
Кошти в інших банках
Кореспондентські рахунки в інших банках
Процентні доходи за знеціненими
фінансовими активами
Усього процентних доходів
Процентні витрати :
Строкові кошти юридичних осіб
Інші залучені кошти
Строкові кошти фізичних осіб
Строкові кошти інших банків
Депозити овернайт інших банків
Поточні рахунки
Усього процентних витрат
Чистий процентний дохід/(витрати)

(тис. грн.)
Попередній
період
4

Звітний
період
3
29447
1842

32581
80

5
-

27
-

31294

32688

(5379)
(2039)
(641)
(703)
(8762)
22532

(4997)
(1786)
(1862)
(208)
(8853)
23835

Інформація про процентні доходи та витрати, яка розкривається в даній примітці,
відображається за рядком “Чистий процентний дохід/Чисті процентні витрати’’ Звіту про
прибутки і збитки та інший сукупний дохід.’’
Примітка 18. Комісійні доходи та витрати

Рядок
1

Найменування статті

2
КОМІСІЙНІ ДОХОДИ:
1
Розрахунково-касові операції
2
Інкасація
3
Інші
4
Гарантії надані
5
Усього комісійних доходів
КОМІСІЙНІ ВИТРАТИ:
6
Розрахунково-касові операції
7
Інкасація
8
Операції з цінними паперами
9
Інші
-10
Гарантії надані
11
Усього комісійних витрат
12
Чистий комісійний дохід/витрати

Звітний
період
3

(тис. грн.)
Попередній
період
4

6178
159
6337

4150
164
13
4327

(558)
(558)
5779

(319)
(319)
4008
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Усього комісійних доходів (рядок 5) та Усього комісійних витрат (рядок 11), приведені у
даній примітці, відповідають даним Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Примітка 19. Інші операційні доходи
Рядок
1
1
2
3

Найменування статті
2
операційного лізингу

Примітки
3

Дохід від
(оренди)
Інші
Усього операційних доходів

Звітний
період
4
12

(тис. грн.)
Попередній
період
5

357
357

12

Інші доходи за 2 квартал 2015 р. у сумі 357 тис.грн. складаються із суми відшкодування пені за непогашення заборгованості по процентах згідно наказу Господарського
суду - 43 тис.грн., суми відшкодування судового збору -60 тис.грн., не витребуваних
коштів клієнтів – 254 тис.грн.
Інформація про ,,Інші операційні доходи’’, яка розкривається в даній примітці,
відображається у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Примітка 20. Адміністративні та інші операційні витрати
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Найменування статті
2
Витрати на утримання персоналу
Амортизація основних засобів
Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних
активів
Витрати на утримання основних
засобів та нематеріальних активів,
телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги
Витрати на оперативний лізинг
(оренду)
Професійні послуги
Витрати на маркетинг та рекламу
Витрати із страхування
Сплата інших податків та зборів
платежів, крім податку на прибуток
Інші
Усього адміністративних та інших
операційних витрат

Примітки
3
8
8

Звітний
період
4
(7448)
(898)
(159)

Попередній
період
5
(4243)
(559)
(26)

(1404)

(1038)

(2486)

(761)

(1009)
(7)
(241)

(772)
(9)
(196)

(68)
(13720)

(54)
(7658)

Інформація про ,,Адміністративні та інші операційні витрати’’, яка розкривається у, даній примітці, відображається у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід.
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Примітка 21. Витрати на податок на прибуток
Таблиця 21.1. Витрати на сплату податку на прибуток
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
2.1
2.2
3

Найменування статті
2
Поточний податок на прибуток
Зміна відстроченого податку на прибуток
пов’язана з:
виникненням чи списанням тимчасових різниць
збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування
Усього витрати податку на прибуток

Звітний
період
3
(655)
-

Попередній
період
4
(320)
-

(655)

(320)

Дані про витрати на податок на прибуток (рядок 3) відповідяють даним рядка ,, Витрати
на податок на прибуток’’ Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.’’

Таблиця 21.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми
податкового прибутку (збитку)

Рядок
1
1
2

3

4

5
6

Найменування статті
2
Прибуток до оподаткування
Теоретичні податкові відрахування за ставкою
оподаткування (18%)
Коригування облікового прибутку (збитку):
Витрати, які не включаються до суми витрат з
метою розрахунку податкового прибутку, але
визнаються в бухгалтерському обліку, всього
в тому числі :
-амортизація основних засобів та нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку
Витрати, які включаються до суми витрат з
метою розрахунку податкового прибутку, але не
визнаються в бухгалтерському обліку :
-амортизація основних засобів та нематеріальних
активів за даними податкового обліку
-резерви під заборгованість по кредитам
Інші коригування
Сума податку на прибуток

Звітний
період
3
4 898
882

(тис. грн.)
Попередній
період
4
42 452
7 641

43

(270)
655

(7321)
320
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Примітка 22. Прибуток (збиток) на одну просту акцію
Таблиця 22.1. Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію
(тис.грн.)

