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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»



Основні показники 
діяльності банку 
на 31 грудня 2019 року*

(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

2019 2018 Зміна, %

Балансові показники
Активи 82 905 762 73 800 833 12,34
Обов’язкові резерви в Національному банку 
України

– –

Заборгованість кредитних установ 10 176 266 7 630 836 33,36
Кредити клієнтам 47 487 375 47 317 516 0,36
Зобов’язання перед кредитними установами 214 976 1 148 692 (81,29)
Зобов’язання перед клієнтами 66 696 513 58 359 863 14,28
Субординований борг – –
Статутний капітал 6 154 516 6 153 411 0,02
Усього капітал 13 169 492 11 691 093 12,65
Звіт про прибутки
Чисті процентні доходи 7 221 552 7 097 432 1,75
Чисті комісійні доходи 2 533 955 2 473 576 2,44
Кредитні прибутки 273 430 648 780 (57,85)
Непроцентні доходи 668 459 440 800 51,65
Непроцентні витрати (4 813 002) (4 292 642) 12,12

Прибуток до оподаткування 5 884 394 6 367 946 (7,59)
Прибуток за рік 4 834 275 5 234 825 (7,65)
Загальна інформація про банк 
Показник достатності капіталу згідно з 
Базелем II

22,31% 20,82% 7,16

Показник достатності регулятивного капіталу 
згідно з вимогами НБУ

19,13% 19,04% 0,47

Кількість відділень банку 490 499 (1,80)
Кількість працівників (консолідовано) 7 531 7 623 (1,21)

* Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)
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Звіт Наглядової ради

Шановні пані та панове!

У 2019 році Райффайзен Банк Аваль укотре 
підтвердив, що він є надійним і професійним 
партнером для своїх клієнтів. Банк продо-
вжував демонструвати високі фінансові ре-
зультати протягом звітного року. Його чистий 
прибуток за 2019 рік досягав 4,8 млрд грн. 
Станом на 31 грудня 2019 року Райффайзен 
Банк Аваль посідав п’яте місце на ринку за 
обсягом активів (82,9 млрд грн).

Про відмінну репутацію банку в Україні свід-
чать численні нагороди від авторитетних 
українських та міжнародних інституцій та 
ЗМІ у 2019 році. Серед цих нагород: «Кра-
щий банк в Україні» (Euromoney, The Banker, 
Global Finance, EMEA Finance), «Кращий банк 
із торгового фінансування» (Global Finance), 
«Найактивніший банк-емітент в Україні» та 
«Найактивніший банк-емітент – Green Trade» 
у рамках Програми сприяння торгівлі ЄБРР, 
«Найстабільніший банк в Україні» (фінан-
совий портал Minfin), «Кращий недержав-
ний банк в Україні» (Фінансовий клуб) та 
«Найнадійніший банк в Україні» (компанія 
YouControl).

Протягом звітного року Райффайзен Банк 
Аваль продовжував втілювати програму циф-
рової трансформації, яка включала впрова-
дження нових сервісних моделей та техноло-
гій, автоматизацію процесів та розробку ді-
джитал-продуктів. Діджиталізація залишала-
ся серед пріоритетів діяльності банку у 2019 
році.

Приміром, Райффайзен Банк Аваль запро-
вадив для клієнтів сервіси мобільних платежів 
Apple Pay, Google Pay та Garmin Pay. Банк 
також активно рекламував використання 
продуктів та послуг онлайн-банкінгу серед 
своїх клієнтів. На кінець грудня 2019 року 
чисельність зареєстрованих користувачів ін-
тернет-банкінгу Raiffeisen Online досягнула 
880 тисяч.

У звітному році банк продовжував оновлен-
ня своєї мережі відділень відповідно до нової 
типології. Модернізовані відділення було від-
крито у низці великих міст України.

У 2019 фінансовому році члени Наглядової 
ради банку провели 4 чергових засідання. 
Загалом відвідуваність засідань Наглядової 
ради становила 97 відсотків.

Наглядова рада регулярно та ретельно моні-
торила бізнес-діяльність та ситуацію з ризи-
ками у Райффайзен Банку Аваль. Регулярно 
відбувалося обговорення з Правлінням банку 
питань адекватності капіталу та ліквідності, а 
також напрямків розвитку бізнесу Райффай-
зен Банку Аваль та стратегій управління ри-
зиками. Наглядова рада також детально роз-
глядала питання подальшого розвитку у 
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сфері корпоративного управління та контр-
олювала впровадження відповідних політик. 
Здійснюючи контролюючу та консультатив-
ну діяльність, Наглядова рада підтримувала 
прямі контакти з членами Правління банку, 
аудитором та керівниками внутрішніх контр-
олюючих органів. Вона також здійснювала 
постійний обмін інформацією та думками 
щодо актуальних питань із представниками 
банківських наглядових органів.

Крім того, Правління регулярно надавало 
Наглядовій раді детальні звіти з тих чи інших 
питань діяльності у відповідних сферах бізне-
су. У період між засіданнями Наглядова рада 
також підтримувала контакти з Головою та 
членами Правління. Правління банку завжди 
було відкритим для двосторонніх та багато-
сторонніх дискусій з членами Наглядової 
ради, а, за потреби, і з залученням експертів 
із питань, що розглядалися.

Співпраця з Правлінням банку базувала-
ся на взаємній довірі й відбувалася в руслі 
ефективної та конструктивної колаборації. 
Обговорення носили відкритий та критичний 
характер, і Наглядова рада приймала рішен-
ня після розгляду всіх аспектів питань. У разі 
виникнення потреби в додатковій інформації 
при більш глибокому розгляді окремих пи-
тань, таку інформацію члени Наглядової ради 
отримували вчасно та в повному обсязі.

У 2019 році Наглядова рада схвалила низку 
важливих рішень. Серед головних було рі-
шення стосовно змін у складі Правління бан-
ку. Голова Правління Володимир Лавренчук 
звільнився з банку. Його повноваження закін-
чилися 2 жовтня 2019 року. Головою Правлін-
ня було призначено Олександра Писарука, 
який приступив до виконання своїх обов’язків 
із 3 жовтня 2019 року. Склад Правління на-
раховує п’ять осіб.

Інші найважливіші рішення, прийняті На-
глядовою радою у 2019 році, включали: 
— затвердження стратегії АТ «Райффайзен 
Банк Аваль» на 2020-2022 роки та бюджету 

банку на 2020 рік, а також середньостроко-
вого плану на 2021-2022 роки;   
— укладення кредитного договору між Євро-
пейським банком реконструкції та розвитку 
та АТ «Райффайзен Банк Аваль»;   
— затвердження моделі управління кредитним 
ризиком в АТ «Райффайзен Банк Аваль» без за-
лучення Виконавчого кредитного комітету;  
— затвердження обрання голови Правління 
банку членом та головою Наглядової ради 
ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль».

У звітному році Наглядова рада Райффайзен 
Банку Аваль виконувала всі свої зобов’язання 
відповідно до чинного законодавства України 
та Статуту банку. Вона здійснювала моніто-
ринг відповідності діяльності Правління банку 
чинному законодавству та її ефективності під 
час регулярних засідань, дискусій, а також 
шляхом аналізу звітів Правління. Наглядова 
рада надавала повну підтримку Правлінню в 
його діяльності у 2019 році.

Аудиторська компанія Ernst & Young Audit 
Services Ltd провела перевірку консолідова-
ної фінансової звітності Райффайзен Банку 
Аваль за 2019 рік на відповідність Міжнарод-
ним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). 
Результати аудиту не викликали жодних запе-
речень і засвідчили повне дотримання всіх ви-
мог чинного законодавства. Наглядова рада 
погодила звітність Правління банку про ре-
зультати аудиту за 2019 фінансовий рік.

Користуючись нагодою, дякую нашим клієн-
там за їхню непохитну довіру, а також усім 
працівникам Райффайзен Банку Аваль за на-
полегливу працю й незмінні зусилля у 2019 
році та закликаю їх продовжувати самовід-
дано працювати над подоланням майбутніх 
викликів.

Від імені Наглядової ради  

Мартін Грюль,  
Голова Наглядової ради
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Інформація про банк

Візія. Місія. Цінності
Візія 
 
Банк, чиї сервіси рекомендують найчастіше.

Місія 
 
Ми постійно втілюємо інновації задля побудови з клієнтами взаємодії високої якості.

Цінності 
 
• Взаємодія 
  Разом ми досягаємо більшого. 
• Проактивність 
  Ми – проактивні! 
• Постійне навчання та розвиток 
  Ми прагнемо знань. 
• Відповідальність 
  Ми діємо відповідально.

МІСІЯВІЗІЯ ЦІННОСТІ
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Коротка історія банку

1992 1994

1995

1996

2004

2010

2018 2019

2015

2016

2006

2005

1999

2001

НБУ зареєстрував 
АКБ «Аваль»

Банк почав працювати як 
АППБ «Аваль»

Банк став учасником 
Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб

Створено 
процесінговий центр 
банку – Український 
процесінговий центр

Статутний капітал 
банку досяг 
рекордної на той час 
суми – 1 млрд грн

Статутний капітал 
банку збільшено до 
понад 3 млрд грн

Ще один рекордний 
рік для банку з 
прибутком 
5,2 млрд грн

«Кращий банк в Україні» 
за версією впливових 
міжнародних видань 
Euromoney, The Banker, Global 
Finance та EMEA Finance

ЄБРР став одним із 
акціонерів Райффайзен 
Банку Аваль

Статутний капітал 
банку збільшено до 
понад 6,15 млрд грн

АППБ «Аваль» 
перейменовано на 
ВАТ «Райффайзен 
Банк Аваль»

93,5% акцій банку 
придбано групою 
Райффайзен 
Інтернаціональ Банк-
Холдинг АГ

Отримано 
акредитацію для 
реалізації проектів 
ЄБРР

Впроваджено власну 
систему термінових 
грошових переказів 
по Україні «Аваль-
Експрес»
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Рейтинги
Поточні рейтинги, присвоєні Райффайзен Банку Аваль агентством Moody’s
Довгострокові депозити в іноземній валюті Caa2 стабільний

Короткострокові депозити в іноземні валюті Not Prime

Довгострокові депозити у національній валюті B2 стабільний

Рейтинг за національною шкалою A3.ua стабільний

Поточні рейтинги, присвоєні Райффайзен Банку Аваль РА «Стандарт- Рейтинг»
Рейтинг депозитів за національною шкалою ua.1

Короткостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою uaK1 стабільний

Довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою uaААА стабільний

АППБ «Аваль» 
перейменовано на 
ВАТ «Райффайзен 
Банк Аваль»
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Звіт із корпоративного управління
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»  є юридичною особою приватного права за 
законодавством України. Організаційно-правова форма банку – акціонерне товариство, тип 
акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

Банк – приватне акціонерне товариство, органами управління якого є:     
— вищий орган управління – Загальні збори акціонерів банку (надалі – Збори);    
— наглядовий орган – Наглядова рада банку (надалі – Наглядова рада);    
— виконавчий орган – Правління банку (надалі – Правління).

До компетенції Зборів, як вищого органу управління, належить вирішення всіх питань діяльності 
банку.

Для збалансування інтересів акціонерів банку, посадових осіб банку його працівників, ділових 
партнерів і суспільства Збори прийняли і затвердили «Принципи корпоративного управління 
Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»» (Протокол №ЗБ-59 від 27.04.2019 р.). У 
принципах закладено формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління 
банку. Цей документ розміщено на сайті банку за посиланням:     
https://www.aval.ua/storage/files/protocol-59_1556873214.pdf

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІОНЕРИ БАНКУ

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований статутний капітал банку  сформований за рахунок 
випуску: 61 495 162 580 штук простих іменних акцій та 50 000 000  штук  привілейованих акцій 
номінальною  вартістю  0,10 грн.  кожна  загальною номінальною вартістю 6 154 516 тисяч гривень.

Райффайзен Банк Аваль – приватне акціонерне товариство, акціонерами якого станом на 
31 грудня 2019 року є:          
— 304 юридичні особи;          
— 109 625 фізичних осіб. 

Юридичним особам – акціонерам банку – належить 99,47% статутного капіталу, фізичним – 
0,52%; власні акції, депозитарні установи, що не розкрили перелік власників акцій банку, – 0,01%.

Райффайзен Банк Аваль має статус банку з іноземним капіталом і входить до Іноземної банківської 
групи Райффайзен в Україні, що визнана рішенням Комітету Національного банку України з 
питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 10 
червня 2016 року №296.

Загальна частка іноземного капіталу в статутному капіталі банку станом на 31 грудня 2019 року 
становила 99,13%.

Власниками істотної участі в банку є:        
— провідна австрійська публічна фінансова установа Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, 
яка станом на 31 грудня 2019р. володіла 68,28% статутного капіталу банку. Райффайзен Банк 
Інтернаціональ АГ має письмовий дозвіл Національного банку України від 14.10.2005р. №377 на 
істотну участь;
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— Європейський банк реконструкції та розвитку володіє 30% статутного капіталу банку 
(ЄБРР – міжнародна фінансова організація, створена у відповідності до Угоди про заснування 
Європейського банку реконструкції та розвитку, підписаної у м.Парижі (Франція) 29.05.1990р.; 
Україна приєдналася до зазначеної Угоди на підставі Указу Президента України від 14.07.1992 р. 
№379/92 «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку»). 

Провідні іноземні фінансові установи інвестували власні кошти та кошти своїх клієнтів в 
акції Райффайзен Банку Аваль, а саме:        
— Броудхарст Інвестментс Лімітед (Broadhurst Invetsments Limited), Кіпр – 0,36%;   
— UIFL (Cyprus) Limited, Кіпр – 0,19%;         
— DRAGON CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, Кіпр – 0,08%;      
— ЛІНДСЕЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД (LINDSELL ENTERPRISES LIMITED),Кіпр – 0,08%;  
— Приватбанка а.с. (Privatbanka, a.s.), Словацька Республіка – 0,05% та інші.

Станом на 31 грудня 2019 р. членам Правління належить 24 000 (двадцять чотири тисячі) простих 
іменних акцій банку.

НАГЛЯДОВА РАДА БАНКУ

Протягом 2019 року  представлення інтересів акціонерів, захист їхніх прав та регулювання і 
контроль за діяльністю виконавчого органу – Правління – здійснювало два склади Наглядової 
ради банку.

Так, Річні Загальні збори акціонерів банку (Протокол №ЗБ-59 від 24.04.2019р.) обрали 
Наглядову раду у складі:         
Голова Наглядової ради – Мартін Грюль  (Martin Grüll),      
Заступник Голови Наглядової  ради – Андрій Степаненко,      
Член Наглядової ради  – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall),    
Член Наглядової ради – Харальд Кроегер (Harald Kroeger).      
Член Наглядової ради  – Гельмут Брайт (Helmut Breit),      
Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru),      
Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Дерев’янко,      
Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Шеремета,      
Член Наглядової ради (незалежний) – Даніель Білак.

Для забезпечення незалежності Наглядової ради банку до її складу було обрано трьох незалежних 
членів. Усі обрані члени Наглядової ради мають знання, кваліфікацію та досвід, необхідні для 
виконання своїх обов'язків, і мали достатньо часу для роботи в Наглядовій раді.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол №ЗБ-60 від 30.09.2019р.) 
було обрано новий склад Наглядової ради. До нього ввійшли:      
Голова Наглядової ради – Мартін Грюль  (Martin Grüll),      
Заступник Голови Наглядової ради – Андрій Степаненко,      
Член Наглядової ради – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall),    
Член Наглядової ради – Харальд Кроегер (Harald Kroeger).      
Член Наглядової ради  – Гельмут Брайт (Helmut Breit),      
Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru),      
Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Дерев’янко,      
Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Шеремета,      
Член Наглядової ради (незалежний) – Любов Воробйова.
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До цього складу обраної Наглядової ради Банку ввійшли представники акціонерів та три 
незалежних члени для забезпечення неупередженості та запобігання конфлікту інтересів при 
прийнятті рішень.

У 2019 році члени Наглядової ради обох складів провели 4 чергових засідання, позачергові 
засідання не проводилися. В робочому порядку було затверджено 103 протоколи Наглядової 
ради. Загальна участь у прийнятті рішень Наглядовою радою і присутність членів на її засіданнях 
у звітному році становила 97%.

ПРАВЛІННЯ БАНКУ

Правління банку до 2 жовтня 2019 року очолював Володимир Лавренчук.

Наглядова рада банку своїм рішенням (Протокол №НР-8/5 від 19.08.2019р.) запропонувала на 
посаду голови Правління Олександра Писарука.

1 жовтня 2019 року Правління Національного банку України погодило призначення Олександра 
Писарука на посаду голови Правління Райффайзен Банку Аваль.

Олександр Писарук приступив до обов’язків голови Правління і очолив Правління банку, 
починаючи з 3 жовтня 2019 року.

Протягом 2019 року інших змін не відбувалось, і до складу Правління банку входили: 
— голова Правління Олександр Писарук (із 3 жовтня 2019р.);     
— перший заступник голови Правління Герхард Бьош;      
— заступник голови Правління Роберт Коссманн;       
— заступник голови Правління Наталія Гуріна;       
— заступник голови Правління Оксана Шевченко.       
Головний бухгалтер банку – Людмила Макаренко.
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Усі члени Правління банку відповідають вимогам законодавства щодо вищої освіти, професійної 
придатності, ділової репутації та досвіду роботи в банківській системі, володіють знаннями та 
кваліфікацією, необхідними для належного виконання ними своїх функцій.

Протягом 2019 року Правлінням здійснювалось поточне управління діяльністю банку згідно з 
принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Зборів акціонерів і Наглядової 
ради, Положенням про Правління, що затверджено Зборами.

Відповідно до Положення про Правління АТ «Райффайзен Банк Аваль», голова Правління при 
необхідності прийняти рішення щодо діяльності банку скликає засідання Правління. Засідання 
Правління повинні проводитися не рідше двох разів на місяць.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж половина 
від загальної кількості членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю 
голосів членів Правління.

Олександр ПИСАРУК
Голова правління

•Виконавчий менеджмент
•Безпека
•Корпоративний бізнес
•Управління персоналом

Герхард БЬОШ
Перший заступник голови правління

•Інформаційні технології
•Казначейський бізнес та фінанси

Роберт КОССМАНН
Заступник голови правління

•Роздрібний бізнес

Наталія ГУРІНА
Заступник голови правління

•Комплаєнс
•Проблемні кредити
•Ризик-менеджмент

Оксана ШЕВЧЕНКО
Заступник голови правління

•Операційна підтримка
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За період із 1 січня по 31 грудня 2019р. Правлінням банку було проведено 45 засідань, хід яких та 
прийняті рішення зафіксовано у Протоколах засідання Правління. На цих засіданнях обговорено 
319 питань порядку денного. Всі рішення приймалися абсолютною більшістю голосів.

Рішення Правління можуть також ухвалюватися шляхом опитування (зокрема у тому разі, якщо 
члени Правління перебувають у службовому відрядженні). У звітному році шляхом опитування 
Правлінням банку було прийнято 660 рішень.
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Організаційна структура*

Служба внутрішнього аудиту

Наглядова Рада

Інформаційні технології/
казначейський бізнес та фінанси

Перший заступник голови правління Заступник голови правління Заступник голови правління Заступник голови правлінняГолова правління
Герхард Бьош

Комплаєнс/
ризик-менеджмент/проблемні кредити

Наталія Гуріна

Роздрібний бізнес

Роберт Коссманн

Виконавчий менеджмент/
безпека/корпоративний бізнес/

управління персоналом

Олександр Писарук

Департамент
правового забезпечення та

інформаційної безпеки

 Юридичне управління

Управління інформаційної безпеки

Офіс захисту персональних даних

Управління ІТ підтримки користувачів

Управління ІТ інфраструктури

Управління програм
комплаєнсу та контролю 

AML Department

Управління нагляду
за операціями з іноземною валютою

Управління ризиків фізичних осіб

Управління аналітики даних
та моделювання роздрібних ризиків

Управління ризиків бізнес банкінгу

Відділ виявлення та моніторингу
ознак раннього попередження

проблемної заборгованості

Управління кредитних ризиків
корпоративних клієнтів

Управління кредитного аналізу

 Управління кредитного контролю
та управління заставним майном

Управління звітності
ризик-менеджменту

Управління менеджменту активами 

Управління менеджменту
фінансових злочинів

Управління ефективності
мережі відділень та банкоматів

Управління
централізованого менеджменту

касових операцій

Управління інкасації коштів
та перевезення валютних цінностей Управління зовнішніх продажів

Відділ
централізованої підтримки відділень 

Управління
інформаційного обслуговування клієнтів 

Відділ серверних систем
та віртуальної інфраструктури

Відділ інфраструктури дата-центрів,
промислових систем та сервісів 

Відділ телекомунікаційних систем

 Відділ інформаційних сховищ даних

Управління
підтримки програмного забезпечення

Відділ
технологічних робіт та процесів 

 Відділ підтримки
загальнобанківського

програмного забезпечення
Відділ

кредитних ризиків бізнес банкінгу

Відділ інформаційного
супроводження продуктів приватного

бізнесу та карткових рахунків Управління
підтримки карткового бізнесу

 Відділ супроводження
карткових продуктів

 Відділ супроводження еквайрингу
та моніторингу карткових операцій

Управління централізованого
менеджменту процесів документообігу

та зберігання документів

Управління централізованого
кредитного адміністрування

Loans Origination and
Card Loans Support Team

Відділ кредитного андеррайтингу
фізичних осіб та супроводження кредитів

Відділ моніторингу
кредитних операцій

 Відділ адміністрування
кредитних операцій

Управління обробки платежів
та супроводження транзакцій

Офіс роботизації та
автоматизації процесів

Відділ обробки платежів
в національній валюті

Відділ обробки та контролю
безготівкових зарахувань

Відділ обробки операцій та платежів
в іноземній валюті

Відділ обслуговування
клієнтських рахунків

 Відділ супроводження транзакцій

 Відділ телефонних продажів
та маркетингових досліджень 

Відділ якості,
контролю та обробки скарг 

 Відділ підтримки
внутрішніх процесів

Відділ інформаційної підтримки
користувачів інтернет-банкінгу

та еквайрингового бізнесу

 Відділ обслуговування
клієнтів бізнес банкінгу та

користувачів системи Клієнт-банк
Відділ підтримки карткових систем

Відділ підтримки платіжних систем

Управління
ефективності та оплати праці

Управління
по обслуговуванню ключових клієнтів

з питань управління персоналом

 Відділ навчання
та розвитку персоналу

Управління розвитку сховищ даних

Управління сервісу тестування

Управління розвитку
системи Банкмастер 

Управління ІТ архітектури та стратегії 

Управління менеджменту та фінансів ІТ

Управління дилінгових операцій

Відділ цінних паперів

 Управління
системного аналізу ІТ систем 

Управління підтримки
процесів збору заборгованості клієнтів

роздрібного бізнесу

Управління
раннього збору заборгованості

клієнтів роздрібного бізнесу

Управління
пізнього збору заборгованості

клієнтів роздрібного бізнесу

Управління
розробки програмного забезпечення

та інтеграції

Управління податкового обліку

Управління методології
бухгалтерських процедур та контролів

Управління централізованого обліку 
осподарських операцій та

розрахунків із працівниками

Управління
міжнародної фінансової звітності 

 Управління
статистичної та регуляторної звітності

Відділ депозитарної діяльності 

Відділ
обслуговування активів

інститутів спільного інвестування

Відділ обслуговування
активів пенсійних фондів 

Управління торгового фінансування 

Управління
супроводження кредитних проектів

Управління
менеджменту портфеля проектів

Департамент підтримки ІТ систем

Департамент розробки та
тестування програмного забезпечення

Департамент
планування та стратегії

інформаційних технологій

Казначейство

Департамент
бухгалтерського обліку,

контролю і звітності

Департамент
контролінгу та

інформаційних потоків даних

Управління
інвестиційного банкінгу

Департамент комплаєнсу

Департамент роздрібних ризиків

Департамент корпоративних ризиків

Департамент
інтегрованого ризик-менеджменту

Департамент проблемних активів

Департамент
проблемної заборгованості

роздрібних клієнтів

Департамент
каналів продажів та дистрибуції

Департамент продуктів
для приватних клієнтів

Департамент цифрового банкінгу

Департамент бізнес банкінгу

Департамент
менеджменту відносин з клієнтами

Офіс маркетингу

Операційна підтримка

Оксана Шевченко

Департамент грошового обігу,
інкасації коштів та

перевезення валютних цінностей

Департамент
організаційного управління та

адміністрування трудових відносин

Департамент
операційного сервісу

   Департамент закупівель та
роботи із договорами з нерухомого майна

та господарських операцій

Офіс
управління проектами з нерухомістю 

Управління підтримки та
обслуговування майна

Управління
адміністративного обслуговування

Київського регіону 

Служба охорони праці

Група регіонального менеджменту

Департамент персоналу

Департамент
виконавчого управління та

комунікацій

Департамент
менеджменту портфеля проектів та

трансформацій

Управління фізичної безпеки

Департамент
корпоративних продуктів,
партнерства та продажів

Департамент
корпоративних клієнтів

Департамент
обслуговування мультинаціональних
компаній та торгового фінансування

Управління
депозитарної діяльності

* Організаційна структура Центрального офісу АТ «Райффайзен Банк Аваль» станом на 31 грудня 2019 року
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Нагороди та відзнаки
2019-ий став роком, який приніс Райффайзен Банку Аваль низку відзнак як кращому банку в 
Україні – від впливових міжнародних та українських видань, рейтингових агенцій, експертів та 
партнерів.

«Кращим банком в Україні» Райффайзен Банк Аваль уже вкотре назвав впливовий фінансовий 
журнал Euromoney. У рамках щорічного нагородження кращих фінансових інституцій Awards 
for Excellence було також відзначено Райффайзен Банк Інтернаціональ як «Кращий банк у 
Центральній та Східній Європі».

За версією видання The Banker Райффайзен Банк Аваль також уже не вперше відзначено як «Банк 
року» в Україні. РБІ отримав звання «Банк року в Центральній та Східній Європі» від цього видання 
12-ий раз. 

Те, що Райффайзен Банк Аваль – «Кращий банк в Україні», вкотре відзначив і журнал EMEA 
Finance у межах Europe Banking Awards. Кращими в країнах присутності було названо й усі інші 
дочірні банки РБІ, а Райффайзен Банк Інтернаціональ став «Кращим банком у ЦСЄ та СНД».

Під час щорічного нагородження кращих банків світу World’s Best Banks виданням Global Finance 
відзнаку «Кращий банк в Україні» знову отримав Райффайзен Банк Аваль. За результатами 
іншого рейтингового проекту Global Finance, яким було відзначено двадцятку кращих провайдерів 
послуг на валютному ринку серед 113 країн, Райффайзен Банк Аваль нагороджено як «Кращого 
провайдера валютно-обмінних операцій в Україні».

Райффайзен Банк Аваль уже четвертий рік поспіль очолює рейтинг «Топ-20 найнадійніших банків 
України» за версією журналу «Новое время» та інвестиційної компанії Dragon Capital.

Рейтинг стійкості українських банків, який щоквартально складає портал «Мінфін», чотири квартали 
поспіль очолював Райффайзен Банк Аваль. Він став також лідером рейтингу життєздатності 
українських банків за версією порталу Mind.

Як найнадійніший недержавний банк України Райффайзен Банк Аваль було відзначено журналом 
«Гроші» в рейтингу надійності великих роздрібних банків.

Кращим недержавним банком країни він став і у рейтингу «50 провідних банків України–2019» 
компанії «Фінансовий клуб». За результатами цього рейтингу Райффайзен Банк Аваль переміг і 
в номінаціях «Прибутковий банк», «Корпоративний банк» та «Валютний банк для бізнесу» серед 
іноземних банківських груп в Україні, а також у номінації «Кредити малому та середньому бізнесу». 
Володимир Лавренчук, екс-голова правління Райффайзен Банку Аваль, переміг у номінації 
«Кращий топ-менеджер банку», було відзначено також Роберта Коссманна, заступника голови 
правління Райффайзен Банку Аваль, у номінації «Кращий роздрібний банкір» та Олега Сороку, 
фінансового директора банку, як «Кращого фінансового директора».

Райффайзен Банк Аваль знову отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
нагороду «Найактивніший банк-емітент в Україні», а також відзнаку «Найактивніший банк-емітент 
– Green Trade». Це стало можливим завдяки здійсненню Райффайзен Банком Аваль найбільшої 
кількості операцій за запровадженою ЄБРР Програмою розвитку торгівлі (Trade Facilitation 
Programme, TFP), у тому числі за програмою Green TFP.
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Найвищу надійність депозитів Райффайзен Банку Аваль засвідчило РА «Стандарт-Рейтинг» – 
банк у звітному році продовжував очолювати «Рейтинг надійності (привабливості) банківських 
депозитів», що складається агентством щокварталу.

У рамках конференції Central Asia SME Banking Club Conference 2019, що проводилася SME 
Banking Club, Райффайзен Банк Аваль отримав відзнаку за найкраще кредитування малого та 
мікробізнесу без забезпечення (кредитна картка для підприємців).

У 2019 році Райффайзен Банк Аваль продовжували відзначати і серед кращих роботодавців 
країни. Банк, зокрема, ввійшов у ТОП-20 найкращих роботодавців України за результатами 
дослідження Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна. До того ж за версією журналу 
«Фокус» Райффайзен Банк Аваль – у ТОП-3 найкращих банків-роботодавців України.

Сталий розвиток та       
соціальна відповідальність
Райффайзен Банк Аваль є соціально відповідальною та надійною банківською установою із 
тривалою успішною історією бізнесу. Банк неухильно дотримується цілей сталого розвитку, а 
також принципів відповідального ведення бізнесу. Банк підтримує визнані міжнародні стандарти 
щодо сталого розвитку, визначені Глобальним договором ООН, та дотримується універсальних 
принципів прав людини, охорони довкілля та боротьби з корупцією, що відповідає політиці 
австрійської материнської компанії Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ.

Щорічно Райффайзен Банк Аваль готує звіт із питань сталого розвитку як частину загального звіту 
Групи РБІ, для якої сталий розвиток є невід’ємною складовою стратегії діяльності.

Прозорий бізнес

Сталий розвиток банку передбачає прозорий бізнес, корпоративну соціальну відповідальність, 
дотримання принципів добросовісної конкуренції та корпоративної етики, високу якість продуктів 
та послуг.

Місія Райффайзен Банку Аваль полягає у тому, що банк постійно втілює інновації задля побудови 
з клієнтами взаємодії високої якості.

Він будує взаємовідносини з клієнтами та партнерами на принципах довіри, прозорості, 
взаємоповаги відповідно до загальних етичних норм і принципів корпоративної соціальної 
відповідальності та «Кодексу поведінки працівників АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У своїй діяльності банк керується чинним законодавством України, повною мірою виконуючи свої 
зобов’язання перед акціонерами, клієнтами, партнерами, персоналом та забезпечуючи прозору 
фінансову діяльність і звітність, своєчасну сплату всіх податків та офіційну заробітну плату своїм 
працівникам.
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Соціально відповідальний роботодавець

У звітному році Райффайзен Банк Аваль традиційно утримував позиції одного з кращих 
роботодавців України. Приміром, за рейтингом порталу HeadHunter, банк увійшов до 20 
найкращих роботодавців України в 2019 році. А згідно з результатами дослідження Randstad, 
Райффайзен Банк Аваль названо серед 10 кращих роботодавців року в Україні. 

Соціальний захист персоналу банку гарантується Колективним договором. Контроль за виконанням 
положень Колективного договору здійснюється на рівні Правління банку та Центральної ради 
профспілки банку.

Райффайзен Банк Аваль здійснює системні інвестиції у навчання та розвиток персоналу й активно 
використовує власний кадровий резерв для заповнення управлінських посад.

У банку періодично проводяться опитування персоналу стосовно задоволеності роботою та якістю 
внутрішнього обслуговування, а також дослідження рівня залучення, лояльності й ефективності 
персоналу.

Працівники долучаються також до різноманітних тренінгів, організованих Фінансовою академією 
банку (ФАРБА) і спрямованих на підвищення професійного рівня, управлінських знань і навиків, 
розвиток соціально-психологічних навичок (soft skills), покращення командної роботи тощо.

Банк дбає про здоров’я та психологічний стан працівників, забезпечуючи гідні умови праці та 
організовуючи воркшопи від знаних експертів у сферах правильного харчування, здорового 
способу життя, профілактики професійного та емоційного вигорання, вікової психології тощо. 

Відповідно до вимог ст.2-1 «Кодексу законів про працю України», а також політики розмаїття 
(Diversity Policy) материнської компанії Райффайзен Банк Інтернаціональ, банк у своїй діяльності 
неухильно дотримується принципів рівності та розмаїття. У банку відсутня будь-яка дискримінація 
та переслідування на робочому місці (наприклад, за віком, етнічною, расовою приналежністю 
або кольором шкіри, національністю, релігією або віросповіданням, політичними або іншими 
поглядами, статтю, сексуальною орієнтацією або у зв’язку з інвалідністю). Роботодавець сприяє 
створенню середовища, у якому працівники ставляться один до одного зі взаємною повагою, а 
також цінує та підтримує розмаїття поглядів, здібностей, досвіду, потреб персоналу.

Спонсорство

Однією зі складових корпоративної соціальної відповідальності Райффайзен Банку Аваль є його 
спонсорська діяльність. У 2019 році банк підтримав 21 масштабний спонсорський проект різного 
спрямування: у сфері освіти, культури, мистецтва, науки, спорту, охорони здоров’я. Серед них 
такі проекти, як: підтримка діяльності Національного академічного театру української драми ім. 
Івана Франка (вже понад 20 років банк є титульним спонсором театру); спонсорська допомога у 
проведенні фестивалю  українського кіно «Відкрита ніч»; спонсорство конференції EBA Innovation 
Conference та конференції молодих вчених «Економічне майбутнє України»;  підтримка проекту 
Київського національного економічного університету «Центр підприємництва та інновацій KNEU 
HUB» у рамках 3-річної програми партнерства; підтримка дослідницької та освітньої діяльності 
Київської школи економіки, гранти найкращим викладачам школи, спонсорство конференції 
TEDxKSE; спонсорська допомога Українському католицькому університету на проведення 
щорічного благодійного обіду та тихого аукціону для збору коштів на розвиток діяльності УКУ; 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

16



підтримка проведення концерту музичного гурту Kozak System; спонсорство музичного фестивалю 
«Австрійська осінь»; підтримка міжнародного турніру з футболу для ветеранів спорту Kyiv Football 
Cup, а також веломарафону «Київська сотка» тощо.

Благодійність

Райффайзен Банк Аваль здійснює також активну благодійну діяльність. У 2019 році банк підтримав 
20 вагомих благодійних проектів, серед яких: підтримка освітньої та наукової діяльності Київської 
школи економіки; підтримка освітнього проекту Українського католицького університету; допомога 
сім’ям захисників України через БО «Люди майбутнього»; фінансова підтримка Великодньої 
благодійної акції для дітей-сиріт, організованої БО «Фонд Святої Марії»; допомога на проведення 
благодійного «Пробігу під каштанами»; надання фінансування на закупівлю інфузоматів для 
дитячого відділення Національного інституту раку (через БФ «Запорука»); благодійна допомога 
на придбання медичного обладнання для Національного інституту серцево-судинної хірургії 
ім. М. Амосова; підтримка проведення благодійного обіду в Києво-Могилянській академії; 
фінансова допомога на проведення Дня міста Херсона; фінансування придбання обладнання для 
Житомирського військового госпіталю; допомога на придбання реабілітаційного обладнання для 
вихованців Житомирського регіонального спеціалізованого дитячого будинку для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківської опіки; благодійна акція у підопічній Бабанській спеціальній школі-
інтернаті (Черкаська обл.) та інші проекти й ініціативи.

У 2019 році Райффайзен Банк Аваль, як і в минулі роки, надавав матеріальну допомогу у вигляді 
вживаної комп’ютерної та офісної техніки дитячим дошкільним закладам, середнім загально-
освітнім школам, медичним закладам, громадським організаціям тощо.

Регіональні дирекції банку також традиційно активно підтримували місцеві дитячі будинки, дитячі 
медичні заклади та будинки для інвалідів.

Фінансова грамотність

Починаючи з 2015 року, в банку діє проект фінансової грамотності для підлітків та молоді Teens 
Academy. 

У 2019 році було проведено тренінги для дітей працівників банку, учнів спеціалізованої школи 
№148 м.Києва, дітей клієнтів Оболонського, Шевченківського №1 та Білоцерківського відділень, а 
також Преміум-центру «Астарта» Райффайзен Банку Аваль (усього охоплено 135 дітей та підлітків 
за рік).

Загалом із початку дії проекту 585 дітей та підлітків долучилися до навчання основам фінансової 
грамотності, яке проводили фахівці банку.

Волонтерство

Волонтерську активність працівників Райффайзен Банку Аваль спрямовано переважно на 
допомогу хворим дітям та дітям-сиротам.
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У 2019 році волонтери банку взяли участь у благодійній акції фандрайзингу Lots of Socks до 
Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна; у благодійних турнірах із міні-футболу та боулінгу 
з метою допомоги дітям із синдромом Дауна; у благодійному  спортивному заході «Пробіг під 
каштанами»; у благодійному ярмарку до Дня Святого Миколая на допомогу Центру для молоді 
з інвалідністю «Горнятко доброти»; у благодійному флешмобі «Даруємо тепло», приуроченому 
до Щедрого вівторка; у проведенні благодійної акції у Бабанській спеціальній школі-інтернаті на 
Черкащині, у донорській акції до Дня донора тощо.

Чимало працівників банку також долучилися до безстрокової акції на підтримку дітей із 
онкологічними захворюваннями «Допоможи тим, хто цього потребує», започаткованій у банку в 
березні 2016 року у співпраці зі Всеукраїнським благодійним фондом «Запорука». У рамках цієї 
ініціативи працівники банку щомісячно переказують добровільні благодійні внески на спеціальний 
рахунок у ВБФ «Запорука», що спрямовуються цільовим призначенням на закупівлю ліків для 
хворих на рак дітей із малозабезпечених родин, які проходять лікування в спеціалізованих 
медичних закладах України.

Протягом року волонтери з Центрального офісу та регіональних підрозділів банку традиційно 
активно долучалися до поїздок у дитячі будинки та школи-інтернати, організовували для дітей 
цікаві заходи, передавали подарунки.

Екологічна відповідальність

У Райффайзен Банку Аваль приділяють значну увагу питанням екологічно свідомої поведінки 
працівників, заохочуючи економне споживання природних ресурсів та електроенергії, 
відповідальне ставлення до утилізації відходів тощо. Приміром, у банку провели модернізацію 
вентиляції робочих приміщень; використовують енергозберігаючі лампи, двосторонній друк; 
економлять воду та електроенергію; скорочують кількість службових поїздок із використанням 
автомобілів та користуються екологічно безпечними видами транспорту. В банку, наприклад, 
проводяться дні «Велосипедом на роботу». Серед працівників започатковано також ініціативу 
збору відпрацьованих гальванічних елементів для їх подальшої утилізації. У 2019 році в 
Центральному офісі банку стартував проект «Сортуємо сміття свідомо». Своїм клієнтам банк 
рекомендує задля збереження природних ресурсів намагатися обходитися без роздрукування 
квитанцій при користуванні банкоматами.

Загалом Райффайзен Банк Аваль робить вагомий внесок у сталий розвиток України, дотримуючись 
принципів соціально відповідального ведення бізнесу та здійснюючи інвестиції у суспільно важливі 
проекти та підвищення якості життя своїх співгромадян.
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Участь у професійних організаціях
У звітному році Райффайзен Банк Аваль продовжував брати активну участь у роботі професійних 
об’єднань, асоціацій та організацій, а також співпрацювати з міжнародними фінансовими 
інститутами, зокрема з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародною 
фінансовою корпорацією (IFC). 

Згідно з вимогами чинного законодавства України, банк є учасником Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб, заснованого в 1998 році з метою захисту інтересів вкладників.

Райффайзен Банк Аваль є членом таких організацій:      
• Незалежна асоціація банків України;       
• ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»;       
• ПАТ «Українська біржа»;        
• Національний депозитарій України;       
• ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»;     
• Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЕМА»;   
• Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»;      
• Перше всеукраїнське бюро кредитних історій;      
• Асоціація «Українські Фондові Торговці»;       
• Співтовариство всесвітніх інтербанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT);  
• Європейська Бізнес Асоціація;        
• Американська торговельна палата в Україні;      
• ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»;        
• ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;         
•Асоціація «Українська спілка учасників платіжного ринку»;     
• Німецько-Українська промислово-торговельна палата;     
• Асоціація «Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати» (ICC Ukraine); 
• Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв;     
• Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на 
фінансових ринках».
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Ринкове середовище
Макроекономічні показники*
У 2019 році економічний розвиток був переважно забезпечений високим приватним споживанням. 
Купівельна спроможність населення продовжувала зміцнюватися: зростання середньої номінальної 
зарплати становило 18,7% р/р, що відповідає  підвищенню на 9,8% р/р у реальному вимірі, а 
чисті надходження від трудових мігрантів зросли на 12,2% р/р (+12,9 млрд грн). Усе це сприяло 
прискореному зростанню обороту роздрібної торгівлі (+10,5% р/р), а також сфери послуг. Окрім 
того, ключовими драйверами ВВП були сільське господарство (+1,1% р/р), будівництво (+20% 
р/р), пасажирські (+3,3% р/р) та вантажні перевезення (+2,1% р/р), операції з нерухомістю.

Залишався високим інвестиційний попит, фірми активно реінвестували в модернізацію та 
розширення виробничих потужностей. Зокрема, відчутно зросли капітальні інвестиції у 
промисловому секторі й у сфері торгівлі. Натомість через накопичення фінансових ресурсів в 
очікуванні відкриття ринку землі спостерігалося охолодження інвестиційної активності в сільському 
господарстві. 

Одним із головних успіхів України у 2019р. на макрорівні є приборкання інфляції. На тлі зміцнення 
курсу гривні, зниження цін на паливо і природний газ для населення споживча інфляція в грудні 
2019р. сповільнилася до 4,1% р/р (проти 9,8% роком раніше), стрімко наблизившись до нижньої 
межі цільового діапазону НБУ. Базова інфляція в грудні опустилася до позначки 3,9% р/р, а 
промислова дефляція посилилася до 7,4% р/р.

Позитивна світова кон’юнктура на товари українського експорту, низькі ціни на енергоресурси, 
рекордний урожай зернових, значні притоки валюти від трудових мігрантів та іноземних 
портфельних інвесторів сприяли суттєвому зміцненню гривні (+14%), що дозволило НБУ за 
рахунок інтервенцій збільшити міжнародні резерви до семирічного максимуму (25,3 млрд дол. 
США). Це еквівалентно 3,9 місяця потенційного імпорту і достатньо для належного обслуговування 
та погашення державного боргу в 2020 році.

Незважаючи на стрімке зміцнення гривні, експорт продовжив зростати швидше, ніж імпорт: +7,2% 
р/р проти 7,1% р/р. Незважаючи на це, дефіцит торгівлі товарами істотно розширився – до 13,9 
млрд дол. США (+9,7% р/р). Однак завдяки находженню компенсації від «Газпрому» в розмірі 
2,9 млрд дол. США наприкінці року, кумулятивний дефіцит поточного рахунку становив усього 1,1 
млрд дол. США, що на 3,3 млрд дол. США або 75,5% р/р менше, ніж у 2018р. Суттєве зростання 
притоку чистих портфельних інвестицій (+5,1 млрд дол. США або +147% р/р) і прямих інвестицій 
(+2,5 млрд дол. США або +6% р/р) у 2019р. забезпечило формування профіциту фінансового 
рахунку в розмірі 7 млрд дол. США. Загалом, за підсумками 2019р. профіцит платіжного балансу 
збільшився до 5,97 млрд дол. США, що в 2,1 разу більше, ніж роком раніше.

На тлі зниження інфляції та покращення інфляційних очікувань НБУ прискорив зниження ключової 
ставки (до 13,5% у грудні порівняно з 18% на початку року). 

Однак у 4 кварталі спостерігалося істотне уповільнення темпів зростання реального ВВП. 
Скорочення обсягів виробництва посилилося в більшості ключових галузей економіки і набуло 

* Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)
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системного характеру. Падіння промислового виробництва (-1,8% р/р) було частково обумовлено 
стрімкою ревальвацією гривні, зростанням виробничих витрат на оплату праці, структурними 
трансформаціями економіки, а також несприятливою світовою кон’юнктурою.

Наприкінці року також спостерігалося суттєве погіршення бізнес-очікувань і споживчих настроїв, 
що негативно позначається на платоспроможному споживчому та інвестиційному попиті, а також 
спричиняє зростання кредитних ризиків.

За підсумками 2019го року, кумулятивний дефіцит державного бюджету вдалося втримати на рівні 
78 млрд грн, що, за оцінками аналітиків банку, відповідає 2% ВВП. Співвідношення державного 
боргу до ВВП скоротилося до близько 55%.

Банківський сектор України 
в 2019 році
На тлі зменшення кількості банків (до 75 із 77), чисті активи банківської системи зросли на 9,9% 
(на 134,8 млрд грн до 1494 млрд грн). Частка контрольованих державою банків у чистих активах 
банківської системи склала 55%, частка ТОП-5 банків становила 61%, а ТОП-10 – близько 79%). 

Інвестиційний попит корпоративного сектору у 2019 році був досить високим на тлі позитивних 
очікувань бізнесу та покращення фінансових показників підприємств. Однак через невирішені 
проблеми з захистом прав кредиторів, високі процентні ставки, а також через заміщення 
банківських кредитів зовнішніми позиками підприємств портфель корпоративних кредитів банків 
скоротився на 12,6% р/р до 419,7 млрд грн. На 12,6% р/р скоротився портфель гривневих 
кредитів, а портфель кредитів в іноземній валюті – на 5,7% р/р (у доларовому еквіваленті). З 
іншого боку, на тлі зростання доходів населення та високих споживчих настроїв спостерігалось 
активне розширення кредитування фізичних осіб у гривні (+24% р/р), тоді як портфель кредитів 
в іноземній валюті продовжив скорочуватися (-28% р/р у доларовому еквіваленті) через 
законодавчі обмеження. 

Восени на тлі масштабних валютних інтервенцій НБУ всупереч багаторічному сезонному патерну 
спостерігався нетипово високий притік гривневої ліквідності в банківську систему України. При 
історичному «нормальному» рівні – 100 млрд грн – сукупний обсяг залишків на кореспондентських 
рахунках та вкладень у депозитні сертифікати НБУ в останній день року подолав позначку в 200 
млрд грн (+109% р/р). При цьому обсяг вкладень у депозитні сертифікати НБУ протягом року 
збільшився ще на 90 млрд грн (+145%) до 152 млрд грн. 

Восени також прискорився притік депозитів населення. В цілому, у 2019 році обсяг гривневих 
депозитів фізичних осіб у банківській системі зріс на 17,3% р/р або 46 млрд грн, а валютних – на 
14% р/р або 1,2 млрд у доларовому еквіваленті. Зростання залишків на гривневих і валютних 
рахунках корпоративних клієнтів банків протягом року склало відповідно +20% р/р (+54 млрд грн) 
і +56,2% р/р (+2,8 млрд у доларовому еквіваленті). Очікується, що зростанню цього показника в 
подальшому буде сприяти накопичення ліквідності агрофірмами напередодні земельної реформи.

В умовах істотного зростання запасу ліквідності в банківській системі, а також відчутного 
зниження інфляції і ключової ставки в останні місяці 2019 р. значно прискорилося зниження ставок 
за депозитами. Загалом зниження Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб у 
2019 році склало 0,9-1,4п.п. (залежно від терміну депозиту), тоді як облікова ставка НБУ була 
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знижена на 4,5 п.п. (до 13,5% з 18%). Протягом грудня 2019р. ставки за гривневими депозитами 
домогосподарств знизилися на 0,5 п.п., а за валютними – на 0,2 п.п. Прибутковість гривневих 
депозитів корпоративних клієнтів скоротилася на 1 п.п., тоді як за валютними – зросла на 0,6 п.п. 
Більш істотне зниження ставок за депозитами стримувалося дефіцитністю «довгого» гривневого 
ресурсу, в т.ч. для виконання внутрішніх лімітів банків і пруденційних вимог. Задля збереження 
клієнтської бази банки також були змушені рахуватися з більш агресивною ціновою позицією 
конкурентів, що спеціалізуються на високомаржинальному споживчому кредитуванні. 

В умовах, що склалися, протягом грудня 2019р. ставки за гривневими кредитами фізичним особам 
знизилися на 0,2п.п., а за валютними – на 0,3 п.п. Внаслідок конкуренції банків за висококласних 
корпоративних позичальників, ставки за гривневими кредитами в корпоративному сегменті 
знижувались активніше – на 0,8 п.п. у грудні (-2,8 п.п. р/р).

Процентні доходи залишилися основним джерелом доходів банків у 2019 р. (63% від загальної 
суми). На тлі збереження відносно високої маржинальності протягом року вони зросли на 13,5 млрд 
грн або 10% р/р. Водночас завдяки, зокрема, розвитку віддаленого обслуговування споживачів 
комісійні доходи банків зросли на 11,1 млрд грн або 22% р/р, а частка таких доходів збільшилася 
до 25,4%. В умовах поступового зниження загального рівня процентних ставок в економіці банки 
також отримали суттєві позитивні результати від переоцінки фінансових активів: +14,4 млрд грн 
або +776% р/р. Частка таких доходів досягла 6,6% у структурі загальних доходів банків. Разом з 
тим,  протягом року більш ніж на третину знизилися інші операційні витрати банків (-5,6 млрд грн 
або -33% р/р), а також удвічі скоротилися відрахування до резервів (-11,9 млрд грн). У підсумку, в 
2019 році фінансові результати діяльності банків продовжили бити рекорди: рентабельність активів 
зросла до 4,4% з 1,7%, а рентабельність капіталу – до 34,2% із 14,7%. Загалом платоспроможні 
банки отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, встановивши новий історичний максимум. Із 
урахуванням прогнозу щодо зниження загального рівня ставок в економіці, можна очікувати на 
подальше зниження процентної маржі та спреду.