Таблиця 22.2. Розрахунок прибутку (збитку), що належить власникам
простих та привілейованих акцій банку
(тис.грн.)
Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний
період

Попередній
період

1

2

3

4

5

1

Прибуток за 2 квартал 2016р., що належить
власникам банку

4 243

42 132

2

Дивіденди за простими та привілейованими
акціями

0

0

3

Нерозподілений прибуток

4 243

42 132

4

Нерозподілений прибуток за 2 квартал 2016
р., що належить власникам привілейованих
акцій в залежності від умов акцій

0

0

5

Дивіденди за привілейованими акціями, за
якими прийнято рішення щодо виплати
протягом року

0

0
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6

Прибуток за 2 квартал 2016р., що належить
власникам привілейованих акцій

0

0

7

Нерозподілений прибуток , що належить
власникам простих акцій залежно від умов
акцій

4 243

42 132

8

Дивіденди за простими акціями, за якими
прийнято рішення щодо виплати протягом
року

0

0

9

Прибуток (збиток) за 2 квартал 2016р., що
належить акціонерам - власникам простих
акцій (грн.)

4 243

42 132

У 1 півріччі 2016р. та 1 півріччі 2015 роках дивіденди не сплачувались. Увесь
прибуток, за рішеннями зборів акціонерного товариства, направлявся до резервного фонду
Банку.

Для оцінки характеру та фінансового впливу діяльності Банку розкривається
інформація за операційними сегментами. Операційні сегменти Банку визначені відповідно до
вимог МСФЗ 8 ,,Операційні сегменти’’. Операційні сегменти Банку- це його економічна
діяльність, від якої Банк отримує доходи та несе витрати. Керівництво Банку визначає
операційні сегменти, аналізує результати від діяльності по цим сегментам, розподіляє
ресурси для забезпечення функціонування по видам сегментів.
У 2 кварталі 2016р. як і у попередньому звітному періоді, у фінансовій звітності
розкрита інформація за двома сегментами: корпоративний бізнес та роздрібний бізнес.
Корпоративний бізнес включає обслуговування поточних рахунків
юридичних
осіб, залучення депозитів,
надання кредитних
ліній
у формі ,,овердрафт’’,
обслуговування карткових рахунків, надання кредитів та інших видів фінансування, а
також операції з іноземною валютою та операції торгового фінансування.
Роздрібний бізнес включає надання банківських послуг
фізичним особам та
приватним підприємцям. Цей сегмент включає продукти аналогічні до бізнесу послуг
юридичним особам, а також відкриття та ведення розрахункових рахунків, залучення
депозитів, обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та іпотечного
кредитування фізичних осіб.
Операційний сегмент ,, Роздрібний бізнес’’ не відповідає вимогам МСФЗ 8 щодо
кількісних порогів, але керівництво Банку вважає цей вид діяльності дуже важливим і
планує його розвиток у майбутньому.
Операції між сегментами банківської діяльності здійснюються на звичайних
комерційних умовах. Кошти перерозподіляються між сегментами, що призводить до
виникнення трансфертних витрат, які показані у складі операційного доходу. Проценти, що
стягуються за ці кошти, визначаються відповідно до розрахунків вартості капіталу Банку.
Інших суттєвих статей доходів та витрат за операціями між сегментами банківської
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діяльності немає. Активи і зобов'язання сегментів складаються з операційних активів
та зобов'язань, що становлять більшу частину валюти балансу, але виключають
оподаткування. Коригування на внутрішні розрахунки були відображені в результатах
діяльності кожного сегмента.
Таблиця 23.1. Доходи, витрати та результати звітних сегментів
станом на кінець дня 30 червня 2016р.
(тис. грн.)
Рядок

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

Найменування статті

2
Дохід від зовнішніх клієнтів:
Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи
Дохід від інших сегментів:
Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи
Усього доходів сегментів
Процентні витрати
Відрахування
до
резерву
під
знецінення кредитів та коштів в
інших банках
Відрахування
до
резерву
під
знецінення
дебіторської
заборгованості
Результат від операцій з іноземною
валютою
Результат від переоцінки операцій з
іноземною валютою
Комісійні витрати
Відрахування
до
резервів
за
зобов’язаннями
Адміністративні та інші операційні
витрати
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток)

Найменування звітних
сегментів
послуги
корпоративним
клієнтам

послуги
фізичним
особам

Усього

3

4

5

3 1216
1 680
12

78
4 657
0

31 294
6 337
12

32 908
(7 505)
(10 245)

4 735
(1 257)
5

37 643
(8 762)
(10 240)

(120)

0

(120)

34

65

99

505

51

556

(379)
0

(179)
0

(558)
0

(10 780)

(2 940)

(13 720)

4 418

480

4 898
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Таблиця 23.2. Доходи, витрати та результати звітних сегментів
станом на кінець дня 30 червня 2015р.
(тис. грн.)
Рядок