За оцінками НБУ, ризики для фінансової стабільності у 2019 році знаходилися на відносно 
низькому рівні. Середній показник достатності капіталу зріс до 19,7% із 16,2% (із лімітом 10%), а 
розмір кредитного ризику в операціях із пов’язаними особами зменшився до 7% з 10,4% станом 
на початок року. Результати стрес-тестування свідчать, що банки  переважно є фінансово стійкими, 
проте 18 із 29 банків, які пройшли стрес-тест, за несприятливим сценарієм можуть потребувати 
капіталу. Частка непрацюючих кредитів, хоча й знизилася на 4,5 п.п., усе ще залишалася високою 
(48,4% станом на кінець 2019р.). У той же час, 75% загальної суми проблемної заборгованості 
банківської системи зосереджено в державних банках, де рівень проблемної заборгованості 
становить 63,5% кредитного портфеля. Для порівняння, цей показник для банків з іноземним 
капіталом становив 32,5% на кінець року. Коефіцієнт проблемної заборгованості вищий для 
корпоративних кредитів: 53,8% проти 34,1% для фізичних осіб.

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

23



Основні результати 25
Управління ризиками 26
Мережа відділень 35
Персонал. Навчання та розвиток 36
Операційна діяльність та ІТ 39
Послуги корпоративним клієнтам 41
Послуги суб’єктам малого та мікробізнесу 44
Послуги приватним особам 49
Послуги казначейства 56
Послуги фінансовим установам 59

Діяльність банку

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

24



Діяльність банку
Основні результати*
За розміром активів Райффайзен Банк Аваль кілька років поспіль займає 5 місце в банківській 
системі України. Протягом 2019 року відбулося зростання розміру активів банку, які в цілому 
збільшилися порівняно з попереднім роком на 9,1 млрд грн або на 12,3% та станом на кінець 
звітного року досягли 82,9 млрд грн.

Кредитний портфель банку – один із найбільших у банківській системі, ринкова частка 
Райффайзен Банку Аваль становить 8,5%. Розмір кредитного портфеля банку на кінець звітного 
року становив 47,5 млрд грн, протягом 2019 року він зріс на 170 млн грн або на 0,4% рік до 
року. В тому числі відбулися структурні зміни в кредитному портфелі банку. А саме – зростання 
роздрібного кредитування протягом звітного року на майже 3 млрд грн, переважно за рахунок 
споживчих кредитів населенню, яке дозволило банку закріпити одну з лідируючих позицій на 
ринку кредитування фізичних осіб.

Водночас відбулося зменшення кредитного портфеля юридичних осіб на 2,8 млрд грн внаслідок 
скорочення попиту на банківські кредити в умовах тиску високих кредитних ставок на ринку, 
посилення падіння обсягів виробництва в багатьох ключових галузях економіки протягом 4 
кварталу 2019 року та погіршення споживчих настроїв і очікувань ділової активності підприємств.

Обсяг ресурсної бази Райффайзен Банку Аваль протягом 2019 року зріс на 8,3 млрд грн або 
на 14,2% рік до року за рахунок приросту залишків на рахунках корпоративних та приватних 
клієнтів. Так, на кінець звітного періоду обсяг коштів, залучених у клієнтів – фізичних та юридичних 
осіб, становив 66,7 млрд грн. Збереження високого рівня довіри до банку з боку клієнтів котрий 
рік поспіль підтверджується показниками ринкової позиції Райффайзен Банку Аваль за залишками 
коштів на рахунках клієнтів: за обсягом коштів на гривневих рахунках фізичних та юридичних осіб 
на кінець 2019 року банк займає третє та четверте місця, відповідно.

На кінець 2019р. розмір балансового капіталу Райффайзен Банку Аваль становив більш ніж 13,2 
млрд грн та завдяки прибутковій діяльності протягом звітного року збільшився на 1,5 млрд грн.

Банк стабільно демонструє високий ступінь фінансової стійкості, вимоги до капіталу виконуються з 
високим рівнем запасу: на кінець 2019 року норматив адекватності капіталу становив 19,13% (при 
встановленому НБУ нормативному значенні на рівні 10%). 

Протягом 2019 року банк досяг другого найбільшого за розміром фінансового результату в 
банківській системі України. Чистий прибуток після оподаткування банку за 2019 рік становив 
4,8 млрд грн. Основними драйверами прибуткового результату роботи банку у звітному році є 
процентний, комісійний та торговий результат. Процентний результат більшою мірою сформовано 
за рахунок процентних доходів від кредитування юридичних та фізичних осіб, а також процентних 
доходів від депозитних сертифікатів, емітованих Національним банком України, та процентних 
доходів від портфеля державних цінних паперів, емітованих Міністерством фінансів України, що 
перебувають на балансі банку.

* Згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ)

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

25



Управління ризиками
Система управління ризиками

У Райффайзен Банку Аваль створено систему управління ризиками, яка відповідає розміру, 
бізнес-моделі, масштабу діяльності, видам, складності операцій банку та забезпечує виявлення, 
вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль та пом’якшення всіх суттєвих ризиків банку 
з метою визначення банком розміру капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, 
притаманних його діяльності. 

Банк має адекватну систему управління ризиками, яка забезпечує:     
— відповідність затверджених Наглядовою радою стратегії управління ризиками та декларації 
схильності до ризиків банку його бізнес-моделі та ризикам, які банк спроможний утримувати 
для досягнення бізнес-цілей;         
— відповідність ризик-профілю банку затвердженому Наглядовою радою банку рівню ризик-
апетиту;            
— повноту та ефективність впровадження внутрішньобанківських документів;    
— створення та дотримання високої культури управління ризиками, включаючи забезпечення 
обізнаності та залучення членів Наглядової ради та членів Правління банку, а також інших 
працівників банку до управління ризиками, навчання працівників банку з питань управління 
ризиками;           
— відповідність внутрішньобанківських документів щодо управління ризиками вимогам 
законодавства України;          
— наявність у працівників підрозділів із управління ризиками та підрозділу комплаєнс належного 
статусу та відповідної кваліфікації для виконання покладених на них функцій.

Управління ризиком є інструментом захисту активів та доходів банку від втрат, що забезпечує 
систематичний підхід до мінімізації потенційних відхилень у доходах від бюджету відповідно до 
стратегії та цілей банку. В залежності від підходу банк може обрати один або декілька методів 
управління ризиком:          
— уникнення ризику;          
— передача ризику;          
— прийняття ризику;          
— мінімізація ризику.

Усі ризики оцінюються на регулярній основі та перевіряються на предмет відповідності і суттєвості 
згідно встановленого в Групі РБІ процесу оцінки ризиків. Банк має здійснювати управління та 
контроль всіх суттєвих видів ризику, які визначені такими на рівні банку. Оцінка ризиків показує, 
які види ризиків важливі в банку. Результатом загальної оцінки ризиків є ризик-профіль, що містить 
оцінку за кожним видом ризиків та зміни оцінки у порівнянні із ризик-профілем за попередній рік. 

Банк створює/підтримує систему управління наступними видами ризиків:  
— кредитним ризиком;  
— ринковим ризиком;  
— операційним ризиком;   
— ризиком ліквідності;  
— процентним ризиком банківської книги;  
— комплаєнс-ризиком. 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

26



Щороку визначається ризик-апетит банку за всіма видами ризиків та окремо за кожним із ризиків, 
щодо яких банк прийняв рішення про доцільність/необхідність їх утримання з метою досягнення 
його стратегічних цілей та виконання бізнес-плану.

Наглядова рада під час визначення стратегії та складання бізнес-плану банку враховує величину 
ризик-апетиту. Наглядова рада враховує також визначений рівень ризик-апетиту в разі прийняття 
рішення щодо збільшення обсягів активів у результаті розширення діючих видів діяльності, 
запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності банку.

Система ризик-апетиту банку складається з регулятивних, внутрішніх лімітів та тригерів щодо 
ризиків:            
— регулятивні ліміти;          
— внутрішні ліміти;          
— ліміти кредитного ризику;         
— тригер рівня непокритого кредитного ризику;       
— цілі зі зменшення рівня непрацюючих активів;       
— ліміт Time-to-Wall тощо. 

У разі порушення лімітів, тригерів, цілей банк з’ясовує причини порушення, вживає заходи 
з мінімізації ризиків та, за необхідності, повідомляє РБІ, колегіальні органи банку та НБУ у 
встановленому в банку порядку.

Банк передбачає капітал на покриття ризиків, в разі їх реалізації. Основною ідеєю забезпечення 
достатності капіталу є покриття можливих ризиків за рахунок капіталу, який може бути 
використаний для компенсації втрат. Реалізація такого підходу вимагає визначення капіталу, 
необхідного для покриття ризиків і для обмеження капіталу банку на цю суму.

Банк організовує систему управління ризиками, яка ґрунтується на розподілі обов’язків між 
підрозділами банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту:

1) перша лінія – на рівні бізнес-підрозділів банку та підрозділів підтримки діяльності банку, які 
приймають на себе ризики та несуть відповідальність за них, а також подають звіти щодо поточного 
управління такими ризиками;

2) друга лінія – на рівні підрозділів з управління ризиками та підрозділу комплаєнс, які здійснюють 
контроль та управління ризиками в банку;

3) третя лінія – на рівні служби внутрішнього аудиту, яка здійснює перевірку та оцінку ефективності 
функціонування системи управління ризиками.

Також суб’єктами системи управління ризиками банку є:      
— Наглядова рада, яка несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної 
та ефективної системи управління ризиками, на які наражається банк у своїй діяльності; 
— Правління банку, яке забезпечує виконання завдань та рішень Наглядової ради щодо впровадження 
системи управління ризиками, включаючи стратегію та політику управління ризиками, культуру 
управління ризиками, процедури, методи та інші заходи ефективного управління ризиками;  
— Комітети банку: кредитні комітети різного рівня, комітети з проблемних кредитів, комітет з 
управління активами та пасивами, комітет з управління операційними ризиками та контролями, 
комітет з протидії шахрайству, антикризовий комітет. Комітети здійснюють свою діяльність на 
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підставі відповідних положень про колегіальні органи. Членом кожного основного комітету 
з управління ризиком є CRO або представник підрозділу з управління ризиком та CCO або 
представник підрозділу комплаєнс.

Система управління ризиками складається із:       
— організаційної структури;          
— культури управління ризиками та кодексу поведінки (етики);     
— внутрішньобанківських документів із питань управління ризиками;     
— інформаційних систем щодо управління ризиками та звітування;     
— інструментів для ефективного управління ризиками.

Система управління суттєвими видами ризиків

Кредитний ризик – ризик понесення банком збитку в результаті невиконання договірних 
зобов’язань клієнтами або контрагентами, в тому числі несприятливі зміни в кредитоспроможності 
клієнта. Збитки від кредитного ризику виникають через негативні наслідки, пов’язані з дефолтом 
або погіршенням кредитоспроможності клієнтів під час проведення кредитних операцій. Банк 
здійснює управління та контроль кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на суму 
ризику (або тригерів), який він готовий взяти на себе щодо окремих контрагентів і географічної 
та галузевої концентрації, а також шляхом контролю ризиків, пов’язаних із такими лімітами 
(тригерами). Банком розроблено процедуру перевірки кредитної якості з тим, щоб забезпечити 
завчасне виявлення можливих змін у кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний 
перегляд розміру забезпечення. Відповідно до своєї політики, банк здійснює присвоєння рейтингів 
у межах свого кредитного портфеля. Всі внутрішні категорії ризику визначаються у відповідності 
до методики присвоєння рейтингів банку – рейтингові моделі для нероздрібних клієнтів та 
скорингові моделі для роздрібних клієнтів. Відповідні рейтинги за розмірами ризику регулярно 
переглядаються, оновлюються та проходять валідацію. Окрім рейтингування, для нероздрібного 
сегменту впроваджено систему раннього попередження, на основі якої регулярно переглядається 
ризик-статус клієнтів. Ризик-статус надає можливість групування позичальників у чотири групи 
ризиків, залежно від яких розробляються та впроваджуються чітко регламентовані стратегії щодо 
подальшої співпраці з ними.

У роздрібному сегменті використовується також система раннього попередження на основі 
розроблених скорингових моделей або експертних суджень, яка для позичальників без 
прострочень визначає ступінь ризику погіршення платіжної дисципліни та дає змогу банку вчасно 
відреагувати та попередити прострочення платежів.

Для нероздрібних клієнтів банк активно використовує заставу для зниження кредитного ризику. 
Використання застави в якості забезпечення кредиту дає банку можливість контролювати активи 
в разі невиконання зобов’язань позичальником. Застава є потенційним джерелом погашення 
кредиту. Однак рішення банку щодо надання кредиту не приймається лише на основi наявностi 
достатньої застави або гарантiї. Кожне рішення про те, чи надати кредит, супроводжується 
всебiчним кредитним аналiзом, що знижує кредитний ризик та пiдвищує якість кредитного 
портфеля банку.

Банк вживає низку заходiв, щоб гарантувати погашення кредитiв. Пiсля надання кредиту 
пiдроздiли кредитних ризиків у межах визначених функцій несуть вiдповiдальнiсть за управлiння 
кожним кредитом та кредитним портфелем загалом, що включає постiйний аналіз якості кредитів 
на продуктовому рівні, сегментацію портфеля за різними складовими, контроль фiнансового 
стану позичальника, контроль встановлених тригерів, дотримання позичальником положень, 
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встановлених кредитними договорами, а також надання рекомендацiй щодо подальшої 
спiвпрацi з клiєнтом. Такий контроль забезпечує виявлення на раннiх стадіях ознак того, що у 
позичальника виникли фiнансовi труднощi з погашенням кредиту, що дозволяє максимiзувати 
вплив коригувальних дiй банку та знизити можливi збитки.

Кредитнi ризики, у свою чергу, включають:        
• ризик контрагента (ризик дефолту);        
• ризик країни.

Ризик клієнта/контрагента стосується негативних наслiдкiв, пов’язаних із дефолтом або 
погiршенням кредитоспроможностi клієнта/контрагента з кредитних операцiй. У цьому випадку 
кредитування не розглядається у вузькому значеннi (кредити, облiгацiї тощо), а охоплює також 
операцiї i продукти, які можуть спричинити заборгованiсть клієнта/контрагента перед банком 
(наприклад, купiвля дебiторської заборгованостi, торговi операцiї). Ризик клієнта/контрагента 
тiсно пов’язаний з iншими, бiльш конкретними видами ризику, такими як: ризик концентрацiї 
(через значну заборгованiсть, концентрацiю в певному секторi економiки, концентрацiю дочiрнiх 
чи афiлiйованих компанiй), ризик розмiщення та ризик розрахункiв (ризик того, що розрахунки 
за угодами будуть відбуватися не так, як очiкувалося).

Ризик дефолту – це ризик того, що клієнт/контрагент не здатний буде виконувати свої фiнансовi 
зобов’язання, зазначенi в угодi, через його дефолт. 

Ризик дефолту проявляється як вiдсутнiсть платежу або примусова вiдстрочка погоджених у 
контрактi платежiв клієнта/контрагента. Економiчнi втрати у разі дефолту залежать вiд декiлькох 
факторiв, а саме: вид продукту, стаж роботи клієнта/контрагента, наявнi гарантiї, вартiсть 
забезпечення i черговість права стягнення заборгованостi за рахунок застави.

Ризик країни – ризик дефолту щодо будь-якого іноземного боргу за погашенням основного 
боргу та/або відсотками у зв’язку з розвитком подій в країні, що негативно позначаються на її 
кредитоспроможності. Ризик країни включає в себе трансферний ризик (обмеження платежів в 
країні), конвертаційний ризик (обмеження доступу до конвертації достатньої кількості іноземної 
валюти) та ризик мораторію.

Ризик країни покриває усi ризики, пов’язанi з мiжнародним кредитуванням та прямими iноземними 
iнвестицiями. Вiн включає не лише полiтичний ризик, пов’язаний з мiжнародними операцiями, але 
й ризики, спричинені погiршенням економiчної ситуацiї в країнi (економiчний ризик).

Система управління кредитними ризиками банку базується на забезпеченні надійного та 
безперервного процесу виявлення, оцінки, контролю та моніторингу кредитного ризику як на 
індивідуальній, так і на портфельній основі.

Ключовими характеристиками системи управління ризиками є:

1) формування чітких критеріїв кредитування з метою зменшення кредитних ризиків. Наглядовою 
радою банку встановлюється чітка стратегія управління ризиками.

2) встановлення нормативів та лімітів. ІІз метою контролю та управління кредитним ризиком 
встановлено ліміти на суму ризику, який банк готовий взяти на себе стосовно окремих контрагентів, 
пов’язаних з ними осіб та груп пов’язаних осіб, які сумісно та суттєво поєднують різні види 
ризиків у банківській та комерційній діяльності. Контроль ризиків, пов’язаних із такими лімітами, 
здійснюється на постійній основі.
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3) оцінка кредитного ризику. Одним із основних способів оцінки кредитного ризику є аналіз 
платоспроможності та кредитоспроможності кожного потенційного позичальника на основі методу 
фінансових коефіцієнтів, затверджених нормативними документами банку. Оцінка кредитного 
ризику здійснюється у банку і на індивідуальній, і на портфельній основі шляхом аналізу кількісних 
та якісних показників. Банком розроблено процедуру перевірки кредитної якості з тим, щоб 
забезпечити завчасне виявлення можливих змін у кредитоспроможності контрагентів, включаючи 
періодичний перегляд розміру забезпечення.

4) контроль кредитного ризику. Для зменшення кредитних ризиків банк встановлює обмеження і 
доводить їх до виконавців за допомогою політик, положень, стандартів та процедур, які визначають 
обов’язки і повноваження працівників. Ці контрольні обмеження є дієвими інструментами 
управління, які уточнюються (оновлюються) в разі зміни умов або рівня прийнятності кредитного 
ризику. Кредитні політики розробляються для кожного бізнес-сегменту клієнтів банку з урахуванням 
географічної та галузевої концентрації цільового ринку кредитування та їхньої економічної 
специфіки. З урахуванням вимог затверджених кредитних політик у банку розроблено стандарти 
банківських кредитних продуктів для клієнтів кожного бізнес-сегменту. Шляхом делегування 
відповідних повноважень своїм колегіальним органам банк визначає послідовність процесу 
надання дозволів на відхилення від затверджених обмежень або зміни обмежень ризику, якщо 
вони є обґрунтованими.

5) моніторинг кредитного ризику. Банк здійснює моніторинг кредитного ризику для забезпечення 
своєчасного відстеження його рівня та винятків із тих чи інших правил. Звіти про моніторинг 
якості кредитного портфеля в розрізі всіх сегментів є регулярними, своєчасними, точними та 
інформативними і надаються відповідним колегіальним органам та посадовим особам для вжиття 
необхідних заходів. Відповідно до своєї політики банк здійснює присвоєння рейтингів у рамках 
свого кредитного портфеля. Всі внутрішні категорії ризику визначаються згідно з методикою 
присвоєння рейтингів банку. Відповідні рейтинги за розмірами ризику регулярно переглядаються 
й оновлюються. Окрім рейтингу, впроваджено системи раннього попередження, на основі 
яких регулярно визначається ступінь ризику погіршення платоспроможності позичальників та 
переглядається ризик-статус клієнтів. Ризик-статус надає можливість групування нероздрібних 
позичальників у чотири групи ризиків, залежно від яких впроваджуються чітко регламентовані 
стратегії щодо подальшої співпраці з ними. Для роздрібних позичальників при підвищенні ступеня 
ризику відповідно до визначених стратегій вживаються заходи для попередження погіршення 
якості обслуговування кредитів.

Концентрація ризиків

Концентрація вказує на відповідну чутливість результатів діяльності банку до змін, що мають вплив 
на конкретну галузь чи географічний регіон. Концентрація виникає у разі, якщо декілька клієнтів/
контрагентів здійснюють однакову господарську діяльність чи діяльність в одному географічному 
регіоні або мають схожі економічні характеристики, що обумовлюють їхню здатність виконувати 
договірні зобов’язання, які зазнають однакового впливу змін в економічних, політичних чи інших 
умовах.

З метою уникнення надмірної концентрації ризиків внутрішні процедури і політика банку включають 
конкретні інструкції щодо зосередження уваги на збереженні диверсифікованого портфеля. Весь 
процес управління кредитами здійснюється згідно з чинною кредитною політикою, положеннями, 
стандартами та процедурами, які визначають обов’язки і повноваження працівників.
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Цілями управління портфелем є оптимізація ступеня ризику різних комбінацій портфелів і 
встановлення нормативів та узагальнених цілей для бізнес-ліній.

Управління портфелем переважно включає:        
— визначення стратегії формування портфеля відповідно до рівня ризику, закладеного 
під час процесу планування бюджету;        
— встановлення показників якості портфеля, які мають відповідати даній стратегії та їх 
подальший контроль;         
— ініціювання нових критеріїв формування портфеля та розробка стратегій стосовно вже 
сформованого портфеля для досягнення поставлених цілей щодо його якості, а також контроль 
впровадження та впливу прийнятих рішень.

Система управління ризиком ліквідності

Ризик ліквідності – ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання 
запланованих доходів унаслідок неспроможності банку забезпечувати фінансування зростання 
активів та/або виконання своїх зобов'язань у належні строки. Ризик ліквідності може виникнути 
через незаплановані зміни або скорочення джерел фінансування, а також через нездатність 
розпізнати або врахувати зміни кон’юнктури ринку, які впливають на здатність швидко реалізувати 
активи з мінімальною втратою їхньої вартості.

Для оцінки ризику ліквідності банк застосовує різноманітні методи та підходи, керуючись 
вимогами Національного банку України та досвідом Райффайзен Банк Інтернаціональ. Зокрема, 
на щоденній основі формується звіт про невідповідність між активами та пасивами за строками 
до погашення та досліджуються відповідні розриви за часовими проміжками окремо в розрізі 
матеріальних валют. Оскільки такий звіт не відображає повною мірою реальні надходження та 
відтік грошових потоків, банк додатково моделює поведінку продуктів без заздалегідь визначеного 
строку погашення (поточні рахунки клієнтів, дебетові та кредитні картки, овердрафти).

Банк встановлює ліміти на кумулятивні розриви ліквідності окремо для кожного часового проміжку.

Банк на регулярній основі здійснює стрес-тестування ризику ліквідності, відокремлюючи сценарії 
фінансової кризи, репутаційної кризи банку та комбінований сценарій, з метою виявлення причин 
можливих проблем із ліквідністю та оцінки відповідності результатів здійснення стрес-тестування 
встановленому банком рівню ризику ліквідності.

Окрім цього, банк досліджує додаткові джерела ліквідності, які можна використовувати в екстрених 
ситуаціях.

Інформація щодо позиції з ліквідності презентується щомісяця на засіданнях Правління банку та 
Комітету з управління активами та пасивами, щокварталу – на засіданні Наглядової ради.

Банк дотримується LCR та нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України. 
Для покращення контролю за нормативами ліквідності банк встановив внутрішні нормативи 
ліквідності.

Система управління ринковим ризиком

Ринковий ризик – це ризик для надходжень та капіталу банку, що виникає через несприятливі 
коливання ринкових чинників (таких як валютні курси, ринкові процентні ставки, котирування 
цінних паперів тощо).

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

31



Банк використовує різноманітні підходи для оцінки ринкового ризику із застосуванням принципів, 
методик та моделей, впроваджених у Райффайзен Банк Інтернаціональ. Зокрема, це метод аналізу 
чутливості, що застосовується для оцінки процентного ризику в портфелях банку, моніторинг 
відкритих позицій та метод оцінки ймовірних втрат (value at risk), а також моніторинг накопичених 
збитків за операціями в торговому портфелі банку та операціями з валютою. Банк оцінює 
ринковий ризик окремо для торгового та неторгового (банківського) портфелів. Банк контролює 
рівень прийнятного ринкового ризику за відкритими позиціями, встановлюючи відповідні ліміти. 
Ліміти встановлюються за поданням банку та за погодженням з боку Комітету з ринкових ризиків 
(MACO) у Райффайзен Банк Інтернаціональ. Звіт із поточної позиції щодо ринкового ризику та його 
складових, використання відповідних лімітів, дослідження впливу ринкових факторів презентується 
щомісяця на засіданні Правління банку та Комітету з управління активами та пасивами банку, 
щокварталу – на Наглядовій Раді банку.

Ринковий ризик, у свою чергу, включає відсотковий (процентний) ризик, валютний ризик, цінові 
ризики.

Відсотковий ризик виникає внаслідок можливих несприятливих змін процентних ставок, зміни 
часової структури процентних ставок та форми кривої дохідності. Він може впливати на майбутні 
грошові потоки, справедливу вартість фінансових інструментів та, як наслідок, на прибутковість і 
капітал банку.

Для оцінки відсоткового ризику в портфелях банку використовується метод аналізу чутливості 
– при цьому здійснюється вимірювання чутливості до паралельного зсуву кривих дохідності за 
валютами на 1 базисний пункт.

Банк встановив ліміти на чутливість до зміни ставок дохідності окремо за валютами. Крім того, 
встановлено ліміт на загальну чутливість до коливання процентних ставок, а також проводиться 
контроль накопичених процентних прибутків/збитків банку.