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

Найменування статті

2
Дохід від зовнішніх клієнтів:
Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи
Дохід від інших сегментів:
Процентні доходи
Комісійні доходи
Інші операційні доходи
Усього доходів сегментів
Процентні витрати
Відрахування
до
резерву
під
знецінення кредитів та коштів в
інших банках
Відрахування
до
резерву
під
знецінення
дебіторської
заборгованості
Результат від операцій з іноземною
валютою
Результат від переоцінки операцій з
іноземною валютою
Комісійні витрати
Відрахування
до
резервів
за
зобов’язаннями
Адміністративні та інші операційні
витрати
РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА:
Прибуток/(збиток)

Найменування звітних
сегментів
послуги
корпоративним
клієнтам

Послуги
фізичним
особам

Усього

3

4

5

32 614
1 822
103

74
2 505
254

32 688
4 327
357

34 539
(6 938)
20852

2 833
(1 915)
0

37 372
(8 853)
20852

(7)

0

(7)

160

155

315

590

160

750

(261)
0

(58)
0

(319)
0

(5 178)

(2 480)

(7 658)

43 757

(1 305)

42 452
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Таблиця 23.3. Активи та зобов’язання звітних сегментів
станом на кінець дня 31 грудня 2015р.
(тис. грн.)
Рядок

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменування статті

2
АКТИВИ СЕГМЕНТІВ
Активи сегментів
Необоротні активи, утримувані для
продажу (чи групи вибуття)
Усього активів сегментів
Інвестиції в асоційовані компанії
Нерозподілені активи
Усього активів
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ
Зобов’язання сегментів
Зобов’язання груп вибуття
Усього зобов’язань сегментів
Нерозподілені зобов’язання
Усього зобов’язань

Найменування звітних
сегментів
послуги
послуги
корпорафізичним
тивним
особам
клієнтам
3
4

Усього
5

272 229

18 683

290 912

272 229

18 683

290 912
14 880
305 792

153 374

17 320

170 694

153 374

17 320

170 694
958
171 652

Дані рядка 6 відповідають даним рядка ,,Усього активів’’ Звіту про фінансовий
стан’’.
Дані рядка 11 відповідають даним рядка ,,Усього зобов’язань’’ Звіту про фінансовий стан’’.
Таблиця 23.4. Активи та зобов’язання звітних сегментів
станом на кінець дня 30 червня 2016р.
(тис. грн.)
Рядок

1
1
2
3
4
5
6

Найменування статті

2
АКТИВИ СЕГМЕНТІВ
Активи сегментів
Необоротні активи, утримувані для
продажу (чи групи вибуття)
Усього активів сегментів
Інвестиції в асоційовані компанії
Нерозподілені активи
Усього активів

Найменування звітних
сегментів
послуги
послуги
корпорафізичним
тивним
особам
клієнтам
3
4

Усього
5

221 911

36 000

257 911

221 911

36 000

257 911
52 000
309 911
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Рядок

1
7
8
9
10
11

Найменування статті

2
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТІВ
Зобов’язання сегментів
Зобов’язання груп вибуття
Усього зобов’язань сегментів
Нерозподілені зобов’язання
Усього зобов’язань

Найменування звітних
сегментів
послуги
послуги
корпорафізичним
тивним
особам
клієнтам
3
4
145 528
145 528

26 000
26 000

145 528

26 000

Усього
5
171 528
171 528
0
171 528

Дані рядка 6 відповідають даним рядка ,,Усього активів’’ Звіту про фінансовий стан”.
Дані рядка 11 відповідають даним рядка ,,Усього зобов’язань’’ Звіту про фінансовий стан”.