Валютний ризик – це ризик, що виникає внаслідок можливих несприятливих коливань валютних 
курсів і цін на банківські метали та має потенційний вплив на надходження та капітал банку. Банк 
щоденно здійснює моніторинг та аналіз відкритих позицій за валютами і банківськими металами. 
Окрім цього, для запобігання надмірних втрат внаслідок переоцінки відкритої валютної позиції 
банку на щоденній основі проводиться контроль накопичених прибутків/збитків банку за 
операціями з валютою. Здійснюється також стрес-тестування та розраховуються потенційні втрати 
внаслідок несприятливих і екстремальних коливань валютних курсів. Для управління відкритою 
валютною позицією банк встановив ліміти на відкриті валютні позиції: як для кожної валюти 
окремо, так і для загальної відкритої валютної позиції. Банком додатково встановлено обмеження 
на накопичені прибутки та збитки за валютними операціями та в результаті переоцінки відкритої 
валютної позиції.

Похідні фінансові інструменти використовуються банком з метою:     
— управління ризиком ліквідності при наявності тимчасового надлишку ліквідності в одній 
валюті та тимчасового розриву в іншій;        
— управління валютним ризиком для зниження впливу коливань валютних курсів та курсів на 
банківські метали.

Контроль за даними операціями здійснюється в межах процесів управління ризиком ліквідності, 
ринковим ризиком, а також кредитним ризиком в залежності від строку, типу і валюти та 
контрагента за певною операцією.
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Система управління процентним ризиком банківської книги

Процентний ризик банківської книги – ймовірність виникнення збитків або додаткових 
втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок впливу несприятливих змін процентних 
ставок на банківську книгу.

Він може впливати на майбутні грошові потоки, справедливу вартість фінансових інструментів та, 
як наслідок, на прибутковість і капітал банку.

Банк оцінює вплив коливань ринкових ставок на чистий процентний дохід та поточну вартість 
банку.

Банк оцінює процентний ризик банківської книги з урахуванням припущень щодо поведінки 
продуктів без заздалегідь визначеного строку погашення та  продуктів із вбудованими опціонами.

Банк здійснює стрес-тестування процентного ризику банківської книги для стрес-сценаріїв, що 
можуть реалізуватися як для банку, так і для ринку в цілому з метою виявлення причин виникнення 
можливих проблем унаслідок зростання процентного ризику банківської книги та оцінки 
відповідності результатів стрес-тестування встановленому банком рівню ризику.

Для контролю за процентним ризиком банківської книги встановлені ліміти на чутливість вартості 
портфелів до зміни ставок дохідності окремо за валютами.

Система управління операційним ризиком

Операційний ризик – це ризик втрат (у т.ч. недоотримання запланованих доходів), що виникає 
через неадекватні або недосконалі внутрішні процеси, системи, дії персоналу або в результаті 
впливу зовнішніх подій. Це визначення включає юридичний ризик, інформаційний ризик та не 
включає стратегічний та репутаційний ризики.

Управління операційним ризиком спрямоване на досягнення стратегічних та бізнес-цілей банку, 
мінімізацію та попередження втрат від реалізації подій операційного ризику та підтримку репутації 
банку на належному рівні. 

Процес управління операційним ризиком включає в себе ідентифікацію, вимірювання, аналіз 
та моніторинг схильності до ризику, що виникає внаслідок неадекватних або недосконалих 
внутрішніх процесів, дій персоналу, систем чи в результаті впливу зовнішніх подій.

Банком впроваджено децентралізовану систему управління операційним ризиком. Процес 
управління операційним ризиком охоплює всі види банківської діяльності та всі структурні рівні: 
від органів управління до рівня, на якому безпосередньо приймається або генерується ризик.

Контроль за управлінням операційним ризиком здійснюється окремим структурним підрозділом, 
який надає необхідну консультаційну, методологічну, інформаційну підтримку підрозділам 
виникнення ризику та підрозділам другої лінії захисту.

З метою ефективного управління операційним ризиком банк застосовує принципи, інструменти 
та методи з управління операційним ризиком, впроваджені у РБІ. Зокрема, збір даних про 
події операційного ризику, проведення щорічної оцінки ризику, сценарний аналіз, визначення 
та моніторинг індикаторів раннього попередження операційного ризику, ініціювання заходів із 
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управління операційним ризиком та періодичний моніторинг стану їх виконання, а також звітування 
з питань управління операційним ризиком Наглядовій раді та Комітету з управління операційними 
ризиками та контролями.

Задля пом’якшення операційного ризику банк здійснює резервування капіталу під операційний 
ризик. Капітал під операційний ризик розраховується відповідно до стандартизованого підходу. 
Для відшкодування можливих втрат внаслідок реалізації операційного ризику банком укладено 
договори страхування ризиків, пов’язані з господарською та операційною діяльністю банку.

Інструменти управління операційним ризиком

У банку впроваджено та діють такі інструменти управління операційним ризиком:

— Збір даних про події операційного ризику: збитки, які виникли внаслідок реалізації події 
операційного ризику, вносяться до централізованої бази даних із реєстрації подій операційного 
ризику. До цієї бази вносяться всі події операційного ризику, що відбулися у банку, починаючи зі 
встановленого ліміту збитків за ними.

— Оцінка операційного ризику: оцінка ризику проводиться на щорічній основі з метою 
ідентифікації існуючих ризиків, розробки та впровадження заходів з їх мінімізації та сприяє 
підвищенню рівня обізнаності з питань операційного ризику. Оцінка ризику визначає чистий 
ризик процесу, підрозділу виникнення ризику або діяльності, яка оцінювалася, з метою якісного 
управління операційним ризиком. Результати оцінки ризику агрегуються в ризик-профіль 
операційного ризику банку.

— Сценарний аналіз: процес, у ході якого розглядається вплив надзвичайних, але ймовірних, 
подій на діяльність банку та оцінюється ймовірність та серйозність настання таких події в межах 
можливих наслідків. Метою сценарного аналізу є: забезпечення перспективного методу збору 
малоймовірних подій, які можливо не відбувалися в банку, та підвищення обізнаності шляхом 
надання прогнозу за різними типами ризиків, керування заходами з мінімізації операційного 
ризику та планами інвестування.

— Аналіз балансу: систематичний перегляд та звірка рахунків, що використовуються для 
відображення подій операційного ризику. Аналіз забезпечує детальний перегляд та звірку 
інформації за рахунками і дозволяє виявити події, не відображені у звітності.

— Індикатори раннього попередження операційного ризику: кількісні показники, які 
використовуються для виявлення та моніторингу потенційних ризиків. Вони є для банку раннім 
сигналом щодо потенційних проблем або змін у ризик-профілі банку, що можуть потребувати 
заходів реагування.

Ці інструменти дозволяють виявити та оцінити операційний ризик, який властивий усім 
продуктам, процесам, системам і напрямкам діяльності; встановити причини виникнення ризику, 
вживати заходів щодо попередження/мінімізації операційного ризику. Вони переглядаються та 
вдосконалюються на регулярній основі.
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Система управління комплаєнс-ризиком

Комплаєнс-ризик – імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів чи втрати репутації внаслідок невиконання банком 
вимог законодавства, нормативно-правових актів, недотримання ринкових стандартів, правил 
добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики, внутрішньобанківських документів банку, 
а також виникнення конфлікту інтересів. 

Репутаційний ризик – ризик завдання шкоди репутації банку зовнішньою стороною. Репутаційний 
ризик є складовою комплаєнс-ризику.

Загальні принципи управління комплаєнс-ризиком та єдине розуміння процесу управління 
комплаєнс-ризиком в банку та Групі РБІ передбачено в Політиці з управління комплаєнс-ризиком 
в банку та Групі. Політика є складовою частиною системи управління комплаєнс-ризиком та 
визначає організаційну структуру процесу управління комплаєнс-ризиком з урахуванням 
розподілу дій учасників процесу, їхніх повноважень, відповідальності та порядку взаємодії, а також 
моделі, методи, обов’язкові інструменти управління комплаєнс-ризиком.

Частина функцій з управління комплаєнс-ризиком виконується в рамках системи управління 
операційним ризиком.

Мережа відділень
Мережа Райффайзен Банку Аваль станом на кінець 2019 року нараховувала 490 відділень. 
Мережа відділень включала:         
— 484 повнофункціональних відділення, які надають повний перелік банківських послуг усім 
групам клієнтів: приватним особам, клієнтам мікробізнесу, малого бізнесу та корпоративного 
сегменту;           
— 4 преміальних центри, які обслуговують фізичних осіб преміального сегменту, в тому числі 2 
преміальних центри нового формату обслуговування;      
— 1 центр обслуговування корпоративних клієнтів (ЦОКК);      
— 1 комісійне відділення, яке обслуговує зарплатних та приватних клієнтів, здійснюючи касові та 
сервісні операції.

Відповідно до стратегії розвитку мережі та підвищення ефективності діючих відділень банку 
протягом року було закрито 8 відділень, із них:       
• 2 відділення Дніпропетровської ОД;        
• 2 відділення Київської РД;         
• 2 відділення Одеської ОД;         
• 1 відділення Львівської ОД;         
• 1 відділення Харківської ОД.

У 2019 році продовжувалося впровадження нового концепту трансформації відділень. Після 
реконструкції в рамках проекту Branch Transformation було відкрито 2 відділення – у м.Київ 
(Солом’янське районне відділення та Дніпровське районне відділення) та ще 11 відділень – в 
інших регіонах: Базові відділення у Чернігові, Житомирі, Херсоні, Івано-Франківську, Миколаєві, 
а також Білоцерківське районне відділення (Київська область), Відділення «Центральне» у 
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м.Дніпро, Центральне Стрийське відділення у Львівській області, Центральне Кременчуцьке 
відділення і Лубенське відділення у Полтавській області та Соборне відділення у м.Павлограді на 
Дніпропетровщині.

Цілями та завданнями проекту Branch Transformation є:      
— оновлення найпотужніших відділень Райффайзен Банку Аваль у новому дизайні та новому 
функціональному концепті відповідно до сучасних потреб клієнтів;     
— значне покращення досвіду та підвищення задоволеності клієнтів від співпраці з банком;  
— впровадження змін моделей продажів та сервісу з використанням сучасних електронних 
пристроїв (планшетів, ноутбуків, POS-терміналів тощо) для забезпечення активного залучення 
нових клієнтів;           
— збільшення продажів та просування онлайн-продуктів банку.

У рамках проекту трансформації продовжується впровадження нового концепту зони 24/7 як 
функціональної зони відділення для самообслуговування клієнтів та активної взаємодії працівників 
банку з клієнтами для їх залучення до користування банківськими онлайн-каналами сервісу. Зони 
24/7 оснащені найновітнішими моделями банкоматів із широким переліком сервісів, що значною 
мірою сприяє загальній меті залучення клієнтів до користування каналами самообслуговування та 
покращення досвіду й задоволеності клієнтів від співпраці з банком.

Окрім оновлення зон самообслуговання, у межах Branch Transformation триває впровадження 
оновленого концепту продажів та сервісу Business Banking. Це передбачає, у тому числі, 
облаштування спеціального стенду з цифровими пристроями для здійснення демонстрації 
та продажів онлайн-послуг бізнес-клієнтам та обов’язкове створення відокремленої зони 
для проведення зустрічей із клієнтами, обладнаної технікою для проведення презентацій та 
відеозв’язку.

У ході реалізації проекту трансформації розширюється штат працівників, які впроваджують 
діджиталізацію операцій та здійснюють переведення обслуговування клієнтів в альтернативні 
канали.

Branch Transformation передбачає також значне розширення зон преміального обслуговування 
клієнтів – як приватних осіб, так і клієнтів сегменту Business Banking.

Персонал. 
Навчання та розвиток
Станом на 31 грудня 2019 року в Райффайзен Банку Аваль працювали 7531 особа, включаючи 
персонал дочірньої компанії. З них 69,5% складають жінки, середній вік працівників становить 
39,4 року. Вищу освіту мають 92% працівників.

Полiтика управлiння персоналом Райффайзен Банку Аваль, як i в попереднi роки, була спрямована 
на забезпечення необхiдної квалiфiкацiї працiвникiв усiх рiвнiв для належного виконання ними 
функцiональних обов’язкiв і досягнення стратегічних цілей Банку.

Відділ навчання та розвитку персоналу банку у звітному році основну увагу зосередив на:  
— розвитку керівних та лідерських навичок працівників керівного складу;    
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— навчанні працівників відділень;         
— навчанні начальників відділень за модульною програмою Branch Management Academy;  
— розвиткові дистанційного навчання;        
— поширенні культури зворотного зв’язку (Feedback culture);      
— Agile;            
— інше.

Свою роботу продовжує навчальний центр, розміщений на базі відділу навчання та розвитку 
персоналу. Він надає можливість кожному працівнику банку отримувати знання, що відповідають 
потребам бізнесу та індивідуальному розвитку. Усі підходи і програми з навчання та розвитку 
персоналу розробляються і впроваджуються у відповідності до стандартів Райффайзен Банк 
Інтернаціональ.

Вперше в банку у звітному році впроваджено імерсивні технології, які забезпечують ефект повної 
або часткової присутності людини в альтернативному просторі. Для інкасаторів, котрі працюють із 
модулем інкасації та підкріплення банкоматів, було створено інтерактивну віртуальну екскурсію та 
розроблено курс відеонавчання з інкасації та підкріплення банкоматів нових моделей. 

Пріоритетними формами навчанні працівників залишаються тренінги та розвиваючі заходи. 
Успішно використовуються в процесі навчання бізнес-ігри. Всі функціональні програми 
передбачають посттренінговий супровід, який здійснюється у форматі вебінарів або тестування 
для визначення рівня засвоєних знань. Загалом, 4546 працівників взяли участь у внутрішніх та 
зовнішніх навчальних та розвиваючих заходах.

Задля підвищення рівня знань нових працівників відділень у банку проводяться інтерактивні 
вебінари «Стандарти якості обслуговування для менеджерів РІ», «Стандарти якості обслуговування 
в касі» та « PI School». Усього 2491 працівник узяв участь у вебінарах. 

266 нових працівників відвідали семінари «Райффайзен Банк Аваль. Історія успіху». Розпочато 
також створення електронного курсу «#УСвіті РБА» для новачків.

На порталі з навчання та розвитку ФАРБА функціонує розділ «Адаптація для новоприйнятих 
працівників банку». Цей ресурс дає змогу зробити період адаптації на новій посаді максимально 
ефективним і комфортним та допомагає працівникам вирішувати поставлені перед ними завдання 
з мінімальними витратами часу.

Для самоперевірки та закріплення знань працівників різнофункціональних напрямків створено 34 
тести та 78 електронних курсів із використанням новітніх інформаційних технологій. У звітному 
році працівники Райффайзен Банку Аваль пройшли 179758 електронних курсів та тестів.

Серед найбільш нетипових із реалізованих у 2019 році проектів була організація різноманітних 
майстер-класів та веб-зустрічей для працівників Райффайзен Банку Аваль у рамках програм 
«Обмін знаннями між працівниками РБА» та Business Times. Мета цих заходів – допомагати колегам 
ділитися своїми фаховими знаннями та ознайомлювати працівників із новими продуктами банку. 
Спікери ж мають змогу покращувати свої навички презентації та спілкування. 2664 працівники 
отримали корисну інформацію та знання, які стосуються різних напрямків банківської діяльності.

У 2019 році стартував проект Feedback Fest, який допомагає популяризувати культуру зворотного 
зв’язку, розвивати цінності співпраці через формування навику надання правильного зворотного 
зв'язку.
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До процесу управління виконанням роботи (узгодження річних цілей з їх подальшою оцінкою) 
у звітному році було залучено 2700 працівників банку. Кожен учасник склав та узгодив зі своїм 
керівником індивідуальний план розвитку ключових компетенцій.

Суттєві ресурси банк продовжує спрямовувати на заходи з оцінки компетенцій персоналу. У 
проведенні оцінки  методом 360 градусів у центрах оцінки та розвитку взяли участь 110 працівників.

Загалом, більш ніж 5000 працівників банку взяли участь у внутрішніх та зовнішніх навчальних та 
розвиваючих заходах.

Розвиваючи бренд соціально відповідального та сучасного роботодавця, Райффайзен Банк Аваль 
активно співпрацює з закладами освіти різних рівнів акредитації у Києві та регіонах із метою 
залучення молоді до роботи в банку. Представники банку беруть участь в якості спікерів та експертів 
у різних подіях для молоді, в тому числі й заходах нових для освітнього сектору форматів, таких як: 
— майстер-класи, лекції, воркшопи, форуми;       
— профорієнтаційні заходи;         
— участь у робочих групах із питань розвитку університетів;      
— битви стартапів, хакатон;         
— дні кар’єри та ярмарки вакансій;        
— зустрічі з викладачами навчальних закладів;       
— уроки фінансової грамотності для школярів.

Було організовано та проведено:         
— екскурсії для студентів та школярів до оновлених відділень банку (у Києві, Сумах, Полтаві, 
Білій Церкві та інших містах);         
— екскурсії до операційних центрів Банку в Житомирі та Херсоні.

У Центральному офісі Банку в Києві відбувся відкритий захист випускних кваліфікаційних робіт 
студентів, який проходить на постійній основі. Учасниками стали студенти, що отримують освіту 
за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» кафедри банківської справи 
Київського національного торговельно-економічного університету.

Представники департаменту персоналу регулярно відвідують заклади освіти, під час яких 
налагоджують співпрацю з центрами працевлаштування, спілкуються зі студентами та школярами. 
Активно здійснюється співпраця з молодіжними організаціями: AIESEC, Ugen, Stud-Point. Планово 
продовжується робота у рамках «Пакту заради молоді 2020», одним із підписантів якого є 
Райффайзен Банк Аваль. Усього відбулося понад 100 зовнішніх подій у сфері співпраці з молоддю, 
до яких представники банку долучилися в різних форматах.

160 студентів пройшли практику в банку в звітному році. Успішно реалізовано програму стажувань 
у IT та інших напрямках, за результатами кращі студенти отримали пропозицію працевлаштування. 
Програма передбачає залучення студентів і молодих спеціалістів без досвіду роботи. Вони у 
щоденній взаємодії з наставниками працюють над реальними бізнес-завданнями та проектами. За 
результатами стажування більш ніж 50% стажерів залишаються працювати в Райффайзен Банку 
Аваль. Але навіть ті, хто пройшов стажування і не залишився у банку, отримали найважливіше – 
досвід та нові знання і дають позитивний зворотний зв’язок щодо програми. Всього до стажування 
було залучено 55 студентів у 12 підрозділах Банку.
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Департамент персоналу активно розвиває бренд роботодавця банку через соціальні мережі та 
має власні кар’єрні сторінки у Facebook та Instagram («Кар’єра у Райффайзен Банку Аваль») та 
Telegram («Робота у Райффайзен» – https://t.me/robotaRBA).

Райффайзен Банк Аваль визнано «Найкращим роботодавцем у фінансовій сфері» у рамках 
міжнародного дослідження Randstad Employer Brand Research – 2019 в Україні.

За версією EY Ukraine банк увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України.

За підсумками 2018 року Райффайзен Банк Аваль увійшов до ТОП-20 найкращих компаній-
роботодавців країни за версію Міжнародного кадрового порталу «HeadHunter Україна». Підсумки 
було оголошено навесні 2019 року.

Операційна діяльність та ІТ
Роботу вертикалі операційної підтримки в 2019 році, як і банку в цілому, було направлено, перш 
за все, на покращення клієнтського досвіду та підвищення ефективності завдяки впровадженню 
новітніх технологій та трансформацій, використанню принципів гнучкості, швидкості адаптації в 
ринкових умовах, спрощенню та діджиталізації процесів.

Протягом 2019 року працівники вертикалі операційної підтримки брали активну участь в 
адаптивних командах та проектах в якості експертів у нових ролях, використовуючи сучасні 
принципи гнучкості та адаптації, що позитивно відображається на досягненні цілей і окремих 
команд, і банку в цілому. За рахунок амбітних цілей та наполегливої роботи вертикалі операційної 
підтримки вдалося зробити багато важливих кроків в реалізації цілей банку та стратегії його 
розвитку.

Вертикаль операційної підтримки складається з таких підрозділів, як департамент операційного 
сервісу, департамент грошового обігу, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, 
департамент організаційного управління та адміністрування трудових відносин, департамент 
закупівель та роботи із договорами з нерухомого майна та господарських операцій, офіс 
управління проектами з нерухомістю, управління підтримки та обслуговування майна та управління 
адміністративного обслуговування Київського регіону. Всі ці підрозділи доклали максимум зусиль 
та реалізували велику кількість ініціатив в 2019 році, які вплинули на ефективність багатьох 
процесів і фокусувалися на розвиткові інфраструктури банку.

Зокрема, у сфері закупівель було підвищено ефективність закупівельного процесу в цілому на 
23%, у тому числі зменшено термін проведення закупівлі та досягнуто значної економії коштів 
банку у розмірі 5 млн євро.

Протягом звітного року було також зменшено на 22,5% загальну кількість господарських 
договорів і рахунків. Завдяки оптимізації та роботизації процесів за напрямком супроводження 
господарських договорів підвищено ефективність цих процесів на 55%.

За напрямком управління нерухомістю у 2019 році було досягнуто значних результатів. Зокрема, 
збільшено на 27% валовий дохід від продажу та оренди нерухомості. Здійснено поточні ремонти 
288 об’єктів, організовано 10 навчальних класів для потреб роздрібного бізнесу. Завершено 
реконструкцію 12 найважливіших відділень у країні, а також впроваджено концепцію сучасних та 
зручних офісів для працівників Центрального офісу. В рамках цієї концепції розпочато реновацію 
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робочих просторів в одному з офісів банку в Києві, який використовується вже давно, а також 
організовано сучасні робочі простори в нещодавно орендованій будівлі в історичному центрі 
Києва.

У межах розвитку інфраструктури розпочато процес оптимізації та оновлення мережі банкоматів 
Райффайзен Банку Аваль. На кінець 2019 року було встановлено 800 нових банкоматів. Крім 
того, з метою покращення клієнтського досвіду та підвищення конкурентоспроможності банку 
розширюється перелік сервісів та функціональних можливостей банкоматів. 

Задля підвищення ефективності процесів забезпечення потреб клієнтів банку у готівкових коштах, 
в 2019 році проведено низку активностей за напрямком інкасації коштів та перевезення валютних 
цінностей. Це дало змогу забезпечити високу якість обслуговування клієнтів без суттєвого 
підвищення рівня витрат в умовах зростання вартості послуг на охорону та обслуговування 
автомобільного транспорту.

У звітному році було зменшено витрати за господарськими операціями, зокрема на 0,6 млн грн за 
рахунок переходу на використання банком еко паперу та 1 млн грн за результатом впровадження 
програми ефективного енергозбереження. 

Успішно працююча у Райффайзен Банку Аваль технологія роботизації процесів у 2019-ому 
посприяла як оптимізації процесів, які позитивно впливають на клієнтський досвід (відкриття 
карткових рахунків для клієнтів мікробізнесу, обробка вхідних та вихідних СВІФТ повідомлень, 
доставка карток кур’єрами (Smart delivery)), так і допомогла уникнути збільшення чисельності 
підрозділів на фоні збільшення об’сягів за процесами (перевірка відкритих та закритих рахунків 
у реєстрі боржників, обробки документів про арешт, внесення операцій, що підпадають 
під фінансовий моніторинг, розміщення документів Raiffeisen Online у системі електронного 
документообігу (Document Management System).

Підвищення продуктивності залишалося і є одним з основних фокусів Операційних центрів, 
розміщених у м. Херсон та м. Житомир, 2019 рік не став виключенням. Постійне вдосконалення 
процесів з метою оптимізації та автоматизації в результаті вплинуло на покращення продуктивності 
і вже котрий рік поспіль дозволяє обслуговувати клієнтів на якісному рівні за багатьма напрямками 
діяльності банку, забезпечуючи при цьому високу ефективність та безперервність процесів.

Наполеглива праця згуртованої команди вертикалі операційної підтримки посприяла в значній 
мірі своєчасній та успішній реалізації регуляторного проекту – імплементації IBAN у Райффайзен 
Банку Аваль.

Протягом 2019 року було впроваджено також низку ініціатив із оптимізації та діджиталізації 
внутрішніх процесів, зокрема в частині адміністрування персоналу, які, в свою чергу, дозволили 
підвищити внутрішню ефективність для якісного та оперативного обслуговування клієнтів.

Високопрофесійна робота підрозділів вертикалі операційної підтримки, постійна готовність до змін, 
вдосконалення внутрішніх процесів, своєчасне реагування на зміни ринку та вимог регуляторних 
органів дозволяє й надалі підтримувати сервіс клієнтів на високому рівні, а також репутацію не 
тільки надійного, а й сучасного банку.

Увагу ІТ підрозділів у 2019 році було зосереджено на розробці адаптивного ІТ управління для 
підтримки перших адаптивних команд банку. На початку року команди почали свою роботу 
та отримали активну підтримку у формуванні і підборі учасників. У звітному році основними 
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напрямками для прискорення трансформації були: аналіз доцільності використання системи 
управління бізнес-процесами та нової карткової системи (IS-Card), а також створення середовища 
розвитку та підготовки до CI/CD (безперервна інтеграція / безперервна доставка збірок 
програмного забезпечення).