Примітка 24. Управління фінансовими ризиками
Наявність та повноваження підрозділу з управління ризиками
Функції виконавчого органу Банку з ризик-менеджменту здійснює відділ банківських
ризиків (далі - відділ), що входить в Управління банківських ризиків та оцінки економічних
операцій, що є незалежним від підрозділів, які приймають ризики.
Відділ проводить кількісну або якісну оцінку основних ризиків, розробляє відповідні
методики, накопичує та аналізує інформацію, проводить порівняння та оцінює тенденції
зміни ризиків. Здійснює поточний аналіз рівня ризиків, прогнозує можливі зміни ризиків та
надає пропозиції Правлінню Банку, комітетам та підрозділам щодо заходів, які необхідно
вжити для забезпечення прийнятого рівня ризику.
Управління ризиками та їх зменшення досягається шляхом здійснення операцій з
дотриманням обмежень і нормативів ризиків, встановлених Національним банком України, а
також встановленням і дотриманням внутрішньобанківських обмежень виконання операцій.
Протягом звітного року Банк здійснював заходи для мінімізації ризиків проведення
банківських операцій, керуючись положеннями діючого законодавства, нормативноправовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Банку.
Структура активів і пасивів регулювалась в залежності від потреб Банку та з
урахуванням вимог і обмежень Національного банку України, на основі відповідних рішень
Комітету з управління активами та пасивами.
Для зменшення негативного впливу на діяльність Банку зовнішніх ризиків, при виборі
напрямів активних чи пасивних операцій Банком враховується реальна фінансовоекономічна ситуація в країні та чинне законодавство.
Важливе значення надавалося правовому регулюванню всіх напрямків діяльності. Всі
операції здійснюються підрозділами Банку відповідно до вимог діючого законодавства
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України, нормативно-правових актів Національного банку України та затверджених
Правлінням внутрішніх положень Банку.
Оскільки основним видом ризику, притаманним діяльності Банку, є кредитний,
Банком здійснювався його систематичний контроль, вживались заходи для його зменшення
та нейтралізації.
Для реалізації перелічених функцій Відділ виконує завдання, пов’язані з оцінкою,
контролем і моніторингом ризику діяльності по розміщенню коштів Банку у формі надання
кредитів, гарантій, поручительств, тощо та моніторингом кредитного портфелю. Він
забезпечує: належне використання інструментів; визначення кредитоспроможності клієнтів
Банку з метою обмеження кредитного ризику; планування і відповідність формування
резервів під кредитну заборгованість; визначення (ідентифікацію) ризиків, пов’язаних із
кредитною діяльністю та оцінкою якості кредитного портфелю Банку.
Для забезпечення мінімізації кредитних ризиків, як найбільш притаманних та
суттєвих в банківській діяльності, Банк дотримувався системного підходу для всебічного
розгляду проектів, що пропонуються для кредитування. Такий підхід ґрунтується на
дотриманні вимог законодавчих, нормативних документів та внутрішніх положень Банку про
кредитування.
При кредитуванні Банком оцінювалась наявність у позичальника необхідного
забезпечення кредитів нерухомістю та іншим ліквідним майном чи депозитними коштами,
його фінансовий стан, надходження, ділова репутація та кредитна історія, а також реальність
проектів, що пропонуються для кредитування.
Розмір процентної ставки при кредитуванні залежав від рівня облікової ставки
Національний банк України, вартості залучених ресурсів, терміну кредиту та надійності його
забезпечення. Порядок нарахування й сплати відсотків визначалися кредитними договорами,
як правило, передбачалась щомісячна сплата відсотків.
Рішення щодо проведення кредитних операцій приймаються колегіально згідно з
внутрішніми положеннями Банку.
Для нейтралізації кредитних ризиків Банком щомісячно проводилась оцінка і
класифікація кредитів, на підставі якої формувались резерви необхідні для відшкодування
можливих втрат. Сума сформованого резерву під кредитні операції повністю відповідає його
розрахунковій сумі згідно вимогам міжнародних стандартів .
Для диверсифікації ризиків Банком приділялась значна увага здійсненню комісійних
операцій та розширенню переліку послуг з розрахунково-касового обслуговування клієнтів.
Тарифна політика Банку реалізується шляхом розгляду відповідних тарифів на послуги
Банку Тарифним комітетом та затвердженням їх Правлінням Банку. При визначенні тарифів
базовим є принцип додержання розцінок за надані послуги на рівні середніх по банківській
системі України та забезпечення отримання необхідного рівня операційних доходів Банку
від банківських послуг.
Моніторинг активів та пасивів Банку, як у загальному обсязі, так і за окремими
групами, забезпечує запобігання втрат від процентних ризиків. При залученні депозитів
Банком враховується, як рівень облікової ставки Національний банк України та депозитних
ставок в інших банках, рівень інфляції та девальвації національної грошової одиниці, так і
рівень ставок, за якими ці кошти можуть бути розміщені в активи. Для оцінки
співвідношення ставок залучення і розміщення ресурсів щомісячно проводились розрахунки
процентного спреду та процентної маржі. Для зменшення ринкового ризику передбачалось і
проводилось коригування відсоткових ставок при зміні облікової ставки Національний банку
України, а також з урахуванням тенденцій на кредитному ринку. Управління процентними
ризиками здійснюється Комітетом з управління активами та пасивами.
Для забезпечення необхідного рівня ліквідності та для управління ризиком
ліквідності проводився регулярний аналіз виконання Банком своїх зобов’язань і повернення
активів за обсягами та строками, а також щоденний аналіз рівня виконання нормативів
ліквідності. У разі необхідності вживались заходи для узгодження термінів і обсягів
залучення та розміщення ресурсів.
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Банк регулярно розраховує нормативи ліквідності відповідно до вимог Національного
банку України. Управління ризиком ліквідності здійснюється Комітетом з управління
активами та пасивами Банку, а також підрозділами Банку, які безпосередньо задіяні у
процесі управління активами та пасивами. Для вимірювання величини ризику ліквідності