Іншим важливим напрямком ІТ було впровадження нового стандарту IBAN, який було успішно 
розгорнуто у промисловому середовищі згідно плану – двома фазами.

У банку реалізовано проект із впровадження хмарних рішень Microsoft Office 365, який також 
включав міграцію поштових сервісів в Outlook та впровадження багатьох сучасних інструментів 
для співпраці. У межах проекту було започатковано програму поглибленого вивчення продуктів 
Office 365 для створення додаткової цінності для бізнесу.

Було визначено основу нової ІТ стратегії для підтримки ІТ інновацій та покращення досвіду клієнтів 
у банку. В рамках цілей Райффайзен Банку Аваль щодо трансформації було проведено семінар 
із бізнес-підрозділами з питань аналізу впливу ІТ стратегії на бізнес.

Для усунення залежності від постачальника та забезпечення безперервності бізнесу у 2019 році 
було створено Центр компетенцій IBIS. Затверджено відповідну стратегію щодо заміни застарілого 
програмного забезпечення.

Було розпочато дії щодо зміни платформи основної банківської системи (BankMaster), а також 
було виведено з експлуатації систему ISAOD HO шляхом переведення функціоналу до системи 
C-ISAOD.

Основні зусилля в ІТ інфраструктурі були спрямовані на модернізацію робочих місць у відділеннях, 
а також забезпечення стабільності банківських систем для підтримки бізнесу та підвищення 
продуктивності.

Послуги 
корпоративним клієнтам
Корпоративний бізнес у 2019 році фокусувався на таких ключових пріоритетах: надання 
якісних фінансових послуг своїм клієнтам та партнерам, поширення експертизи та професійних 
навичок через кращий досвід, мотивація і професійне зростання персоналу. Ці пріоритети були 
закладені в основу стратегії корпоративного бізнесу та стали ключовими в роботі з міжнародними 
компаніями, представниками великого та середнього українського бізнесу, державними 
установами та громадськими організаціями. Побудова довготривалих партнерських відносин, 
чесність і прозорість, відкритість та фаховість персоналу, консультаційний сервіс та якісна 
підтримка щоденних послуг через зручну мережу відділень із року в рік залишаються запорукою 
успіху банку.

Райффайзен Банк Аваль укотре зайняв першість за більшістю критеріїв у регулярному дослідженні 
українського ринку банківських послуг для юридичних осіб корпоративного сегменту, який 
проводить компанія GFK. Відповідно, за результатами опитування в 2019 році Райффайзен Банк 
Аваль має першість у рейтингу надійності (36% опитаних компаній вважають його найнадійнішим 
банком в Україні); займає першу сходинку за показником «основний банк» – 21% юридичних осіб в 
Україні вважають Райффайзен Банк Аваль своїм основним банком за гарні умови обслуговування, 
уважне ставлення до клієнтів, надійність та стабільність, тривалу співпрацю тощо.
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Райффайзен Банк Аваль знову отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
нагороду «Найактивніший банк-емітент в Україні», а також відзнаку «Найактивніший банк-емітент 
– Green Trade».

У звітному році Райффайзен Банк Аваль був банком номер один за середнім розміром портфеля 
торгового фінансування на ринку України. Середня частка ринку протягом 11 місяців 2019 року 
становила 10,62%. Журнал Global Finance укотре назвав Райффайзен Банк Аваль «Кращим банком 
із торгового фінансування» за результатами свого щорічного ексклюзивного опитування. Обсяг 
транзакцій, ринкова частка, міжнародний масштаб, охоплення бізнесу, якість обслуговування 
клієнтів, конкурентне ціноутворення та впровадження інноваційних технологій і підходів – ключові 
критерії, за якими обирали переможців щорічних премій серед фінансових інституцій. Окремо 
журнал Global Finance при визначенні переможців враховував думки аналітиків та експертів 
ринків, результати опитувань топ-менеджменту міжнародних та національних компаній.

Угода з Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) про фінансування українських компаній під 
гарантію ЄІБ, укладена Райффайзен Банком Аваль ще у 2018 році, надала банку можливість 
покрити частину кредитного ризику при фінансуванні клієнтів за рахунок гарантії Європейського 
Союзу в 2019 році, а українським компаніям та підприємцям покращити доступ до фінансів 
на вигідних умовах, включаючи зниження вимог до застави. Загальний ліміт фінансування під 
гарантію ЄІБ становить 68,5 млн євро, максимальний кредитний ліміт на окремого клієнта – 5 
млн євро. Строк фінансування кредитних проектів – від 6 до 120 місяців. Цільовим сегментом для 
надання фінансування під гарантію ЄІБ було визначено середній корпоративний бізнес (corporate 
middle market), малий та мікробізнес. Гарантія ЄІБ розповсюджується на весь спектр кредитних 
продуктів банку – короткострокові кредити на фінансування бізнесу, інвестиційні кредити, гарантії, 
акредитиви тощо. У рамках Угоди про фінансування під гарантію ЄІБ у якості таргет-групи для 
кредитування було визначено українського товаровиробника з гарною репутаційною складовою 
та прийнятним фінансовим станом, який готовий інвестувати у власний розвиток, є успішним в 
Україні та має намір вийти на ринки ЄС.

У результаті співпраці Райффайзен Банку Аваль з інноваційною платформою Agrohub в 2019 
році було презентовано дослідження «Інноваційні пріоритети аграрного сектору України». Це 
дослідження базується на 150 інтерв’ю з керівниками та спеціалістами 20 провідних аграрних 
підприємств із земельним банком від 5 до 500 000 гектарів. Було зібрано понад 50 прикладів 
використання аграрних інновацій та 135 технологічних рішень, доступних українським аграріям, 
а також проведено регіональні практикуми в Полтаві та Черкасах, які більше розкрили тематику 
інновацій в аграрному секторі.

Райффайзен Банк Аваль тривалий час залишається одним із лідерів української банківської 
системи у сфері кредитування бізнесу практично всіх галузей економіки країни, в тому числі – 
агропромислового комплексу. Підтвердженням цьому є те, що банк – серед лауреатів премії 
«Агробренд року». Банк займає одну з лідируючих позицій на ринку фінансування агротехніки 
та елеваторного обладнання та є беззаперечним лідером фінансування аграрної галузі у вигляді 
проавальованих векселів, обсяг яких у 2019 році зріс на 26% і сягнув 2,9 млрд грн. У десяти містах 
України відбувся освітній семінар «Агропростір 2019: земля, податки, безпека», організований 
спільно з компанією «Байєр». Він розкрив актуальні питання законодавства щодо земельної 
реформи в Україні, її юридичні та фінансові аспекти.

Розуміючи важливість трансформації, корпоративний бізнес спільно з операційним департаментом 
долучився до створення довідника Digital Transformation of Ukraine: Vision 2025 від компанії Top lead, 
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видання якого спрямоване на те, щоб привернути увагу до змін у світі, в державному управлінні 
та наданні електронних сервісів, а також на рівні українських компаній, які вже трансформуються 
та відповідають вимогам часу. Одним із таких кейсів є роботизація у Райффайзен Банку Аваль – 
запровадження автоматизації процесів на різних етапах всередині банку, а саме: в напрямках 
фінансового моніторингу, відкриття рахунків, адміністрування депозитів, платежів SWIFT тощо. 
Продовжуючи ефективний напрямок розвитку освітніх програм для своїх клієнтів, корпоративний 
бізнес Райффайзен Банку Аваль провів низку бізнесзустрічей за участю клієнтів і партнерів. У 
зв’язку із впровадженням у 2020 році нових правил «Інкотермс», банк організував серію освітніх 
семінарів із залученням представників компаній, що займаються експортно-імпортною діяльністю.

Окрема увага у 2019 році приділялася персоналу корпоративного бізнесу. Було започатковано та 
реалізовано навчальну програму Growing Stars, яка сприяла професійному зростанню, співпраці 
та якісній взаємодії всередині колективу та ініціації проектів, спрямованих на покращення 
обслуговування клієнтів. Програма складалася із 4 модулів і зібрала 50 учасників, у тому числі 7 
наставників, які є експертами в різних галузях та надихали команди на активну роботу.

Багаторічний досвід роботи банку на українському ринку в поєднанні з можливістю вивчати 
та впроваджувати кращі міжнародні практики Групи РБІ зумовили появу та розвиток саме 
таких послуг, які відповідають сучасним потребам і українських компаній, і транснаціональних 
корпорацій.

Основні продукти та послуги

• УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ:       
— відкриття та ведення поточних рахунків;        
— централізований контроль платежів;        
— корпоративне бюджетування;         
— корпоративний автоклієнт;         
— грошові перекази;          
— карткові програми;          
— вихідні міжнародні платежі;         
— консолідована виписка за структурними підрозділами компанії;     
— послуги з інкасації;          
— прийом платежів та торгівельної виручки в касах банку;      
— прийом платежів у банківських терміналах самообслуговування;     
— виписки SWIFT у форматі MT940, MT942;       
— вхідні міжнародні платежі;         
— розподіл ресурсів компанії між її структурними підрозділами в автоматичному режимі 
(cash pooling);           
— консолідація залишків системних клієнтів (zero balancing);      
— конверсійні операціїї.

• ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ (капітальні інвестиції, заміна основних засобів, фінансування 
оборотного капіталу):          
— фінансування проектів;          
— фінансування оборотного капіталу;        
— кредити сільськогосподарським підприємствам;       
— факторинг із частковим та повним регресом, без регресу;      
— корпоративні овердрафти (юридичним особам);       
— овердрафти з диференційованими процентними ставками;      
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— торгове фінансування та документарні операції (включаючи банківські гарантії, імпортні 
акредитиви, резервні акредитиви, документарне інкасо, вексельні розрахунки);   
— організація та участь у проектах надання синдикованих кредитів;     
— довгострокове фінансування, гарантоване іноземними кредитними агентствами;   
— інвестиційне кредитування.

• ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ:         
— депозити з виплатою процентів у строки погашення;      
— депозити з виплатою процентів щомісяця;        
— депозити з можливістю поповнення;        
— депозити з можливістю повного чи часткового зняття коштів до строку погашення;   
— розміщення тимчасово вільних коштів на короткі терміни (від 3-х днів).

Інструменти торгового фінансування – гарантії, акредитиви, вексельні схеми розрахунків, 
факторинг, структуроване фінансування тощо – були й залишаються для Райффайзен Банку 
Аваль тим напрямком бізнесу, в який постійно інвестуються знання, досвід та фінансові ресурси.

Райффайзен Банк Аваль – один із небагатьох банків в Україні, який зберіг суттєві ліміти 
першокласних європейських та світових банків в іноземній валюті для підтвердження документарних 
та гарантійних операцій для своїх клієнтів – і імпортерів, і експортерів.

Банк і надалі орієнтується на задоволення потреб експортерів та імпортерів в якісних банківських 
послугах. Окрім послуг торгового фінансування комплексу Cash Management, такі компанії 
можуть також розраховувати на ефективну підтримку потреб бізнесу і з боку казначейства банку, 
адже за обсягами операцій купівлі-продажу валюти Райффайзен Банк Аваль є одним із лідерів 
банківського ринку України.

Послуги 
суб'єктам малого та мікробізнесу
У 2019 році Райффайзен Банк Аваль займав одну з лідируючих позицій на ринку банківських 
послуг клієнтам малого та мікробізнесу (2 місце згідно з результатами щорічного дослідження 
GfK Ukraine). Такого успіху досягнуто завдяки активним продажам та можливості надавати повний 
спектр банківських продуктів та послуг для клієнтів бізнес банкінгу.

Райффайзен Банк Аваль у звітному році оновив свою сервісну модель і запропонував клієнтам 
нову лінійку пакетів розрахунково касового обслуговування. Це 4 нових пакети з різним набором 
продуктів та сервісів: «Бізнес Старт», «Бізнес Класик», «Бізнес Комфорт», «Бізнес Еліт +». Окремо 
було також виділено пакет обслуговування для клієнтів, які працюють в сфері ІТ – «БенефІТ».

Нова пакетна лінійка універсальна та розрахована і на фізичних осіб – підприємців, і на юридичних 
осіб будь-якого виду діяльності. Нові пакети послуг містять унікальні на ринку сервіси, такі як чат-
бот, консьєрж-сервіс для бізнесу, страхування від нещасних випадків для бізнесу, обслуговування 
у персонального менеджера. 

У 2019 році для клієнтів бізнес банкінгу Райффайзен Банку Аваль було впроваджено нову 
систему дистанційного обслуговування рахунків із сучасним інтерфейсом та розширеними 
функціональними можливостями.
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Райффайзен Банк Аваль запровадив у звітному році унікальне для українського ринку преміальне 
бізнес-обслуговування та новий пакет послуг «Бізнес Еліт+» із новими сучасними продуктами та 
послугами. Це надало особливого статусу найкращим клієнтам сегменту Premium Business Banking, 
котрі потребують пріоритетного обслуговування, впевненості в швидкому доступі до фінансування 
бізнесу, сучасних каналів комунікацій, додаткових привілеїв. Пакет, зокрема, включає:   
— обслуговування в сучасній комфортній Бізнес преміум зоні;     
— персонального Бізнес преміум менеджера та індивідуального сервіс-менеджера;   
— пріоритетність в обслуговуванні;        
— розширений доступ до сервісу YouControl, що дозволяє знайти та перевірити  
платоспроможність партнерів;         
— можливість придбати програму страхування з максимальною страховою сумою за 
спеціальною знижкою;          
— максимальне наповнення продуктами та послугами за спеціальними тарифами в 
розрахунково-касовому обслуговуванні;        
— платіжну картку Бізнес преміум-класу – Visa Platinum Business із безліччю переваг від Visa; 
— безкоштовне користування сервісом «Бізнес консьєрж-сервіс».

Для бізнес-клієнтів, які обслуговуються в пакеті «Бізнес Еліт +» та «Бізнес Комфорт», 
Райффайзен Банк Аваль започаткував нову послугу, аналогів якої в Україні немає. 
Йдеться про Бізнес консьєрж-сервіс, який допомагає вирішити не лише особисті питання, 
а й, насамперед, націлений на вирішення потреб бізнесу та його власників. Цей сервіс надає 
клієнтам широкий перелік передплачених банком професійних послуг:    
— юридичні консультації (1 безкоштовна послуга на місяць);      
— бухгалтерські консультації (1 безкоштовна послуга на місяць);     
— послуги кур’єра в містах-мільйонниках (2 безкоштовні послуги на місяць);    
— послуги перекладача (1 безкоштовна послуга на місяць);      
— послуги дизайнера (1 безкоштовна послуга на місяць);      
— розширена перевірка та аналіз контрагентів (3 безкоштовні послуги на місяць).

Щодо вирішення особистих потреб, Бізнес консьєрж-сервіс може безкоштовно забезпечити:  
— замовлення квітів;          
— підбір подорожей;          
— купівлю квитків на літак, потяг, концерт;        
— бронювання готелю;          
— запис на прийом до лікаря;         
— замовлення столика в ресторані;        
— допомогу в пошуку контактів чи необхідних закладів;      
— допомогу в прокладанні маршруту з пункту А у пункт Б за кордоном;    
— тощо.

Скористатися Бізнес консьєрж-сервісом можна трьома каналами – через чат-бот, телефоном або 
електронною поштою. 

Чат-бот – це можливість комунікації клієнта з асистентами бізнес консьєрж-сервісу з простою 
навігацією у смартфоні. Окрім організації вирішення особистих та бізнес-питань за допомогою 
бізнес консьєрж-сервісу, чат-бот має низку додаткових сервісів:     
— зручний пошук інформації про потрібні банківські продукти;     
— можливість надіслати онлайн-заявку на кредит;       
— карту відділень та банкоматів банку;        
— спеціальні пропозиції від банку та партнерів для бізнес-клієнтів;     

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

45



— бізнес-журнал для підприємців;         
— перевірку контрагента за допомогою сервісу YouControl. 

Зазначимо, що доступ до інформаційної частини чат-боту (крім Бізнес консьєрж-сервісу) для всіх 
клієнтів Райффайзен Банку Аваль абсолютно безкоштовний.

Протягом звітного року спостерігалася позитивна динаміка залучення банком на обслуговування 
нових клієнтів у рамках пакетів послуг. У 2019 році відкрили рахунки майже 25 тисяч клієнтів 
малого та мікробізнесу. Депозитний портфель клієнтів бізнес банкінгу у звітному році сягав 
16 млрд грн.

Райффайзен Банк Аваль продовжував займати провідну позицію в кредитуванні сегменту малого 
та мікробізнесу у 2019 році. Кредитний портфель бізнес банкінгу, в порівнянні з 2018 роком, 
збільшився на 25% та становив 7,0 млрд грн.

У 2019 році банк зайняв лідерські місця в національних і міжнародних рейтингах банків та 
компаній:           
— «Найкращий банк у кредитуванні малого бізнесу» (Райффайзен Банк Інтернаціональ);  
— переможець у номінації «Кредити малому та середньому бізнесу» (компанія «Фінансовий 
клуб»);            
— «Найкраще кредитування малого та мікробізнесу без забезпечення – Кредитна картка для 
підприємців» (SME Banking Club).

Райффайзен Банк Аваль продовжує підтримувати агробізнес в Україні. Так, у 2019 році було 
надано таким клієнтам малого та мікробізнесу понад 700 млн грн інвестиційних кредитів за 
зменшеною відсотковою ставкою у рамках партнерських програм.

Райффайзен Банк Аваль бере участь у програмах підтримки розвитку підприємств 
агропромислового комплексу в межах меморандуму з Мінагрополітики України, що дозволяє 
клієнтам малого та мікробізнесу отримувати часткову компенсацію вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва, насіння сільськогосподарських рослин 
вітчизняного виробництва, часткову компенсацію відсоткової ставки за банківськими кредитами 
тощо.

У 2019 році запроваджено новий кредитний продукт для агросектору на придбання 
сільськогосподарської техніки в межах співпраці з одним із партнерів Райффайзен Банку Аваль. 
Це інвестиційний кредит без застави, який не передбачає власного внеску клієнта та сплату комісії 
за надання кредитних коштів. При цьому особливих вимог для клієнтів немає – це стандартні 
критерії банку, які поширюються на всіх агроклієнтів.

У звітному році Райффайзен Банк Аваль видав 6,4 тис. нових «Кредитних карток для підприємців», 
їх загальна кількість станом на 31 грудня 2019 року досягла 26,7 тис. штук. Загальний портфель 
кредитів за кредитними картками для підприємців на кінець року становив 463,8 млн грн.

Клієнти бізнес банкінгу – власники кредитних карток для підприємців на цей час мають змогу 
розраховуватися бізнес-картками за допомогою сервісів Apple Pay та Google Pay.

У звітному році банк продовжував також надавати спектр нефінансових послуг бізнес-клієнтам. 
Приміром, у партнерстві з Європейською Бізнес Асоціацією в рамках проекту SME HUB було 
проведено 5 бізнес-семінарів, які відвідали близько 400 бізнес-клієнтів банку в найбільших містах 
України.
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Інтернет-клуб клієнтів Райффайзен Банку Аваль «Мій бізнес» поповнився новими публікаціями з 
корисною інформацією про зміни в законодавстві та податковому обліку, про особливості виходу 
на міжнародні ринки, IT-розробки для малого бізнесу, цікаві бізнес-кейси. Протягом 2019 року для 
клієнтів банку було опубліковано 95 статей на бізнес-тематику та підготовлено і розповсюджено 
номер безкоштовного журналу «Мій бізнес».

Основні продукти та послуги

• РАХУНОК ІЗ ПАКЕТОМ ПОСЛУГ        
Райффайзен Банк Аваль пропонує клієнтам бізнес банкінгу пакети послуг із обслуговування 
поточних та поточних карткових рахунків, які включають широкий спектр сервісів, необхідних 
бізнесу.

• ПАКЕТ ПОСЛУГ «БІЗНЕС СТАРТ»        
Cтворений для клієнтів, які мають лише поточний картковий рахунок, що є достатнім для ведення 
їхнього бізнесу.

• ПАКЕТ ПОСЛУГ «БІЗНЕС КЛАСИК»        
Оптимальний для базових потреб клієнтів, яким для здійснення діяльності достатньо використовувати 
рахунки в національній валюті.

• ПАКЕТ ПОСЛУГ «БІЗНЕС КОМФОРТ»        
Зручний для клієнтів, які активно користуються банківськими послугами, в т.ч. мають кредити та 
здійснюють операції в іноземних валютах.

• ПАКЕТ ПОСЛУГ «БІЗНЕС ЕЛІТ+»        
Передбачає преміальне обслуговування з найвищим пріоритетом та створений для клієнтів, які 
мають значні залишки коштів на рахунках та/або мають надані банком кредити в значних сумах.

• ПАКЕТ ПОСЛУГ «BENEFIT»         
Створено для клієнтів – фізичних осіб – підприємців у ІТ-галузі.

• СИСТЕМА «РАЙФФАЙЗЕН БІЗНЕС ОНЛАЙН»       
Система дистанційного банківського обслуговування поточних рахунків, доступ до якої 
здійснюється через мережу Інтернет і яка забезпечує клієнту можливість управляти поточними 
рахунками, здійснювати платежі в національній та іноземних валютах, формувати виписки, вести 
довідники контрагентів, отримувати інформаційні послуги, здійснювати електронний документообіг 
із банкомі.

• SMS (E-MAIL) ІНФОРМУВАННЯ        
Можливість отримувати інформацію у вигляді sms-повідомлень або повідомлень на електронну 
пошту про стан рахунків, підключених до системи «Клієнт-Банк».

• ЧАТ-БОТ/ БІЗНЕС КОНСЬЄРЖ-СЕРВІС        
Чат-бот – месенджер для клієнтів бізнес банкінгу, створений для зручності комунікації клієнта з 
банком.

Бізнес Консьєрж-сервіс – комплекс інформаційно-сервісних послуг, який включає виконання 
особистих та бізнес-запитів клієнта, надання безкоштовних послуг юристів, бухгалтерів, 
перекладачів, дизайнерів та кур’єрів.
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• ПОСЛУГА «ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ»        
Зарплатний проект передбачає виплату зарплат, премій і компенсацій, витрат на відрядження та 
інших нарахувань для працівників на карткові рахунки у банку.

• «РЕГУЛЯРНИЙ БІЗНЕС ПЛАТІЖ»        
Сучасний та зручний сервіс автоматичних платежів за дорученням клієнта.

• ДЕПОЗИТНІ ПРОГРАМИ:         
— «Лідер»           
Депозит дає можливість самостійного визначення схеми отримання відсотків – щомісяця або в 
кінці строку дії депозиту.          
— «Капітал»           
Депозит передбачає капіталізацію відсотків – щомісяця відсотки додаються до суми депозиту, 
збільшуючи суму депозиту та прибуток від нього. Виплата відсотків у кінці строку дії депозиту. 
— «Депозитна лінія»          
Депозит надає можливість вільного користування власними коштами на депозитному рахунку 
(поповнювати рахунок та знімати кошти) та щомісяця отримувати відсотки.    
— «Партнер»           
Депозит виступає у якості забезпечення за активними операціями кредитування, проведення 
документарних операцій (гарантії та акредитиви) та операцій з цінними паперами (авалювання 
векселів)

• АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ:          
Кредитна картка для підприємців – картка для фінансування повсякденних витрат підприємця.  
картка для фінансування повсякденних витрат підприємця.      
Переваги:           
— кредит для підприємців без застави;        
— пільговий період на розрахунки в торговельній мережі та мережі Інтернет, що дозволяє користуватися 
кредитними грошима, не сплачуючи відсотків (у разі своєчасного повернення коштів);   
— фіксована відсоткова ставка на повні 2 роки дії кредитного ліміту;     
— можливість переказу коштів партнерам та контрагентам через банкомати та центри 
самообслуговування, що дозволяє значно заощадити час.

• ФІНАНСУВАННЯ ПОПОВНЕННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ      
— Овердрафт.           
— Відновлювана кредитна лінія.         
— Беззаставний кредит, невідновлювальна кредитна лінія.

• ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ        
— Кредити на придбання автотранспорту, обладнання тощо.      
— Беззаставний інвестиційний кредит «Розвиток».

• ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ АГРАРІЇВ:       
— Агрокредит           
 Відновлювальна кредитна лінія для клієнтів малого та мікробізнесу.     
 Кредит на поповнення оборотних коштів.       
— Інвестиційний агрокредит         
Кредит на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання.     
— Партнерські програми для аграріїв        
Спеціальна пропозиція від партнерів банку.        
— Простий або переводний вексель (авалювання векселя)      
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Надається позичальниками сегменту малого та мікробізнесу в якості гарантування оплати 
поставок на умовах відстроченого платежу.

• ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ:         
— Безвідкличний покритий акредитив у гривні       
— Імпортний (непокритий) акредитив (надається в інвалюті)      
 Надається клієнтам, які займаються ЗЕД.        
— Гарантія виконання          
— Гарантія платежу          
 Спосіб забезпечення виконання клієнтом платіжних зобов'язань за своїми контрактами/
договорами.           
— Тендерна гарантія          
 Надається банком клієнту для участі в тендерних торгах.      
— Туристична гарантія          
 Надається суб’єктам туристичної діяльності.