Банк використовує геп-аналіз.
Управління ризиком ліквідності забезпечило протягом 2 кварталу 2016 року повне
виконання нормативів ліквідності Н4, Н5, Н6, а також вимог щодо обов’язкового
резервування.
Регулятивний капітал Банку у звітному році станом на кінець дня 31.06.2016 становив
176,1 млн. грн., в цій сумі враховано субординований борг в обсязі 35 млн. грн., на залучення
якого дозвіл Національного банку України був одержаний 20.12.2013 року. Сума
регулятивного капіталу відповідає діючим нормативним вимогам і забезпечить Банку
можливість виконання всіх операцій в межах отриманої банківської ліцензії та письмового
Дозволу на здійснення операцій, наданих Національним банком України.
Збалансованість активних і пасивних операцій дозволяє Банку підтримувати
необхідний рівень платоспроможності та ліквідності, що забезпечує фінансову надійність та
стабільність його діяльності, здійснення платежів клієнтів в режимі реального часу.
Управління операційним ризиком
Операційний ризик – ризик понесення втрат, які виникають в результаті
неправильного чи помилкового перебігу внутрішніх процесів, діяльності людей,
функціонування систем та втрат, які виникають під впливом зовнішніх факторів.
У Банку діє Положення ,,Про управління операційним ризиком АТ «НК БАНК»”, яке
визначає основні завдання та принципи управляння операційним ризиком. У відповідності
до Положення структурні підрозділи Банку, виконуючи завдання, визначені в Положенні,
беруть участь в ідентифікації, моніторингу і обмеженні операційного ризику.
Метою управління операційним ризиком є підвищення ефективності операцій, які
проводяться в Банку шляхом зменшення операційних втрат та негативних наслідків, а також
прискорення процесу реагування відповідними службами Банку на незалежні від нього
випадки.
Управління валютним, процентним, ринковим ризиком
Метою управління ринковим ризиком є ідентифікація ризику, визначення його
розміру та обмеження до прийнятих Банком розмірів.
Основними видами ринкового ризику у Банку є:
 валютний ризик (ризик отримання збитків та недоотримання прибутку,
пов’язаний із несприятливою зміною курсів валют та банківських металів);
 ризик процентної ставки (ризик отримання збитків, пов’язаний із несприятливою
зміною процентних ставок);
 ризик цінних паперів (ризик отримання збитків, пов’язаний із несприятливою
зміною цінових індексів на цінні папери – у даний час Банк не проводить операцій з цінними
паперами).
Оцінка ринкового ризику включає:
1) моніторинг змін та тенденцій ринкових процентних ставок, курсів валют та
цінних паперів;
2) визначення позиції Банку щодо ринкового ризику шляхом порівняння активів і
пасивів за термінами з урахуванням зміни процентних ставок;
3) визначення розміру ринкового ризику шляхом:
 аналізу по періодах та акумульованої невідповідності активів і пасивів з
розрахунком потенційного впливу зміни процентних ставок на рівень процентних доходів
Банку;
 аналізу потенційного впливу змін ринкових курсів валют на розмір валютної
позиції Банку;
 визначення теперішньої вартості активів та пасивів Банку;
Валютний ризик — це ризик отримання збитків та недоотримання доходу Банку,
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пов’язаний з несприятливою зміною курсів валют чи банківських металів.
Джерелом ризику є дисбаланс балансових та позабалансових вимог та зобов’язань,
виражених в одній валюті. З метою обмеження валютного ризику Банку, пов'язаного з
проведенням операцій в іноземній валюті, Національним банком застосовується економічний
норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2), який передбачає
вимогу до Банку підтримувати регулятивний капітал на рівні, достатньому для покриття
валютного ризику.
Метою управління валютним ризиком є ідентифікація сфери валютного ризику,
визначення його розмірів і вжиття заходів, які мають на меті обмеження валютного ризику
до встановленого розміру.
Для управління валютним ризиком визначаються і використовуються наступні
параметри валютного ризику:
 відкрита валютна позиція кожної окремої валюти;
 загальна відкрита валютна позиція;
 загальна довга відкрита валютна позиція;
 загальна коротка відкрита валютна позиція.
Ризик процентної ставки — це ризик зменшення фінансового результату Банку при
несприятливих змінах процентних ставок.
Метою управління ризиком процентної ставки є визначення розмірів ризику
процентної ставки, а також формування структури активів, пасивів і позабалансових
зобов’язань, які максимізують вартість активів нетто, а також процентний дохід Банку, з
урахуванням ризику процентної ставки.
Банк оцінює рівень ризику процентної ставки на підставі геп-аналізу, тобто аналізу
невідповідності сум фінансових активів та зобов’язань, які мають строк погашення або
перегляду процентної ставки протягом одного періоду.
Банк зазвичай прагне досягнути відповідності своїх позицій за процентними ставками.
Оцінка та аналіз рівня ризику процентної ставки проводиться станом на перший день
кожного місяця і за необхідності переглядається з урахуванням змін ринкових умов,
наприклад, змін базових процентних ставок, волатильності ринків та подібних подій.
Результати оцінки та аналізу обговорюються на засіданнях КУАП.
Банк зареєстрований учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво
№146, реєстраційний № 156 від 07 травня 2002 року). На звітну дату Банк не є тимчасовим
учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Платоспроможність Банку
Платоспроможність Банку протягом 2 кварталу 2016 року була стабільно високою.
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) коливався в межах 53,89% – 71,39%, при
нормативному значенні не менше ніж 10%.
Протягом 2 кварталу 2016 року Банком виконувались всі нормативи і вимоги НБУ.
Значення нормативів ліквідності були наступні :
 миттєвої ліквідності (Н4) – значення нормативу має бути не менше ніж 20%,
фактично значення коливались в межах від 66,44% до 127,52%;
 поточної ліквідності (Н5) – значення нормативу має бути не менше ніж 40%,
фактично значення коливалися в межах від 62,99% до 95,61%;
 короткострокової ліквідності (Н6) – значення нормативу має бути не менше ніж 60%,
фактично значення коливалися в межах від 65,66% до 77,89%;
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Примітка 25.

Управління капіталом

Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні дотримання
вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, спроможності Банку
функціонувати як безперервно діюче підприємство. Банк управляє структурою капіталу
та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних умовах та характеристиках
ризиків.
Платоспроможність банку у ІІ кварталі 2016 році була стабільно високою.
Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) коливався в межах 53,89% – 71,39%,
при нормативному значенні не менше ніж 10%. Станом на кінець дня 30.06.2016 року
норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) – 71,39%.
Таблиця 25.1. Структура регулятивного капіталу
станом на кінець дня 30 червня 2016 року
(тис.грн.)
Рядок
1
1
1.1

Найменування статті

2
Основний капітал
Фактично сплачений зареєстрований статутний
капітал
1.2 Розкриті резерви, що створені або збільшені за
рахунок нерозподіленого прибутку (загальні резерви
та резервні фонди)
1.3 Зменшення основного капіталу (розрахунковий
збиток поточного року, нематеріальні активи за
мінусом суми зносу)
1.3.1 Нематеріальні активи за мінусом суми зносу
1.3.2 Розрахунковий збиток поточного (звітного) року
1.4 Внески за незареєстрованим статутним капіталом
2
Додатковий капітал
2.1 Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,
які наданні клієнтам.
2.2 Розрахунковий прибуток поточного (звітного) року
2.3 Прибуток минулих років
2.4 Субординований борг, що враховується до капіталу
3
Усього регулятивного капіталу

Звітний
Попередній
період
період
3
4
133 591
127 470
122 056

122 056

12 084

6 123

549

709

549
0
0
42 545

709
0
0
42 999

12

64

7 533
0
35 000
176 136

2 608
327
40 000
170 469

Регулятивний капітал станом на 30.06.2016 року включає: а) капітал першого рівня
(основний капітал), що складається з оплаченого зареєстрованого статутного капіталу,
резервів за вирахуванням очікуваних збитків і відрахувань на нематеріальні активи,
розрахункового збитку поточного року та б) капітал другого рівня (додатковий капітал), що
складається з резервів під кредитний ризик, поточного прибутку, субординованого боргу та
нерозподіленого прибутку.
Показник достатності капіталу згідно з вимогами Національного банку України
Національний банк України вимагає від банків підтримувати показник достатності
капіталу на рівні 10% від активів, зважених за рівнем ризику, розрахованих згідно з
правилами бухгалтерського обліку в Україні.
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Кількісні показники, встановлені нормативно-правовими актами для забезпечення
достатності капіталу вимагають від Банку підтримувати мінімальні суми та коефіцієнти (як
зазначено у таблиці нижче) загального капіталу та капіталу першого рівня до зважених на
ризик активів.
Станом на 31 грудня 2015 р. та 30 червня 2016 р., показники достатності капіталу (Н2)
банку складали:
Звітний період
Попередній період
Найменування статті
133 591
127 470
Основний капітал, тис. грн
42 545
42 999
Додатковий капітал, тис. грн
176 136
170 469
ВСЬОГО капітал, тис. грн.
Активи зважені на ризик, в тому числі
246 723
254 148
сума відкритої валютної позиції тис.грн.
71,39
67,07
Показник достатності капіталу
Таблиця 25.2 Структура капіталу банку, що розраховується
на основі Базельської угоди про капітал
Мета Банку при управлінні капіталом полягає у забезпеченні дотримання вимог
до капіталу, встановлених Національним банком України, спроможності Банку
функціонувати на основі оптимального співвідношення залучених коштів і власного капіталу
та утримання капітальної бази на рівні, необхідному для забезпечення коефіцієнту
достатності капіталу згідно з Базельською угодою.
(тис. грн.)
Рядок
1
1
2
3