Послуги приватним особам
В обслуговуванні фізичних осіб Райффайзен Банк Аваль у 2019 році ставив за мету подальше 
вдосконалення послуг і пропозицій продуктів, а також розширення обслуговування дистанційними 
каналами.

Депозити

Банк залишається одним із лідерів за обсягом залучених коштів фізичних осіб, що перевищує 24 
млрд грн.

Клієнти Райффайзен Банку Аваль можуть розмістити свої заощадження на рахунках до запитання 
та депозитних рахунках. Останні мають низку додаткових переваг для вкладника, таких як: 
• виплата відсотків наприкінці терміну чи щомісяця, або капіталізація відсотків;   
• можливість поповнення готівковим або безготівковим способом (зокрема через Інтернет-
банкінг для фізичних осіб Raiffeisen Online, через банківські термінали самообслуговування або 
за допомогою послуги постійного доручення на поповнення вкладу без відвідування відділення);  
• поповнення або часткове зняття коштів протягом пільгового періоду (7 днів після 
пролонгації вкладу) без розірвання договору;       
• вклад на вимогу з підвищеною процентною ставкою та вільним доступом до депозиту 
без обмежень та втрати відсотків у відділенні або через Raiffeisen Online;    
• вклади зі щомісячно зростаючою відсотковою ставкою;      
• депозити з підвищеною процентною ставкою для власників пакетів банківських послуг;  
• послуга «SMS-інформування за операціями по вкладному рахунку» для зручного контролю 
руху коштів по строковому депозиту або вкладу «Універсальний».

Вкладники Райффайзен Банку Аваль можуть дізнатися про стан свого рахунка, скориставшись 
Інтернет-банкінгом Raiffeisen Online.

Депозитний вклад можна розмістити в національній чи іноземній валюті (доларах США, євро) до 
запитання або терміном на 1, 2, 3, 6 та 12 місяців. Ставки за строковими депозитними договорами 
не змінюються протягом усього терміну їхньої дії.
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Кредит готівкою

Зростання доходів населення та зміцнення гривні викликали великий попит на споживче 
кредитування у звітному році.

2019 рік позначився у Райффайзен Банку Аваль подальшою оптимізацією ризик-критеріїв 
при кредитуванні фізичних осіб. Банк продовжив активно залучати фізичних осіб, які не є його 
зарплатними чи пенсійними клієнтами.

Було максимально спрощено пакет документів для отримання кредиту – тепер потрібен лише 
паспорт та ідентифікаційний код клієнта для прийняття рішення.

Умови отримання позик в Райффайзен Банку Аваль завжди були і залишаються прозорими: 
відсоткова ставка щомісячно нараховується на залишок за кредитом, при достроковому погашенні 
відсотки сплачуються лише за дні користування кредитом, немає прихованих комісій. 

Єдиним додатковим платежем є страхування позичальника, яке гарантує погашення кредиту за 
рахунок страхової виплати у разі втрати клієнтом працездатності або загибелі через хворобу чи 
нещасний випадок, без перекладання відповідальності на його близьких. За кредитом готівкою 
страховий платіж стягується при отриманні кредиту. 

У 2019 році банк запустив онлайн-кредитування для наявних клієнтів через Інтернет-банкінг 
Raiffeisen Online. Лише декілька кліків – і клієнт отримує кошти на свою картку будь-де в режимі 
24/7. На кінець року продажі кредиту готівкою через Raiffeisen Online склали 28% від загальних 
продажів цього продукту. 

Впроваджено також нові програми кредитування, такі як кредит готівкою «Міні-Кеш» та 
«Рефінансування кредитів в інших банках».

«Міні-Кеш» продається тільки в онлайн – у Raiffeisen Online. Клієнт може брати його частинами, 
в будь-який час та 24/7, є також можливість обирати зручну для позичальника дату погашення.

«Рефінансування кредитів в інших банках» передбачає надання кредиту готівкою на погашення 
до п’яти кредитів в інших банках, пропозицію меншого загального платежу за ними та надання 
додаткових коштів.

Райффайзен  Банком Аваль було впроваджено низку ініціатив, спрямованих на автоматизацію 
процесу надання кредитів населенню. Скорочено час очікування клієнтом кредитних коштів, 
що виплачуються у відділеннях, за рахунок автоматизації виплати в системах банку. Кошти 
зараховуються клієнту на картку відразу після підписання кредитного договору, тоді як раніше 
потрібно було чекати до двох годин.

Щомісяця банк проводив кампанії «Кредит готівкою для найкращих клієнтів» та оновлював 
пропозиції для наявних клієнтів (перехресні продажі), активно фінансував клієнтів на придбання 
енергозберігаючих товарів за програмою ЄБРР IQ energy та проводив регулярні промо-
кампанії:           
• акція «-50% від відсоткової ставки на перший місяць» передбачала встановлення відсоткової 
ставки з дисконтом 50% на перший місяць користування кредитом;     
• зменшення розміру страхового платежу або його відміна: раз на місяць протягом тижня 
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кредити готівкою зі страхування життя позичальника надавалися за зниженим тарифом або 
за страховим тарифом 0%;         
• проведення акцій для клієнтів у відділеннях під час «Днів клієнта»: за оформлення кредиту 
готівкою позичальники отримували подарунки.

У березні проведено рекламну ТВ-кампанію зі спеціальною пропозицією щодо кредиту готівкою 
– «0,01% на перші 2 місяці». Пропозиція діяла для всіх клієнтів – і зарплатних чи пенсійних, і нових 
клієнтів банку.

Загалом протягом 2019 року було надано 63,5 тис. кредитів готівкою на загальну суму 
2,5 млрд грн.

Іпотека

Продукти іпотечного кредитування у 2019 році надавалися зарплатним клієнтам, преміум-
клієнтам та працівникам банку за програмами: «Житло в кредит на вторинному ринку» та «Кредит 
під заставу нерухомості».

Кредитна картка

2019 рік позначився новинками та акційними пропозиціями щодо кредитної картки.

Зокрема, у липні розпочато випуск нової картки з найдовшим пільговим періодом – кредитної 
картки «100 днів». Із цією карткою клієнти отримують додаткові кошти для покупок та до 100 днів 
без сплати відсотків (за безготівковими операціями покупки).

Продовжено видачу ексклюзивних кредитних карток Fishback. Протягом перших 30 днів із моменту 
надання кредитного ліміту діє welcome-бонус: повернення 20% від витрат. Знижка від поточних цін 
нараховується балами на картку Fishka. А з 31-го дня при розрахунках карткою Fishback клієнти 
отримують 4 грн знижки/літр бензину на АЗК «ОККО» та до 10% від суми покупки балами Fishka 
за інші розрахунки.

Підсилено пропозицію щодо кредитної картки «Хочу-картка». Із «Хочу-картка 2.0» клієнти мають 
змогу знімати готівку без комісії в банкоматах Райффайзен Банку Аваль двічі на місяць.

Починаючи з травня 2019 року, для преміум-клієнтів банку пропонується нова преміальна 
кредитна картка Mastercard World Elite з лімітом до 500 тис. грн. Із цією карткою клієнти отримують 
сервіс Fast Line в аеропорті «Бориспіль» та доступ до бізнес-залів 8 міжнародних європейських 
аеропортів, а також зняття готівки по всьому світу без комісії та проведення міжнародних операцій 
карткою без комісії за конвертацію.

Кількість кредитних карток, виданих у 2019 році, сягнула близько 120 тис. штук.

У 2019-ому клієнти банку – держателі кредитних карток стали учасниками багатьох акцій. 
Переможці отримали, зокрема, три сертифікати на подорож номіналом по 50 тис. грн кожний, 
виграли подорож на двох до Риму, а також поїздку на Берлінале.

25 тис. клієнтів узяли участь в акції «Отримуй більше з кредитною карткою» та отримали cash-back 
за розрахунки кредитною карткою. 
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Держателі кредитних карток банку стали також власниками електронних сертифікатів номіналом 
200 грн, квитків у кіно та інших приємних подарунків від Райффайзен Банку Аваль та Програми 
винагород Mastercard.

Пакети послуг та платіжні картки

У 2019 році Райффайзен Банк Аваль утримував лідируючі позиції за напрямком карткових 
продуктів для фізичних осіб та обслуговування карткових рахунків. Кількість активних карткових 
рахунків становить понад 2,2 млн, а ринкова частка активних платіжних карток банку сягає 5,26%.

Протягом звітного року Райффайзен Банк Аваль:

• впровадив інноваційні електронні гаманці Apple Pay, Google Pay та Garmin Pay із технологію 
NFC, що дозволяє здійснювати покупки за допомогою смартфону, планшету та годинника;

• оновив лінійку продуктів для клієнтів преміум-сегменту та запропонував нові пакети послуг 
– «Престиж» із карткою Visa Signature та «Ексклюзив» із карткою найвищого рівня Visa Infinite. 
Пакети послуг включають преміальні послуги – аеропортові сервіси Fast Line та Lounge Key 
(відвідування бізнес-залів міжнародних аеропортів по всьому світу), консьєрж-сервіс зі зручним 
чат-ботом для вирішення будь-яких питань, а також нову програму лояльності SMARTRAVEL, за 
якою клієнти отримують винагороди – авіаквитки, сертифікати вишуканих ресторанів, магазинів 
та інші цікаві пропозиції. Оновлені пакети якнайкраще відповідають потребам та стилю життя 
клієнтів преміум-сегменту. Приріст преміальних клієнтів банку за 2019 рік становив 25%;   

• продовжував розвивати унікальний на ринку продукт «FUNкартка» для дітей та підлітків з 
програмою лояльності та  навчанням фінансової грамотності у спеціальному мобільному додатку. 
Для замовлення картки було зменшено пакет документів, а саме: для дітей віком від 6 до 14 років 
тепер необхідно пред’явити  лише свідоцтво про народження;

• розширив участь у мультипартнерській програмі винагород FISHKA, яка дозволяє отримувати 
бали за розрахунки карткою у торговельних точках України та за кордоном. Із платіжною карткою 
Visa FISHKA chip payWave клієнт отримує більше балів у точках продажів партнерів програми: в 
мережі АЗК «ОККО», магазинах «Фуршет», мережах магазинів «АЛЛО» та «Будинок Іграшок», 
у мобільного оператора lifecell, мережі аптек «Аптека Доброго дня», а також у ресторанах A la 
minute, Meiwei, інтернет-магазинах Prostor, «Шипшина», Bagland та в інших понад 100 інтернет-
магазинах партнерів, у страховій компанії «Універсальна» та за користування відеосервісом 
Megogo. На кінець 2019 року банк обслуговував понад 390 тисяч ко-бренд карток Visa FISHKA 
chip payWave. Для нових держателів платіжних карток Visa FISHKA в банку на постійній основі діє 
промо-кампанія з активації картки: нарахування подвійних балів FISHKA за розрахунки карткою 
протягом перших двох місяців із дати оформлення картки;

• продовжув пропонувати безкоштовне обслуговування рахунків зарплатним та приватним 
клієнтам банку в пакетах послуг «Оптимальний плюс» та «Активний» із картками Visa Gold chip 
payWave. Для цього протягом місяця клієнту достатньо здійснити лише 10 платежів карткою на 
будь-яку суму в торговельній мережі, Інтернеті або в Raiffeisen Online;

• випускав та обслуговував картки Національної платіжної системи «Український платіжний 
Простір». Скориставшись банкоматами Райффайзен Банку Аваль, власники карток «ПРОСТІР», 
емітованих будь-яким банком – учасником системи, можуть отримати готівку за допомогою цих 
карток чи оплатити покупки в торгово-сервісній мережі.
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За даними НБУ, станом на 1 січня 2020 року Райффайзен Банк Аваль посідав третє місце за 
кількістю АТМ (2000 одиниць), маючи одну з найбільших мереж в Україні.

Платежі

Райффайзен Банк Аваль пропонує фізичним особам здійснювати платежі на користь компаній-
партнерів через центри самообслуговування (ЦСО), у відділеннях та на своєму сайті (послуга 
«Онлайн-каса»).

Центр самообслуговування – це міні-відділення зі встановленими банківськими терміналами 
самообслуговування, які дають змогу клієнтам – держателям платіжних карток Visa, Mastercard 
або ПРОСТІР, емітованих Райффайзен Банком Аваль, самостійно здійснювати широкий спектр 
банківських операцій, не звертаючись до працівників відділень, а саме: поповнювати депозити, 
погашати кредити, сплачувати рахунки, здійснювати перекази з картки на картку, виконувати 
миттєві платежі, вносити готівку на рахунок тощо.

Послуга «Онлайн-каса» дозволяє швидко і зручно в режимі 24/7 на сайті Райффайзен Банку 
Аваль оплатити товари або послуги, здійснити платіж за будь-якими реквізитами шляхом переказу 
коштів із платіжних карток будь-яких банків України.

Грошові перекази

Велику увагу роздрібний бізнес приділяє розвиткові послуг грошових переказів. У 2019 році банк 
продовжував залучати нових клієнтів, які користуються переказами від юридичних осіб на користь 
фізичних осіб через систему грошових переказів «Аваль-Експрес»; надавав послугу здійснення 
переказів іноземної валюти фізичними особами – резидентами за кордон за операціями, що 
мають здійснюватися з дотриманням ліміту, встановленого НБУ (Е-ліміту).

Основні продукти та послуги

• ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ         
— депозити з виплатою відсотків у кінці строку;       
— депозити зі щомісячною виплатою або капіталізацією відсотків;     
— депозити з можливістю поповнення вкладу;       
— депозити з можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів;    
— депозити зі щомісячно зростаючою відсотковою ставкою;      
— депозити з підвищеною процентною ставкою для власників пакетів банківських послуг;  
— вклад на вимогу з підвищеною процентною ставкою, щомісячною капіталізацією відсотків та вільним 
доступом до депозиту в будь-який час без обмежень та втрати відсотків;    
— депозити без дострокового повернення вкладу.

• ПОТОЧНІ РАХУНКИ          
— поточні рахунки для фізичних осіб (не карткові);       
— поточний рахунок «Інвестиційний» для фізичних осіб – нерезидентів (інвесторів).

• КАРТКОВІ ПРОДУКТИ          
— карткові рахунки на умовах пакету «Оптимальний», «Активний», «Оптимальний+», Prestige, 
Exclusive та StartUp для приватних та зарплатних клієнтів;      
— пакет послуг для приватних клієнтів, карткові рахунки яких відкрито в доларах США 
або євро;           
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— карткові рахунки на умовах пакету «Пенсійний базовий», «Пенсійний легкий», «Пенсійний 
оптимальний» для клієнтів, які отримують пенсію чи соціальну допомогу;    
— унікальний продукт «FUNкартка» для дітей та підлітків із навчанням фінансовій 
грамотності у спеціальному мобільному додатку та програмою лояльності «FUNкартка»;  
— Програма лояльності FISHKA – мультипартнерська програма, яка об’єднує лідерів ринку: 
мережу Райффайзен Банку Аваль, АЗК «ОККО», магазини «Фуршет», мережу магазинів 
«АЛЛО» та «Будинок Іграшок», мобільного оператора lifecell, мережі аптек «Аптека Доброго 
дня», ресторани A la minute, Meiwei, інтернет-магазини Prostor, «Шипшина», Bagland та десятки 
інших інтернет-магазинів, страхову компанію «Універсальна», відеосервіс Megogo тощо.  
— Програма лояльності SMARTRAVEL для держателів карток Visa Premium.

• КРЕДИТИ           
— кредит готівкою для найкращих клієнтів;        
— кредит готівкою в рамках перехресних продажів;       
— кредит готівкою для пенсійних клієнтів;        
— кредит готівкою для заможних клієнтів;        
— кредит готівкою для преміальних клієнтів;       
— кредит готівкою без страховки;         
— кредит готівкою для тих, хто ще не був клієнтом Райффайзен Банку Аваль;    
— кредит готівкою на рефінансування кредитів в інших банках;     
— кредит готівкою «Міні-Кеш».

• ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ         
— житло в кредит на вторинному ринку;        
— кредит під заставу нерухомості.

• ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ БАНКОМАТИ    
Послуга Dynamic Currency Conversion (DCC) у мережі банкоматів банку для фізичних осіб – 
нерезидентів дозволяє клієнтам – власникам карток, емітованих іноземними банками, зручно та 
точно контролювати зняття своїх коштів через мережу банкоматів. DCC – це послуга з конвертації 
валюти країни банку-екваєра, де знаходиться АТМ, у валюту, визначену банком-емітентом, яка 
підлягає перерахуванню при користуванні послугою DCC.

Через банкомати можна також здійснювати онлайн-платежі та активувати додаткові послуги. Вже 
сьогодні банкомат допомагає не лише видавати готівку, а й миттєво сплачувати клієнтські рахунки.

«Миттєвий платіж» – це зарахування оплати клієнтом послуг компаній в онлайн-режимі. 
Загальновідомим прикладом миттєвих платежів є оплата мобільного зв’язку, коли клієнт сплачує 
за зв’язок і одразу може телефонувати зі свого мобільного телефону.

За допомогою мережі АТМ клієнти Райффайзен Банку Аваль мають змогу миттєво сплачувати за: 
— мобільний зв’язок, телефонію;         
— Інтернет;           
— супутникове та кабельне телебачення;        
— послуги дистриб’юторів;         
— розважальні сайти.

Інші послуги, доступні в банкоматах:        
— видача готівки;           
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— поповнення рахунку;          
— перегляд залишку коштів на рахунку та міні-виписка;      
— грошові перекази з картки на картку будь-якого банку України;     
— платежі;           
— зміна ПІН-коду;          
— підключення послуги «М-банкінг»;        
— активація доступу до Інтернет-банкінгу Raiffeisen Online в активному режимі;    
— активація сервісів «M-банкінг», 3D Secure.

У 2019 році було встановлено близько 800 нових банкоматів, частина яких має функцію прийому 
готівки.

Нові АТМ, які встановлює банк, – це найновітніші пристрої з останньої лінійки світового лідера 
з виробництва АТМ – компанії NCR, з оновленим дизайном, найвищим рівнем безпеки та 
надійності, підвищеною продуктивністю. Вони обладнані сенсорними екранами, а також 
забезпечують підтримку безконтактних транзакцій за технологією NFC. Такі моделі є унікальними 
на українському ринку, і Райффайзен Банк Аваль першим із банків використовує таку сучасну 
техніку.

• ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК       
ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ  
— перегляд залишку коштів на рахунку та міні-виписка;      
— погашення кредитів та виписка про стан кредитного рахунку;     
— поповнення депозитів та виписка про стан депозитного рахунку;     
— грошові перекази та платежі на будь-який рахунок;      
— підключення до послуги автоматичної оплати рахунків.

• ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК     
— «Мобільний банкінг» – цілодобовий контроль за рухом коштів за допомогою sms-
повідомлень;           
— Інтернет-банкінг Raiffeisen Online;        
— Мобільні додатки Apple Pay, Google Pay та Garmin Pay;      
— платіжні картки Visa, Mastercard та «ПРОСТІР» до рахунку на ім’я довіреної особи;   
— встановлення індивідуальних лімітів по картках;й       
— участь у мультипартнерській Програмі лояльності FISHKA чи в ексклюзивній Програмі 
лояльності SMARTRAVEL;          
— інформація з питань фінансової грамотності для дітей та підлітків і Програма лояльності 
«FUNкартка»;           
— виписка на e-mail та детальна виписка в Raiffeisen Online;      
— консьєрж-сервіс;          
— поповнення депозитів із карткового рахунку постійними дорученнями;    
— погашення кредитів із карткового рахунку постійними дорученнями;     
— платежі компаніям із карткового рахунку постійними дорученнями;     
— переказ із картки на картку будь-якого банку та перекази на картки Райффайзен Банку 
Аваль;            
— зміна ПІН-коду в банкоматах банку; встановлення ПІН-коду в касах банку;    
— страховий поліс на час подорожі за кордон;       
— цілодобова інформаційна підтримка держателів платіжних карток Інформаційним центром 
банку.
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• ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ          
— грошові перекази через систему Western Union (у межах України, за кордон та з-за кордону);  
— грошові перекази між фізичними особами в межах України за допомогою системи «Аваль-
Експрес»;           
— грошові перекази від юридичних осіб на користь фізичних осіб через систему «Аваль-
Експрес»;           
— грошові перекази із США та Канади через систему грошових переказів Meest;   
— термінові грошові перекази між картковими рахунками через банкомати або банківські 
термінали самообслуговування;         
— переказ коштів із поточного рахунку на рахунок будь-якого одержувача, в тому числі через 
систему SWIFT;           
— переказ коштів із поточного рахунку за кордон по системі SWIFT  за операціями, що мають 
здійснюватися з дотриманням Е-ліміту;        
— переказ коштів через термінали самообслуговування та каси банку на рахунок будь-якого 
отримувача коштів.

• ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФІВ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ   
Райффайзен Банк Аваль пропонує в оренду індивідуальні депозитні сейфи, що знаходяться в 
депозитному залі під цілодобовою охороною й електронним спостереженням. Доступ орендатора 
чи його довіреної особи до сейфа забезпечується індивідуальним словом-паролем, двома ключами 
від сейфа та індивідуальною карткою.

• СТРАХОВІ ПОСЛУГИ    
Райффайзен Банк Аваль пропонує приватним особам програми страхування від партнерів - 
страхових компаній «УНІКА» та «УНІКА Життя», а саме:      
— страхування від нещасних випадків (програма «Впевненість 24/7») для держателів 
платіжних карток,          
— довгострокове накопичувальне страхування життя,      
— страхування на випадок критичних захворювань (програма «Енергія здоров’я») для держателів 
платіжних карток,          
— страхування для тих, хто подорожує за кордон, страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів та медичне страхування для клієнтів сегменту Преміум.

Послуги казначейства
Казначейство Райффайзен Банку Аваль, як і в попередні роки, було активним учасником 
фінансового ринку України, та продовжувало протягом звітного року займати лідируючі позиції 
практично в усіх його сегментах: ресурсному, валютному, на ринку цінних паперів тощо.

Управління ліквідністю

У 2019 році одним із пріоритетних напрямків роботи казначейства залишалось управління рухом 
коштів та досягнення оптимального балансу між ризиком, прибутком та ліквідністю банку.

Багаторічний досвід та високі стандарти роботи є запорукою успішного управління ліквідністю 
банку загалом і грошовими потоками зокрема. Внаслідок неперервного моніторингу та 
прогнозування поточної, короткострокової і довгострокової платіжних позицій банку вдається 
забезпечувати безумовне дотримання платіжної дисципліни та підтримувати запас ліквідності, 
необхідний для захисту від можливих несприятливих змін макроекономічної кон’юнктури. 
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При цьому банк неухильно дотримується всіх необхідних лімітів, нормативів ліквідності, норм 
обов’язкового резервування тощо, встановлених НБУ та групою Райффайзен Банк Інтернаціональ.

Задоволення потреб клієнтів у валютно-обмінних операціях та управління 
валютною позицією

Протягом звітного року бездоганна репутація казначейства Райффайзен Банку Аваль як 
високопрофесійної надійної команди допомагала підтримувати кореспондентські відносини з 
широким колом українських та іноземних банків, задовольняючи потреби клієнтів у казначейських 
послугах. Загальний обсяг безготівкових операцій на міжбанківському ринку за гривню в 2019 р. 
становив у доларовому еквіваленті 7,8 млрд дол. США або близько 10% від загального обсягу всіх 
операцій на міжбанківському ринку України.

В умовах послідовної лібералізації валютного ринку, яку проводив Національний банк України 
у 2019 році, Райффайзен Банк Аваль забезпечив пропозицію нових затребуваних фінансових 
інструментів, завдяки чому йому вдалося зберегти лояльність клієнтів та наростити обсяги 
операцій, зокрема й завдяки індивідуальному підходу до кожного з клієнтів.

Попри постійну волатильність на міжбанківському валютному ринку, казначейство здійснювало 
валютно-обмінні операції на рівні, що дозволив утримувати стабільно високі обороти на 
конверсійному ринку та одержувати суттєві доходи від таких операцій.

Фахівці казначейства надавали якісні консультації клієнтам щодо формування стратегії з 
хеджування валютних ризиків, притаманних експортно-імпортним та кредитним операціям.

На цей час Райффайзен Банк Аваль є одним із небагатьох учасників українського міжбанківського 
ринку, які пропонують своїм клієнтам сучасні продукти хеджування валютних ризиків – форвардні 
контракти, форвардні контракти без поставки валюти та своп-угоди. В 2019 році кількість клієнтів, 
які користуються цими продуктами, зросла майже вдвічі. Збільшилися також обсяги форвардних 
операцій для хеджування валютних ризиків.

Журнал Global Finance у 2019 році знову визнав Райффайзен Банк Аваль «Кращим провайдером 
валютно-обмінних операцій в Україні». Критерії відбору переможців у номінації «Провайдери 
послуг на валютному ринку» включали: обсяг транзакцій, ринкову частку, міжнародні масштаби 
бізнесу, якість обслуговування клієнтів, конкурентне ціноутворення та впровадження інноваційних 
технологій. У Global Finance також брали до уваги думку аналітиків галузі, керівників компаній та 
технічних експертів.

Банк залишається одним із основних провідників для клієнтів на валютному ринку України, від 
якого багато в чому залежить загальна ефективність розвитку економіки країни.