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

2
Капітал першого рівня
Капітал другого рівня
ВСЬОГО

3
134 140
35 012
169 152

4
128 506
40 021
168 527

Капітал, як джерело покриття неочікуваних збитків (регулятивний капітал), складається
з акціонерного капіталу і нерозподіленого прибутку (капітал 1-го рівня, або основний
капітал), і додаткового капіталу (капітал 2-го рівня, або «підлеглий» капітал).
Капітал першого рівня включає: сплачений статутний капітал, розкриті резерви
створені за рахунок прибутку.
Капітал другого рівня включає: довгостроковий субординований борг банку та резерви,
що створюються банком за рахунок прибутку у відповідності з національним
законодавством України.
Банк вважає загальною сумою капіталу, управління яким він здійснює, суму капіталів
1-го та 2-го рівнів згідно з Базельською угодою про капітал. Станом на 30 червня 2016
року відповідна загальна сума капіталу становила 169 152 тисячі гривень (31.12.2015 р. –
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Примітка 26. Потенційні зобов’язання банку
1. Розгляд справ у суді

Станом на кінець дня 30 червня 2016 року за участю Банку в адміністративному суді
наявний спір, за яким Банк може мати в майбутньому зобов’язання на користь Київського
міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів на суму 219 887,16 грн.
При цьому, в судах загальної юрисдикції має місце спори з клієнтами Банку про
стягнення заборгованості за кредитним договором на загальну суму 406989,62 грн., які,
вірогідно, будуть вирішені на користь Банку. Як показує попередній аналіз судових процесів,
сума відшкодування по зобов’язаннях клієнтів перед Банком перевищує суму можливих
збитків Банку в майбутньому.
В цілому розгляд судових справ не несе за собою негативного ризику для фінансового
стану та стабільності Банку. Додатково резерви за зобов’язаннями станом на кінець дня
30.06.2016 року не створювалися.

2.Потенційні податкові зобов'язання
Політика Банку по веденню податкового обліку спрямована на дотримання принципів
обережності та обачливості. В зв’язку з чим Банк не передбачає ризиків, пов’язаних з
виникненням потенційних податкових зобов’язань та станом на кінець дня 30.06.2016 р. не
здійснює оцінку їх фінансового впливу, оцінку невизначеності з можливими подальшими
змінами зазначених зобов’язань. Банк вважає, що його діяльність здійснюється в повній
відповідності до законодавства. Банк нарахував та сплатив всі належні податки.
3.Зобов'язання за капітальними інвестиціями
Контрактні зобов’язання, пов’язані із реконструкцією будівель у Банку відсутні.
Станом на кінець дня 30.06.2016 р. Банк має контрактні зобов’язання, пов’язані з
придбанням основних засобів та нематеріальних активів на загальну суму 650 тис. грн.
4.Зобов'язання з кредитування
Позабалансові кредитні зобов’язання являють собою невикористані кредитні лінії.
Кредитний ризик по фінансовим інструментам, які обліковуються на позабалансових
рахунках, визначаються як ймовірність втрат через неспроможність позичальника
дотримуватись умов і строків контракту. По відношенню до кредитного ризику, пов’язаного
з позабалансовими фінансовими інструментами, Банк потенційно несе збиток, рівний
загальній сумі невикористаних кредитних ліній. Однак ймовірна сума збитку є нижчою, ніж
загальна сума невикористаних зобов’язань, оскільки у більшості випадків виникнення
зобов’язань по наданню кредиту залежить від того, чи відповідають клієнти особливим
стандартам кредитоспроможності. Банк використовує таку ж кредитну політику по
відношенню до умовних зобов’язань, що і для відображених в балансі фінансових
інструментів, основану на процедурах затвердження видачі позик, тобто: використання
лімітів, які обмежують ризик, та поточний моніторинг.

Таблиця 26.1. Структура зобов’язань з кредитування
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Рядок
1
1
2
3
4
5
6
7

Найменування статті
2
Зобов’язання з кредитування, що надані
Невикористані кредитні лінії
Експертні акредитиви
Імпортні акредитиви
Гарантії видані
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з
кредитуванням
Усього зобов’язань, що пов’язані з
кредитуванням, за мінусом резерву

(тис. грн.)
Звітний період Попередній період
3
4
95
2 938
24 647
26 149

-

-

24 742

29 087

Таблиця 26.2. Зобов’язання з кредитування у розрізі валют
Рядок
1
1
2
3
4
5

Найменування статті

Звітний період

2

3
24 742

Гривня
Долар США
Євро
Інші
Усього

24 742

Попередній
період
4
29 087
29 087

Станом на кінець дня 30.06.2016 р. та 31.12.2015 р. Банк не має часток в
асоційованих компаніях.

5.Активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з
володінням, користуванням та розпорядженням ними
Станом на кінець дня 31.12.2015 р. активи, що надані в заставу становлять 1 300
тис.грн, станом на кінець дня 30.06.2016 р. – 1 343 тис. грн.
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Примітка 27. Операції з пов’язаними сторонами
Для складання цієї звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо вони
перебувають під спільним контролем або якщо одна з них має змогу контролювати іншу
чи може мати суттєвий вплив на іншу строну під час прийняття фінансових та
управлінських рішень, як зазначено в МСБО 24 ,,Розкриття інформації про пов’язані
сторони’’. АТ ,,НК БАНК’’ під час своєї діяльності здійснює операції з пов’язаними
сторонами. Нижче зазначені залишки за цими операціями на кінець дня 30 червня 2016
року , 31 грудня 2015 року, 30 червня 2015р..

Таблиця 27.1. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами
за станом на кінець дня 30 червня 2016 року
(тис.грн.)
Рядок

Найменування статті

1

2

1

2

3
4

5

Кредити та
заборгованість клієнтів
(контрактна процентна
ставка 18%)
Резерв під заборгованість
за кредитами за станом
на 31 березня
Інші активи
Кошти клієнтів
(контрактна процентна
ставка 8,26 %-фізичні
особи)
Субординований борг
(контрактна процентна
ставка)

Найбільші учасники (акціонери)
банку
3

Провідний управлінський
персонал

Асоційовані
компанії

4

5

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

8 727

-

-

6

Інші пов’язані
сторони

6

18 968

-

-
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Таблиця 27.2. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними особами
станом на кінець дня 30 червня 2016 року
(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті

1
1
2
3
4
5
6
7

8

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

2
Процентні доходи
Процентні витрати
Дивіденди
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Інші операційні доходи
Доходи/(витрати)
від
дострокового погашення
заборгованості
Адміністративні та інші
операційні витрати

Асоційовані
компанії

Інші
пов’язані
сторони

5
-

-

Провідний управлінський
персонал
4
3
5
4
-

-

6
11
14
-

-

-

-

-

-

-

-

5

3
-

-

Таблиця 27. 3. Інші права та зобов'язання за операціями
з пов'язаними сторонами за станом на кінець дня 30 червня 2016 року
Інших прав та зобов'язань за операціями з пов'язаними сторонами за станом на
кінець дня 30 червня 2016 року Банк не має.
Таблиця 27.4. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним сторонам та
погашених пов’язаними сторонами протягом 2 кварталу 2016 року
(тис. грн.)
АсоціІнші
йовані
пов’якомпазані
нії
сторони
5
6

Рядок

Найменування статті

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

1
1

2
Сума кредитів, наданих
пов’язаним
сторонам
протягом періоду
Сума кредитів, погашених
пов’язаними
сторонами
протягом періоду

3

Провідний управлінський
персонал
4

-

-

-

-

-

3

-

-

2
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Таблиця 27.5. Залишки за операціями з пов’язаними сторонами
за станом на кінець дня 31 грудня 2015 року
Рядок

Найменування статті

1

2
Кредити та
заборгованість клієнтів
(контрактна процентна
ставка 18%)
Резерв під заборгованість
за кредитами за станом
на 31 грудня
Інші активи
Кошти клієнтів
(контрактна процентна
ставка 8,95 %-фізичні
особи)
Субординований борг
(контрактна процентна
ставка)

1

2

3
4

5

(тис.грн.)
Інші пов’язані
сторони

Найбільші учасники (акціонери)
банку
3

Провідний управлінський
персонал

Асоційовані
компанії

4

5

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

2 356

-

-

6

6

-

-

-

Таблиця 27.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними особами
станом на кінець дня 30 червня 2015 року

Рядок

Найменування
статті

1

2
Процентні
доходи
Процентні
витрати
Дивіденди
Комісійні
доходи
Комісійні
витрати
Інші операційні
доходи
Адміністративні
та інші операційні витрати

1
2
3
4
5
6
7

Найбільші
Провідний
учасники
управлінський
(акціонери)
персонал
банку
3
4
5

Асоційовані
компанії

Інші
пов’язані
сторони

5

6

-

51

-

39

-

30

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

-

4
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Таблиця 27.7. Інші права та зобов’язання за операціями з
пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 30 червня 2015 року
Інших прав та зобов’язань за операціями з пов’язаними сторонами за станом
на кінець дня 30 червня 2015 року Банк не має.
Таблиця 27.8. Загальна сума кредитів, наданих пов’язаним
сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом
2 кварталу 2015 року
(тис.грн.)
Рядок

Найменування статті

Найбільші
учасники
(акціонери)
банку

1

2
Сума кредитів, наданих
пов’язаним
сторонам
протягом періоду
Сума кредитів, погашених
пов’язаними
сторонами
протягом періоду

1

2

Асоційовані
компанії

3

Провідний управлінський
персонал
4

5

Інші
пов’язані
сторони
6

-

-

-

-

-

5

-

-

Таблиця 27.9. Виплати провідному управлінському персоналу
(тис.грн.)
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Примітка 28. Події після дати балансу
Подій після дати балансу, які могли б вплинули на фінансовий стан, результат
діяльності та рух грошових коштів Банку, не відбувалося.
На виконання вимог постанови Національного банку України від 21.05.2015 № 328
Банком було подано пакет документів для узгодження з Національни банком України
структури власності Банку та одержання дозволу на володіння істотною участю.
За поданим пакетом Національним банком прийнято рішення про заборону набуття істотної участі. Наразі Банк погоджує з Національним банком Укаїни план заходів щодо забезпечення прозорості заявленої структури власності Банку та її відповідності вимогам Національного банку України.
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