Послуги на міжбанківському ресурсному ринку

Традиційно в 2019 році Райффайзен Банк Аваль був активним учасником міжбанківського 
кредитного ринку з бездоганною репутацією надійного партнера, що дозволило йому не тільки 
підтримувати свою ліквідність, а й отримувати суттєві процентні доходи від ресурсних операцій.

Казначейство активно залучало і розміщувало гривневі ресурси на внутрішньому ринку, а також 
оперувало значними обсягами іноземних валют на міжнародних ринках.
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Банкнотні операції

Протягом 2019 року Райффайзен Банк Аваль продовжував займати лідируючі позиції за обсягами 
ввезеної з-за кордону на український ринок та вивезеної готівкової валюти для забезпечення 
власних потреб і потреб міжбанківського готівкового валютного ринку.

Для підтримки оптимальних залишків у касі і задоволення інтересів своїх клієнтів казначейство 
купувало та продавало готівкову іноземну валюту в обмін на безготівкові кошти у відповідній 
валюті.

Операції з цінними паперами

Райффайзен Банк Аваль є активним гравцем на ринку цінних паперів, має статус первинного дилера 
Міністерства фінансів України, а також є маркет-мейкером на ринку ОВДП. За результатами 
другого півріччя 2019 року банк посів 2-ге місце в рейтингу первинних дилерів, опублікованому 
на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.

Враховуючи багаторічний досвід роботи з нерезидентами, Райффайзен Банк Аваль забезпечує 
повне супроводження іноземних інвесторів щодо купівлі-продажу українських цінних паперів, у 
тому числі ОВДП. Банк одним із перших почав працювати з використанням лінку в міжнародному 
депозитарії Clearstream, укладаючи угоди купівлі-продажу ОВДП з нерезидентами.

Серед клієнтів банку – провідні світові фінансові інституції.

Райффайзен Банк Аваль є членом численних асоціацій та комітетів із питань банківської діяльності, 
бере участь у регулярних зустрічах із керівниками НБУ в складі групи найбільших банків 
українського фінансового ринку, у нарадах із НКЦПФР та Міністерством фінансів, а також у 
розробці нормативно-правових документів НКЦПФР.
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Послуги 
фінансовим установам
У 2019 році Райффайзен Банк Аваль продовжив активну співпрацю з провідними міжнародними 
фінансовими організаціями – Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), 
Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), Європейським Інвестиційним Банком (ЄІБ) та 
Європейським Інвестиційним Фондом (ЄІФ).  

За 2019 рік Райффайзен Банк Аваль повністю використав кошти, призначені для підтримки 
кредитування підприємств малого та середнього бізнесу в рамках Угоди з ЄІБ та ЄІФ про 
надання гарантії Райффайзен Банку Аваль на суму 69 млн євро згідно з ініціативою EU4Business 
Європейського Союзу. Ця угода спростила доступ до фінансування українським підприємствам 
сектору МСБ – клієнтам Райффайзен Банку Аваль, забезпечуючи гарантію у розмірі 70% для 
кожного кредиту, тим самим розширюючи обсяги кредитування на вигідних умовах (одна з них – 
зниження вимог до застави). Наразі тривають переговори з ЄІБ щодо продовження цієї програми.

У звітному році Райффайзен Банк Аваль також видав перший кредит на суму 8 млн євро за 
Програмою розподілу ризиків, загальна сума якої становить 20 млн євро. Договір про участь 
Райффайзен Банку Аваль у цій Програмі було підписано з ЄБРР раніше, і в рамках цього договору 
ЄБРР гарантує повернення частини кредиту у разі неплатоспроможності клієнта.

Райффайзен Банк Аваль продовжує обслуговування довгострокових кредитів, наданих МФК та 
ЄБРР у національній валюті у 2017 році з метою фінансування інвестиційних проектів українських  
компаній. Крім того, активним попитом у клієнтів – фізичних осіб продовжували користуватися 
кредити для підвищення енергоефективності їхніх осель, за якими ЄБРР здійснював компенсацію до 
30%  від вартості позик у рамках реалізованого з Райффайзен Банком Аваль проекту IQ energy. 

Як і протягом кількох останніх років, Райффайзен Банк Аваль залишається одним із найактивніших 
учасників спеціалізованих програм торгового фінансування ЄБРР та МФК у Східній Європі.

У 2019 році Райффайзен Банк Аваль уперше виступив андерайтером дебютного випуску облігацій 
«Нової пошти» серії «А» на 300 млн грн. Термін обігу облігацій становить 1,5 року, процентна 
ставка – 22% річних. Залучені від розміщення кошти «Нова пошта» спрямувала на модернізацію 
інфраструктури логістики, підвищення рівня обслуговування клієнтів, поліпшення умов роботи 
співробітників. Найбільший попит на цінні папери зафіксовано з боку банків і страхових компаній, 
випуском також зацікавилися пенсійні фонди і КУА.

Наприкінці звітного року з метою використання нових можливостей, які надав Національний 
банк України банкам-нерезидентам за розрахунками в гривні, Райффайзен Банк Аваль 
відкрив кореспондентський рахунок лоро в гривні для материнського банку Райффайзен Банк 
Інтернаціональ АГ, Австрія.

Станом на 31 грудня 2019 року банк обслуговував 64 рахунки, відкритих для 7 банків-нерезидентів 
та 19 банків-резидентів України.
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Одночасно банк продовжував та поглиблював ділові відносини з провідними фінансовими 
установами світу, зокрема з The Bank of New York Mellon, Citibank NA,  Commerzbank AG, 
UBS Switzerland AG, Deutsche Bank AG, BarclaysBank PLC у сфері торгового фінансування та 
міжнародних розрахунків із метою надання своїм клієнтам послуг за європейськими стандартами 
якості.

У 2019 році  Райффайзен Банк Аваль продовжив обслуговування рахунків умовного зберігання 
ескроу, що відкривалися і для банківських установ, і для юридичних осіб для виконання ними 
зобов’язань перед своїми міноритарними акціонерами за процедурою «сквіз-аут», визначеною в 
Законі Україні «Про акціонерні товариства».

Набутий успішний досвід співпраці Райффайзен Банку Аваль із міжнародними фінансовими 
організаціями та провідними банківськими інституціями є запорукою надання найкращого 
сервісу його клієнтам із різних сегментів клієнтської бази банку, підтримання їхнього експортного 
потенціалу і сприяння активній участі в міжнародній торгівлі.
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Звіт незалежного аудитора

Акціонерам та Правлінню Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль» та його дочірніх підприємств («Група»), що складається з
консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року та консолідованого
звіту про прибутки та збитки, консолідованого звіту про сукупний дохід, консолідованого
звіту про зміни в капіталі та консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, що
закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан Групи на 31 грудня 2019 року та її
консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

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

Ключові питання аудиту, що охоплюють найбільш значущі ризики суттєвих викривлень,
включно з оціненими ризиками суттєвих викривлень внаслідок шахрайства

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис
того, як відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в цьому
контексті.
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Звіт незалежного аудитора

Акціонерам та Правлінню Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

Звіт щодо аудиту консолідованої фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль» та його дочірніх підприємств («Група»), що складається з
консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року та консолідованого
звіту про прибутки та збитки, консолідованого звіту про сукупний дохід, консолідованого
звіту про зміни в капіталі та консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, що
закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан Групи на 31 грудня 2019 року та її
консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

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

Ключові питання аудиту, що охоплюють найбільш значущі ризики суттєвих викривлень,
включно з оціненими ризиками суттєвих викривлень внаслідок шахрайства

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис
того, як відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в цьому
контексті.
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Ми виконали обов’язки, що описані в розділі «Відповідальність аудитора за аудит
консолідованої фінансової звітності» нашого звіту, в тому числі щодо цих питань.
Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу
оцінку ризиків суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності. Результати
наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду
зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки
щодо консолідованої фінансової звітності, що додається.

Ключове питання аудиту Як відповідне ключове питання було
розглянуто під час нашого аудиту

Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки за кредитами клієнтам

Оцінка резерву під очікувані кредитні
збитки за кредитами клієнтам є ключовою
областю суджень керівництва Групи.
Внаслідок суттєвості кредитів клієнтам, що
складали 57% від загальних активів, та
пов’язаної невизначеності в оцінках, резерв
під очікувані кредитні збитки за кредитами
клієнтам вважається ключовим питанням
аудиту.

Оцінка та розрахунок резерву під очікувані
кредитні збитки, в тому числі визначення
того, чи відбувся дефолт або суттєве
зростання кредитного ризику після
первісного визнання, визначення значень
ймовірності дефолту та збитку у випадку
настання дефолту та очікуваних грошових
потоків для погашення заборгованості,
включно з грошовими потоками від
застави, вимагають значного застосування
професійних суджень та використовують
різні припущення. Використання різних
припущень може призвести до суттєво
різних оцінок резерву під очікувані кредитні
збитки за кредитами клієнтам.

Інформація щодо очікуваних кредитних
збитків наведена в примітці 10 «Кредити
клієнтам» та підхід керівництва Групи до
оцінки та управління кредитним ризиком
наведений в примітці 30 «Управління
ризиками» до консолідованої фінансової
звітності.

Наші процедури аудиту включали аналіз
моделей та методології, що були
розроблені Групою, для оцінки очікуваних
кредитних збитків за кредитами клієнтам.
Ми оцінили та протестували, на вибірковій
основі, дизайн та операційну ефективності
внутрішніх контролів Групи щодо процесу
розрахунку резерву під очікувані кредитні
збитки за кредитами клієнтам включно з
якістю вихідних даних, наприклад, днів
прострочення та кредитних рейтингів.

Разом із фахівцями в сфері оцінки ризиків,
ми протестували припущення, що
визначають ідентифікацію суттєвого
зростання кредитного ризику після
первісного визнання та зміни ризику
дефолту. Ми протестували коректність
вихідних даних, використаних в моделях
для розрахунку ймовірності дефолту та
розміру збитку у випадку настання
дефолту, таких як кількість днів
прострочення та коефіцієнт відновлення.
Додатково, ми оцінили вибір прогнозних
макроекономічних сценаріїв та їх
зважування на вірогідність для наведення
економічних вихідних даних в моделях.

Для вибірки кредитів клієнтам в стадії 3, ми
також протестували прогнози Групи щодо
майбутніх грошових потоків та оцінку
відповідного заставного майна.

63

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

63



A member firm of Ernst & Young Global Limited

(iii)

Ключове питання аудиту Як відповідне ключове питання було
розглянуто під час нашого аудиту

Ми проаналізували відповідні розкриття
інформації в примітці 10 до консолідованої
фінансової звітності щодо резерву під
очікувані кредитні збитки за кредитами
клієнтам та підходи керівництва Групи до
оцінки та управління кредитним ризиком в
примітці 30 до консолідованої фінансової
звітності.

Перше застосування МСФЗ 16 «Оренда»

Група застосувала вимоги МСФЗ 16
«Оренда» починаючи з 1 січня 2019 року.
МСФЗ 16 визначає принципи визнання,
оцінки, подання та розкриття оренди та
запроваджує єдину модель обліку для
орендаря.

Застосування вимог МСФЗ 16 «Оренда»
вважається ключовим питанням аудиту,
враховуючи суттєвість впливу на активи та
зобов'язання Групи станом на 1 січня
2019 року та судження, необхідні для
встановлення ключових припущень для
визначення ставки додаткових запозичень
орендаря та строку оренди.

Розкриття інформації щодо застосування
МСФЗ 16 «Оренда» представлено у
Примітці 4 «Основні положення облікової
політики».

Ми оцінили застосування МСФЗ 16 і
перевірили розрахунок орендних
зобов’язань Групи, активів з права
користування, витрат на оренду та
фінансових витрат у консолідованому звіті
про фінансовий стан та консолідованому
звіті про прибутки та збитки.

Ми проаналізували оцінки керівництва, які
використовуються для обчислення
перехідних коригувань (наприклад, ставка
додаткових запозичень, строк оренди) та
протестували вихідні дані.

Ми проаналізували відповідні розкриття
інформації, необхідні відповідно до МСБО
(IAS) 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки» у Примітці 4
до консолідованої фінансової звітності.

Інші питання

Аудит консолідованої фінансової звітності Групи станом на 31 грудня 2018 року та за рік,
що закінчився зазначеною датою, було проведено іншим аудитором, який випустив звіт
незалежних аудиторів 17 квітня 2019 року з немодифікованою думкою.

Інша інформація, що включена до Звіту керівництва Групи, Річної інформації емітента
цінних паперів та Річного звіту за 2019 рік

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва (Звіті про
управління) та Річній інформації емітента цінних паперів (що включає Звіт про
корпоративне управління), але не включає консолідовану фінансову звітність та наш звіт
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Ключове питання аудиту Як відповідне ключове питання було
розглянуто під час нашого аудиту

Ми проаналізували відповідні розкриття
інформації в примітці 10 до консолідованої
фінансової звітності щодо резерву під
очікувані кредитні збитки за кредитами
клієнтам та підходи керівництва Групи до
оцінки та управління кредитним ризиком в
примітці 30 до консолідованої фінансової
звітності.

Перше застосування МСФЗ 16 «Оренда»

Група застосувала вимоги МСФЗ 16
«Оренда» починаючи з 1 січня 2019 року.
МСФЗ 16 визначає принципи визнання,
оцінки, подання та розкриття оренди та
запроваджує єдину модель обліку для
орендаря.

Застосування вимог МСФЗ 16 «Оренда»
вважається ключовим питанням аудиту,
враховуючи суттєвість впливу на активи та
зобов'язання Групи станом на 1 січня
2019 року та судження, необхідні для
встановлення ключових припущень для
визначення ставки додаткових запозичень
орендаря та строку оренди.

Розкриття інформації щодо застосування
МСФЗ 16 «Оренда» представлено у
Примітці 4 «Основні положення облікової
політики».

Ми оцінили застосування МСФЗ 16 і
перевірили розрахунок орендних
зобов’язань Групи, активів з права
користування, витрат на оренду та
фінансових витрат у консолідованому звіті
про фінансовий стан та консолідованому
звіті про прибутки та збитки.

Ми проаналізували оцінки керівництва, які
використовуються для обчислення
перехідних коригувань (наприклад, ставка
додаткових запозичень, строк оренди) та
протестували вихідні дані.

Ми проаналізували відповідні розкриття
інформації, необхідні відповідно до МСБО
(IAS) 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки» у Примітці 4
до консолідованої фінансової звітності.

Інші питання

Аудит консолідованої фінансової звітності Групи станом на 31 грудня 2018 року та за рік,
що закінчився зазначеною датою, було проведено іншим аудитором, який випустив звіт
незалежних аудиторів 17 квітня 2019 року з немодифікованою думкою.

Інша інформація, що включена до Звіту керівництва Групи, Річної інформації емітента
цінних паперів та Річного звіту за 2019 рік

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва (Звіті про
управління) та Річній інформації емітента цінних паперів (що включає Звіт про
корпоративне управління), але не включає консолідовану фінансову звітність та наш звіт
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аудитора щодо неї, які ми отримали до дати цього звіту аудитора, та іншої інформації, що
включається до Річного звіту Групи, яку ми очікуємо отримати після цієї дати.
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

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

У зв’язку з нашим аудитом консолідованої фінансової звітності нашою відповідальністю є
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає
такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, , щодо
іншої інформації отриманої до дати цього звіту незалежного аудитора, ми доходимо
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити
про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за консолідовану
фінансову звітність

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

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

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Групи.

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова
звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.
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Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

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

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

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

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати
свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити
Групу припинити свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова
звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти
достовірного подання.

• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової
інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності Групи для
висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо
відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо
відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо Наглядову раду разом з іншими питаннями інформацію про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту.

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

66

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

66



A member firm of Ernst & Young Global Limited

(v)

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

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

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

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

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на
основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати
свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати
нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити
Групу припинити свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності
включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова
звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти
достовірного подання.

• отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової
інформації суб’єктів господарювання або господарської діяльності Групи для
висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо
відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо
відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо Наглядову раду разом з іншими питаннями інформацію про
запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під
час аудиту.

Ми також надаємо Наглядовій раді твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги
щодо незалежності, та повідомляємо їй про всі стосунки й інші питання, які могли б
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
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З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді ми визначили
ті, що були найбільш значущими під час аудиту консолідованої фінансової звітності
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Звіт у відповідності до вимог Розділу IV параграфа 11 «Інструкції про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої
постановою Правління Національного банку України №373 від 24 жовтня 2011
року (зі змінами)

У відповідності до вимог Розділу IV параграфа 11 «Інструкції про порядок складання та
оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої постановою Правління
Національного банку України №373 від 24 жовтня 2011 року (зі змінами) («Інструкція
№373), ми звітуємо наступне:

На нашу думку, на основі проведеної роботи під час нашого аудиту консолідованої
фінансової звітності Банку, Звіт керівництва (Звіт про управління) складено відповідно до
вимог Розділу IV Інструкції №373 та інформація у Звіті керівництва (Звіті про управління)
відповідає консолідованій фінансовій звітності.

Ми маємо звітувати у разі, якщо ми визначимо, що Звіт керівництва (Звіт про управління)
містить суттєві викривлення в світлі наших знань та розуміння Групи, які ми отримали під
час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності Групи. Ми не виявили таких
фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року («Закон № 2258-VIII»)
ми надаємо таку інформацію в звіті незалежного аудитора, що вимагається додатково до
вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень

10 червня 2019 року нас було вперше призначено Наглядовою радою в якості
незалежних аудиторів для проведення обов’язкового аудиту консолідованої фінансової
звітності Групи. Загальна тривалість безперервного виконання наших повноважень із
проведення обов’язкового аудиту Групи становить один рік.

Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для Наглядової ради

Ми підтверджуємо, що наш звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом
для Наглядової ради Групи, який ми випустили 29 квітня 2020 року відповідно до вимог
ст. 35 Закону № 2258-VIII.
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(vii)

Надання неаудиторських послуг

Ми заявляємо, що неаудиторські послуги, на які встановлено обмеження у ч. 4 ст. 6
Закону № 2258-VIII, нами не надавались. Також, ми не надавали Банку або
контрольованим ним суб’єктам господарювання жодних неаудиторських послуг, окрім
тих, що розкриті в консолідованій фінансовій звітності або Звіті керівництва (Звіті про
управління).

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Студинська Ю.C.

Від імені ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»:

Свістіч О.М.
Генеральний директор

Номер запису в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 101250

Студинська Ю.С.
Партнер

Номер запису в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 101256

Мовсесян Л.С.
Аудитор

Номер запису в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 101249

м. Київ, Україна

29 квітня 2020 року

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності,
який веде Аудиторська палата України. Номер реєстрації у Реєстрі: 3516.
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(vii)
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контрольованим ним суб’єктам господарювання жодних неаудиторських послуг, окрім
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Студинська Ю.C.
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Генеральний директор

Номер запису в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 101250

Студинська Ю.С.
Партнер

Номер запису в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 101256

Мовсесян Л.С.
Аудитор

Номер запису в Реєстрі аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності 101249

м. Київ, Україна

29 квітня 2020 року

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності,
який веде Аудиторська палата України. Номер реєстрації у Реєстрі: 3516.
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Від імені Правління Банку підписано та надано дозвіл на публікацію
Олександр Писарук Людмила Макаренко

Голова Правління Головний бухгалтер

29 квітня 2020 р.

Консолідований звіт 
про фінансовий стан

Примітки 2019 2018

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти 7 13 542 570 10 362 053

Торгові активи 8 784 725 690 495

Заборгованість кредитних установ 9 10 176 266 7 630 836

Кредити клієнтам 10 47 487 375 47 317 516

Активи, призначені для продажу 11 11 804 20 848

Інвестиційні цінні папери: 12
- в обов’язковому порядку за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 823 –

- за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 3 570 498 3 455 556

- за амортизованою собівартістю 1 578 101 –

Інвестиційна нерухомість 13 111 057 133 064

Основні засоби 14 3 125 643 2 331 965

Нематеріальні активи 15 645 290 437 609

Відстрочені активи з податку на прибуток 16 – 43 661

Інші активи 18 1 871 610 1 377 230

Всього активи 82 905 762 73 800 833

Зобов’язання

Торгові зобов’язання 1 252 6 955

Заборгованість перед кредитними установами 19 214 976 1 148 692

Заборгованість перед клієнтами 20 66 696 513 58 359 863

Поточні зобов’язання з податку на прибуток 251 957 248 191

Відстрочені податкові зобов’язання 16 14 160 –

Резерви 17 152 090 163 432

Інші зобов’язання 18 2 405 322 2 182 607

Всього зобов’язання 69 736 270 62 109 740

Капітал

Статутний капітал 21 6 154 516 6 153 411

Додатково сплачений капітал 3 033 667 3 030 744

Резерви переоцінки 21 1 004 663 837 802

Резервні та інші фонди 2 261 568 734 142

Нерозподілений прибуток 735 274 965 420

Всього капітал, що належить акціонерам Банку 13 189 688 11 721 519

Частка неконтролюючих акціонерів (20 196) (30 426)

Всього капітал 13 169 492 11 691 093

Всього капітал і зобов’язання 82 905 762 73 800 833

69
Консолідована фінансова звітность 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

69



Консолідований звіт 
про прибутки та збитки

Примітки 2019 2018

Процентні доходи, розраховані за методом ефективної ставки відсотка 9 866 714 8 691 320

 Інші процентні доходи 157 278 260 145

Процентні витрати, розраховані за методом ефективної ставки відсотка (2 737 268) (1 854 033)

 Інші процентні витрати (65 172) –

Чисті процентні доходи 23 7 221 552 7 097 432

 Комісійні доходи 5 312 425 4 593 322

 Комісійні витрати (2 778 470) (2 119 746)

Чисті комісійні доходи 24 2 533 955 2 473 576

Кредитні прибутки/(збитки) 25 273 430 648 780

 Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:

 - торгові операції 412 099 344 240

 - курсові різниці 35 764 (8 417)
 Чисті прибутки/(збитки) від операцій з торговими активами/  
 зобов'язаннями 100 448 (37 245)
 Чисті прибутки від операцій з фінансовими активами, що в   
 обов'язковому порядку оцінюються за справедливою вартістю через  
 прибуток або збиток 1 020 5
 Чисті прибутки/(збитки) від припинення визнання фінансових активів  
 за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 44 975 (18 050)

 Чисті (збитки)/прибутки від припинення визнання фінансових активів 
за амортизованою собівартістю 26 (8 549) 71 433

 Чисті збитки від модифікації фінансових активів 27 (34 051) (30 043)

 Інші доходи 28 116 753 118 877

Непроцентні доходи 668 459 440 800

 Витрати на персонал 29 (2 434 741) (2 038 208)

 Знос і амортизація 14, 15 (693 085) (454 529)

 Інші адміністративні та операційні витрати 29 (1 726 100) (1 733 011)

 Відновлення/(зменшення) корисності інших нефінансових активів та  
 резерви 17, 18 40 924 (67 478)

 Переоцінка інвестиційної нерухомості 13 – 2 163

 Зменшення корисності активів, призначених для продажу – (1 579)

Непроцентні витрати (4 813 002) (4 292 642)

Прибуток до оподаткування 5 884 394 6 367 946

 Витрати з податку на прибуток 16 (1 050 119) (1 133 121)

Прибуток за рік 4 834 275 5 234 825

Припадає на:

 - акціонерів Банку 4 824 045 5 216 510

 - частку неконтролюючих акціонерів 10 230 18 315

4 834 275 5 234 825

Прибуток на акцію

 Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (грн.) 21 0,0784 0,0848
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Консолідований звіт 
про прибутки та збитки

Примітки 2019 2018

Процентні доходи, розраховані за методом ефективної ставки відсотка 9 866 714 8 691 320

 Інші процентні доходи 157 278 260 145
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Чисті процентні доходи 23 7 221 552 7 097 432

 Комісійні доходи 5 312 425 4 593 322

 Комісійні витрати (2 778 470) (2 119 746)

Чисті комісійні доходи 24 2 533 955 2 473 576

Кредитні прибутки/(збитки) 25 273 430 648 780

 Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними валютами:

 - торгові операції 412 099 344 240
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 Чисті прибутки/(збитки) від припинення визнання фінансових активів  
 за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 44 975 (18 050)

 Чисті (збитки)/прибутки від припинення визнання фінансових активів 
за амортизованою собівартістю 26 (8 549) 71 433

 Чисті збитки від модифікації фінансових активів 27 (34 051) (30 043)

 Інші доходи 28 116 753 118 877

Непроцентні доходи 668 459 440 800

 Витрати на персонал 29 (2 434 741) (2 038 208)

 Знос і амортизація 14, 15 (693 085) (454 529)

 Інші адміністративні та операційні витрати 29 (1 726 100) (1 733 011)

 Відновлення/(зменшення) корисності інших нефінансових активів та  
 резерви 17, 18 40 924 (67 478)

 Переоцінка інвестиційної нерухомості 13 – 2 163

 Зменшення корисності активів, призначених для продажу – (1 579)

Непроцентні витрати (4 813 002) (4 292 642)

Прибуток до оподаткування 5 884 394 6 367 946

 Витрати з податку на прибуток 16 (1 050 119) (1 133 121)

Прибуток за рік 4 834 275 5 234 825

Припадає на:

 - акціонерів Банку 4 824 045 5 216 510

 - частку неконтролюючих акціонерів 10 230 18 315

4 834 275 5 234 825
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Консолідований звіт 
про сукупний дохід

Примітки 2019 2018

Прибуток за рік 4 834 275 5 234 825

Інший сукупний дохід

Статті, які переносяться чи можуть бути перенесені до прибутків 
або збитків:
 Фінансові активи за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід:

  Чиста зміна справедливої вартості 21 305 773 (200 937)

  Зміни резерву під очікувані кредитні збитки 21,25 (14 810) 21 986

  Перенесення у прибутки або збитки 21 (46 259) 7 255

  Податок на прибуток 16,21 (44 047) 30 472

Всього статті, які переносяться чи можуть бути перенесені до 
прибутків або збитків 200 657 (141 224)

Статті, які не будуть перенесені до прибутків або збитків:

 Переоцінка будівель 21 (66) 29 227

 Податок на прибуток від переоцінки будівель 16,21 12 (5 261)

Всього статті, які не будуть перенесені до прибутків або збитків (54) 23 966

Інший сукупний дохід/(збиток) за рік за вирахуванням податків 200 603 (117 258)

Всього сукупний дохід за рік 5 034 878 5 117 567

Припадає на:

 - акціонерів Банку 5 024 648 5 099 252

 - частку неконтролюючих акціонерів 10 230 18 315

5 034 878 5 117 567
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Консолідований звіт 
про зміни в капіталі

При-
мітки

Відноситься до акціонерів Банку

Частка 
неконтролю-

ючих 
акціонерів

Всього 
капітал

Статутний 
капітал

Додатково 
сплачений 

капітал
Резерви 

переоцінки
Резервні та 
інші фонди

(Непокритий 
збиток)/не-

розподілений 
прибуток Всього

1 січня 2018 6 154 516 3 033 097 1 019 496 509 771 153 941 10 870 821 (48 741) 10 822 080
Всього сукупний 
дохід за рік – – (117 258) – 5 216 510 5 099 252 18 315 5 117 567
Амортизація резерву 
переоцінки 21 – – (23 120) – 23 120 – – –
Перенесення резерву 
переоцінки при 
вибутті будівель 21 – – (35 641) – 35 641 – – –
Перенесення 
податкового ефекту 
від переоцінки 
будівель 21 – – (5 675) – 5 675 – – –
Перерахування 
нерозподіленого 
прибутку до 
резервних та інших 
фондів 21 – – – 224 371 (224 371) – – –
Дивіденди, оголошені 
акціонерам Банку 21 – – – – (4 245 096) (4 245 096) – (4 245 096)

Викуп власних акцій 21 (1 105) (2 353) – – – (3 458) – (3 458)

31 грудня 2018 6 153 411 3 030 744 837 802 734 142 965 420 11 721 519 (30 426) 11 691 093

1 січня 2019 6 153 411 3 030 744 837 802 734 142 965 420 11 721 519 (30 426) 11 691 093
Всього сукупний 
дохід за рік – – 200 603 – 4 824 045 5 024 648 10 230 5 034 878
Амортизація резерву 
переоцінки 21 – – (23 926) – 23 926 – – –

Перенесення резерву 
переоцінки при 
вибутті будівель 21 – – (9 816) – 9 816 – – –

Перерахування 
нерозподіленого 
прибутку до 
резервних та інших 
фондів 21 – – – 1 527 426 (1 527 426) – – –
Дивіденди, оголошені 
акціонерам Банку 21 – – – – (3 560 507) (3 560 507) – (3 560 507)
Продаж викуплених 
акцій 21 1 105 2 923 – – – 4 028 – 4 028

31 грудня 2019 6 154 516 3 033 667 1 004 663 2 261 568 735 274 13 189 688 (20 196) 13 169 492
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Консолідований звіт 
про зміни в капіталі

При-
мітки

Відноситься до акціонерів Банку

Частка 
неконтролю-

ючих 
акціонерів

Всього 
капітал

Статутний 
капітал

Додатково 
сплачений 

капітал
Резерви 

переоцінки
Резервні та 
інші фонди

(Непокритий 
збиток)/не-

розподілений 
прибуток Всього

1 січня 2018 6 154 516 3 033 097 1 019 496 509 771 153 941 10 870 821 (48 741) 10 822 080
Всього сукупний 
дохід за рік – – (117 258) – 5 216 510 5 099 252 18 315 5 117 567
Амортизація резерву 
переоцінки 21 – – (23 120) – 23 120 – – –
Перенесення резерву 
переоцінки при 
вибутті будівель 21 – – (35 641) – 35 641 – – –
Перенесення 
податкового ефекту 
від переоцінки 
будівель 21 – – (5 675) – 5 675 – – –
Перерахування 
нерозподіленого 
прибутку до 
резервних та інших 
фондів 21 – – – 224 371 (224 371) – – –
Дивіденди, оголошені 
акціонерам Банку 21 – – – – (4 245 096) (4 245 096) – (4 245 096)

Викуп власних акцій 21 (1 105) (2 353) – – – (3 458) – (3 458)

31 грудня 2018 6 153 411 3 030 744 837 802 734 142 965 420 11 721 519 (30 426) 11 691 093

1 січня 2019 6 153 411 3 030 744 837 802 734 142 965 420 11 721 519 (30 426) 11 691 093
Всього сукупний 
дохід за рік – – 200 603 – 4 824 045 5 024 648 10 230 5 034 878
Амортизація резерву 
переоцінки 21 – – (23 926) – 23 926 – – –

Перенесення резерву 
переоцінки при 
вибутті будівель 21 – – (9 816) – 9 816 – – –

Перерахування 
нерозподіленого 
прибутку до 
резервних та інших 
фондів 21 – – – 1 527 426 (1 527 426) – – –
Дивіденди, оголошені 
акціонерам Банку 21 – – – – (3 560 507) (3 560 507) – (3 560 507)
Продаж викуплених 
акцій 21 1 105 2 923 – – – 4 028 – 4 028

31 грудня 2019 6 154 516 3 033 667 1 004 663 2 261 568 735 274 13 189 688 (20 196) 13 169 492
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Консолідований звіт 
про рух грошових коштів

Примітки 2019 2018
Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності
Процентні доходи, що отримані 9 997 404 8 712 782

Процентні витрати, що сплачені (2 699 152) (1 812 052)

Комісійні доходи, що отримані 5 304 115 4 632 878

Комісійні витрати, що сплачені (2 730 367) (2 119 746)

Результат операцій з торговими активами/зобов’язаннями 68 834 (25 707)

Результат операцій з фінансовими активами, що в обов’язковому 
порядку оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток – 5

Результат операцій з фінансовими активами за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід 49 889 (7 765)

Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами 412 099 344 240

Інші отримані операційні доходи 103 753 93 361

Виплати на утримання персоналу, сплачені (2 432 342) (1 988 133)

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені (1 721 354) (1 667 277)

Податок на прибуток, сплачений (1 032 567) (345 395)

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін в 
операційних активах та зобов’язаннях 5 320 312 5 817 191

Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів:

Торгові активи (47 218) 400 119

Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший су-
купний дохід 141 156 2 153 455

Кошти в інших банках (2 743 452) 507 884

Кредити та заборгованість клієнтів (1 906 692) (8 985 295)

Інші активи (557 566) (309 030)

Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов’язань:

Торгові зобов’язання (6 955) (4 689)

Короткострокові кошти банків (400 551) (996 798)

Кошти клієнтів 11 142 536 6 484 795

Інші зобов’язання (249 988) 806 884

Чисті грошові кошти від операційної діяльності 10 691 582 5 874 516

Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності
Придбання цінних паперів (1 495 469) –

Придбання інвестиційної нерухомості (18) (5 826)

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 16 456 16 618

Надходження від реалізації активів на продаж 20 773 58 513

Придбання основних засобів (713 686) (684 458)

Надходження від реалізації основних засобів 22 144 5 762

Придбання нематеріальних активів (394 206) (220 470)

Дивіденди, що отримані 197 –

Чисті грошові кошти, використані у інвестиційній діяльності (2 543 809) (829 861)

Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності

Викуп власних акцій – (3 458)

Продаж власних акцій 4 028 –

Повернення інших залучених коштів 19 (417 120) (369 343)

Дивіденди, сплачені (3 561 169) (4 244 207)

Зобов'язання за договорами оренди 18 (53 181) –

Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності (4 027 442) (4 617 008)

Вплив курсових різниць на грошові кошти та їх еквіваленти (939 814) (362 822)

Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів 3 180 517 64 825

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 10 362 053 10 297 228
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 7 13 542 570 10 362 053
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

1. Основна діяльність
Акціонерний комерційний банк «Аваль» (далі – «Райффайзен Банк Аваль») був зареєстрований 
27 березня 1992 року Національним банком України (далі – «НБУ») як акціонерне товариство 
відкритого типу згідно із законодавством України. У квітні 1994 року банк був перереєстрований 
як Акціонерний Поштово-Пенсійний Банк «Аваль». У 2006 році банк був перереєстрований як 
Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» та у 2009 році – у форму Публічного 
акціонерного товариства, у зв’язку зі змінами в українському законодавстві. У 2018 році 
Райффайзен Банк Аваль був перереєстрований у форму Приватного акціонерного товариства. 
Райффайзен Банк Аваль здійснює свою діяльність на підставі Загальної банківської ліцензії №10 
від 18 червня 2018 року (видана НБУ) та згідно з чинним законодавством, включаючи Закон 
України «Про банки і банківську діяльність» та інші нормативні акти Національного банку України.

Райффайзен Банк Аваль приймає вклади від фізичних, юридичних осіб та бюджетних установ, 
надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та переказ коштів за кордон, здійснює 
операції з обміну іноземних валют, розрахунково-касового обслуговування та надає інші 
банківські послуги своїм клієнтам. 

Починаючи з 1999 року Райффайзен Банк Аваль є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб. Фонд здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб». Фонд забезпечує покриття зобов’язань Райффайзен Банк Аваль перед 
його вкладниками - фізичними особами на суму до 200 тис. грн. на кожного вкладника у випадку 
банкрутства або відкликання банківської ліцензії НБУ. 

Центральний офіс Райффайзен Банк Аваль знаходиться у місті Київ. Станом на 31 грудня 2019 
року Райффайзен Банк Аваль має 5 філій та 490 безбалансових відділень по всій Україні (2018 р.: 
5 філій, 499 безбалансових відділень).

Юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: вул.Лєскова, 9, м.Київ, Україна.

Материнським банком та власником контрольного пакету акцій АТ «Райффайзен Банк Аваль» є 
«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрія.

«Райффайзен-Холдінг Нідеростеррайх-Він ТОВ», Австрія (Raiffeisen-Holding Niederösterreich-
Wien registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung) здійснює контроль прямого власника – 
материнського банку «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (далі – «RBI AG»), тобто «Райффайзен-
Холдінг Нідеростеррайх-Він ТОВ» є найвищою контролюючою стороною Банку.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років структура акціонерів Райффайзен Банк Аваль, виходячи 
з кількості акцій, що знаходяться в обігу, складала:

Акціонери 2019, % 2018, %
«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» 68,28 68,27
ЄБРР 30,00 30,00
Інші юридичні особи 1,19 1,29
Фізичні особи 0,52 0,42
Викуплені власні акції 0,01 0,02
Всього 100,00 100,00

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

1. Основна діяльність
Акціонерний комерційний банк «Аваль» (далі – «Райффайзен Банк Аваль») був зареєстрований 
27 березня 1992 року Національним банком України (далі – «НБУ») як акціонерне товариство 
відкритого типу згідно із законодавством України. У квітні 1994 року банк був перереєстрований 
як Акціонерний Поштово-Пенсійний Банк «Аваль». У 2006 році банк був перереєстрований як 
Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» та у 2009 році – у форму Публічного 
акціонерного товариства, у зв’язку зі змінами в українському законодавстві. У 2018 році 
Райффайзен Банк Аваль був перереєстрований у форму Приватного акціонерного товариства. 
Райффайзен Банк Аваль здійснює свою діяльність на підставі Загальної банківської ліцензії №10 
від 18 червня 2018 року (видана НБУ) та згідно з чинним законодавством, включаючи Закон 
України «Про банки і банківську діяльність» та інші нормативні акти Національного банку України.

Райффайзен Банк Аваль приймає вклади від фізичних, юридичних осіб та бюджетних установ, 
надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні та переказ коштів за кордон, здійснює 
операції з обміну іноземних валют, розрахунково-касового обслуговування та надає інші 
банківські послуги своїм клієнтам. 

Починаючи з 1999 року Райффайзен Банк Аваль є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб. Фонд здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб». Фонд забезпечує покриття зобов’язань Райффайзен Банк Аваль перед 
його вкладниками - фізичними особами на суму до 200 тис. грн. на кожного вкладника у випадку 
банкрутства або відкликання банківської ліцензії НБУ. 

Центральний офіс Райффайзен Банк Аваль знаходиться у місті Київ. Станом на 31 грудня 2019 
року Райффайзен Банк Аваль має 5 філій та 490 безбалансових відділень по всій Україні (2018 р.: 
5 філій, 499 безбалансових відділень).

Юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: вул.Лєскова, 9, м.Київ, Україна.

Материнським банком та власником контрольного пакету акцій АТ «Райффайзен Банк Аваль» є 
«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрія.

«Райффайзен-Холдінг Нідеростеррайх-Він ТОВ», Австрія (Raiffeisen-Holding Niederösterreich-
Wien registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung) здійснює контроль прямого власника – 
материнського банку «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (далі – «RBI AG»), тобто «Райффайзен-
Холдінг Нідеростеррайх-Він ТОВ» є найвищою контролюючою стороною Банку.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років структура акціонерів Райффайзен Банк Аваль, виходячи 
з кількості акцій, що знаходяться в обігу, складала:

Акціонери 2019, % 2018, %
«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» 68,28 68,27
ЄБРР 30,00 30,00
Інші юридичні особи 1,19 1,29
Фізичні особи 0,52 0,42
Викуплені власні акції 0,01 0,02
Всього 100,00 100,00

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Станом на 31 грудня 2019 року персонал Райффайзен Банк Аваль, що обіймає ключові керівні 
посади, контролював 24 000 акцій (0,00%) банку (2018 р.: 24 000 акцій (0,00%)).

2. Операційне середовище Банку
Банківський сектор України протягом 2019 року залишався у хорошому фінансовому стані. Банки 
прибуткові, рентабельність капіталу сектору рекордна. Цього року відрахування до резервів були 
найнижчими за більш як десятиріччя. 

Ключове досягнення 2019 року – входження показника інфляції до визначеного НБУ цільового 
діапазону. Політика НБУ спрямована на утримання темпів зростання споживчих цін на цільовому 
рівні. Це дасть змогу банкам ефективніше здійснювати ціноутворення пасивів та активів, а отже, 
загалом сприятиме відновленню довгострокового кредитування бізнесу та населення.

У 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1% – найнижчого рівня за останні шість років. 
НБУ досягнув середньострокової інфляційної цілі 5% ± 1 в. п., яку декларував з 2015 року, навіть 
швидше, ніж очікувалося. Зміцнення гривні мало вирішальний вплив на стрімке уповільнення 
інфляції наприкінці 2019 року, нівелювавши ефекти досить сильного споживчого попиту.

У грудні 2019 НБУ продовжив пом'якшувати монетарну політику, прискоривши зниження облікової 
ставки (на 200 б. п. – до 13,5%). Послідовне зниження НБУ облікової ставки та очікування її 
подальшого зниження відобразилося на зменшенні ставок на міжбанківському ринку та дохідності 
державних боргових цінних паперів в гривні за всіма строками обігу. 

Національний банк визначив перелік системно важливих банків відповідно до оновленої 
методології, яка дала змогу значно розширити кількість таких банків. Згідно оновленої методології, 
відтепер системно важливими є 14 банків, серед яких і Райффайзен Банк Аваль. Набуття статусу 
системно важливого накладає на банки додаткове зобов’язання виконувати окремі підвищені 
вимоги для забезпечення їх запасу міцності. 

У першому півріччі 2019 року запрацювала принципово нова система валютного регулювання, 
мета якої – поступова лібералізація валютного ринку. Запроваджено ризик-орієнтований підхід у 
валютному нагляді. Поступово всі валютні обмеження буде знято відповідно до темпів поліпшення 
макроекономічних умов в Україні, ухвалення законів про “спліт” і про протидію BEPS. 

21 квітня 2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства, що почав діяти з 
21 жовтня 2019 року. Він створює законодавче підґрунтя для вирішення накопичених проблем 
неплатоспроможності юридичних та фізичних осіб. Також урегульовано реструктуризацію 
заборгованості за валютними кредитами в банках. З грудня 2014 року діє мораторій на стягнення 
нерухомості з позичальників, що не виконали зобов’язання за іпотечними кредитами у валюті. 
Його буде скасовано через рік після початку дії кодексу. Запроваджені кодексом механізми 
дадуть змогу знизити витрати кредиторів на повернення боргів.

Ключовими ризиками залишаються подальше охолодження світової економіки та погіршення умов 
торгівлі, внаслідок спалаху коронавірусу та подальших заходів, запроваджених Урядом (Примітка 
35), ескалація військового конфлікту на сході країни та нові торговельні обмеження з боку Росії, 
скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови, 
збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату, 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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зменшення обсягів припливу іноземного капіталу. Реалізація цих ризиків може погіршити курсові й 
інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності 
здійснення пікових боргових виплат.

Керівництво вважає, що вживає належні заходи для підтримки стабільної діяльності банку, 
необхідні за існуючих обставин, хоча подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі 
може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан банку, характер 
та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає 
поточну оцінку керівництва щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну 
діяльність та фінансовий стан банку. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від 
оцінок керівництва.

3. Основа складання консолідованої фінансової 
звітності
Загальна інформація

Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Банку та його дочірніх 
підприємств за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років (далі разом – «Банк»). Перелік 
консолідованих дочірніх підприємств подано у Примітці 4.

Ця консолідована фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (далі – «МСФЗ»), вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» та вимог Національного банку України щодо складання фінансової 
звітності українських банків.

Ця консолідована фінансова звітність була складена на основі принципу первісної вартості, 
за винятком торгових цінних паперів, інвестиційних цінних паперів, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, інвестиційних цінних паперів, що обліковуються 
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідних фінансових інструментів, 
що оцінюються за справедливою вартістю, інвестиційної нерухомості, що обліковується за 
справедливою вартістю та будівель, що відображаються за переоціненою вартістю.

Це перший пакет річної фінансової звітності Банку, при складанні якої були застосовано МСФЗ 
16 «Оренда». Зміни суттєвих положень облікової політики описано в Примітці 4.

4. Основні положення облікової політики
Далі наведено основні принципи облікової політики, що були застосовані під час підготовки цієї 
консолідованої фінансової звітності. Ці принципи облікової політики, окрім наведених нижче змін 
до положень облікової політики, обумовлених впровадженням МСФЗ 16 «Оренда» (описано 
нижче), послідовно застосовувалися до всіх періодів.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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необхідні за існуючих обставин, хоча подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі 
може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан банку, характер 
та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає 
поточну оцінку керівництва щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну 
діяльність та фінансовий стан банку. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від 
оцінок керівництва.

3. Основа складання консолідованої фінансової 
звітності
Загальна інформація

Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Банку та його дочірніх 
підприємств за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років (далі разом – «Банк»). Перелік 
консолідованих дочірніх підприємств подано у Примітці 4.

Ця консолідована фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (далі – «МСФЗ»), вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» та вимог Національного банку України щодо складання фінансової 
звітності українських банків.

Ця консолідована фінансова звітність була складена на основі принципу первісної вартості, 
за винятком торгових цінних паперів, інвестиційних цінних паперів, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, інвестиційних цінних паперів, що обліковуються 
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та похідних фінансових інструментів, 
що оцінюються за справедливою вартістю, інвестиційної нерухомості, що обліковується за 
справедливою вартістю та будівель, що відображаються за переоціненою вартістю.

Це перший пакет річної фінансової звітності Банку, при складанні якої були застосовано МСФЗ 
16 «Оренда». Зміни суттєвих положень облікової політики описано в Примітці 4.

4. Основні положення облікової політики
Далі наведено основні принципи облікової політики, що були застосовані під час підготовки цієї 
консолідованої фінансової звітності. Ці принципи облікової політики, окрім наведених нижче змін 
до положень облікової політики, обумовлених впровадженням МСФЗ 16 «Оренда» (описано 
нижче), послідовно застосовувалися до всіх періодів.
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Фінансові інструменти

Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який призводить до виникнення фінансового 
активу у одного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструмента власного 
капіталу у іншого суб’єкта господарювання.

Фінансовий актив – це будь-який актив, що є:       
— грошовими коштами;          
— інструментом власного капіталу іншого субʼєкта господарювання;     
— контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого 
субʼєкта господарювання або обмінювати фінансові активи чи фінансові зобов’язання 
з іншим субʼєктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими для Банку; 
— контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними 
інструментами капіталу Банку та який є непохідним інструментом, за який Банк зобовʼязаний або 
може бути зобовʼязаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу, або похідним 
інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж 
обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість 
власних інструментів капіталу Банку.

Фінансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є:     
— контрактним зобов’язанням надавати грошові кошти або інший фінансовий актив 
іншому субʼєктові господарювання, або обмінюватися фінансовими активами або 
фінансовими зобов’язаннями з іншим субʼєктом господарювання за умов, які є потенційно 
несприятливими для Банку;         
— контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними 
інструментами капіталу Банку, та який є непохідним інструментом, за яким Банк зобовʼязаний або 
може бути зобовʼязаний надавати змінну кількість власних інструментів капіталу, або похідним 
інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, 
ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість 
власних інструментів капіталу Банку.

Первісна оцінка фінансового інструменту

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, плюс (для 
фінансових активів) або мінус (для фінансових зобов’язань), у випадку, якщо інвестиції не 
класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
витрати, безпосередньо пов’язані із здійсненням операції.

Фінансові активи

Дата визнання

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 фінансових активів відносяться операції з купівлі або продажу фінансових 
активів, в рамках яких передбачається передача активів у строки, встановлені законодавством 
або прийняті на ринку.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

77

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

77



Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Класифікація та оцінка: загальна характеристика

Фінансові активи

Банк класифікує всі свої фінансові активи в одну з трьох основних категорій: що оцінюються за 
амортизованою собівартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI) та 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток (FVTPL).

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо одночасно 
виконуються наступні умови:         
— актив утримують в рамках бізнес-моделі, мета якої – утримання активів з метою одержання 
контрактних грошових потоків;         
— контрактні умови фінансового активу обумовлюють надходження у певні дати грошових 
потоків, які є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Амортизована собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється 
при первісному визнанні за вирахуванням погашення основної суми, збільшена або зменшена 
на величину накопиченої амортизації, розрахованої з використанням методу ефективної ставки 
відсотка, – будь-якої різниці між цією первісно визнаною сумою та сумою погашення активу, 
скоригована на суму резерву під очікувані кредитні збитки.

Процентні доходи за фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою собівартістю 
розкриваються за статтею «Процентні доходи, розраховані за методом ефективної ставки 
відсотка», курсові різниці, – за статтею «Непроцентні доходи/(витрати)/курсові різниці», очікувані 
кредитні збитки, – за статтею «Кредитні (збитки)/прибутки», прибутки та збитки від несуттєвих 
модифікацій, – за статтею «Чисті прибутки/(збитки) від модифікації фінансових активів», прибутки 
та збитки від припинення визнання (включаючи спричинені суттєвими модифікаціями), – за 
статтею «Чисті прибутки/(збитки) від припинення визнання фінансових активів за амортизованою 
собівартістю» Консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Боргові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 

Фінансовий актив класифікується для подальшої оцінки як FVOCI, якщо він утримується в рамках 
бізнес-моделі, метою якої є як отримання контрактних грошових потоків, так і продаж фінансових 
активів; а договірні умови фінансового активу передбачають надходження у певні дати грошових 
коштів, які є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Боргові інструменти FVOCI, в подальшому оцінюються за справедливою вартістю з визнанням 
прибутків та збитків від зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході. Балансова вартість 
боргових інструментів FVOCI не зменшується на суму резерву під очікувані кредитні збитки. Сума 
резерву під очікувані кредитні збитки визнається в іншому сукупному доході.

Процентні доходи, курсові різниці та очікувані кредитні збитки відображаються у складі прибутків 
та збитків аналогічно до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю. У разі 
припинення визнання, накопичена сума прибутків та збитків, що попередньо була відображена в 
іншому сукупному доході рекласифікується з іншого сукупного доходу до статті «Чисті прибутки/
(збитки) від припинення визнання фінансових активів за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід» Консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Класифікація та оцінка: загальна характеристика

Фінансові активи

Банк класифікує всі свої фінансові активи в одну з трьох основних категорій: що оцінюються за 
амортизованою собівартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI) та 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток (FVTPL).

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо одночасно 
виконуються наступні умови:         
— актив утримують в рамках бізнес-моделі, мета якої – утримання активів з метою одержання 
контрактних грошових потоків;         
— контрактні умови фінансового активу обумовлюють надходження у певні дати грошових 
потоків, які є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Амортизована собівартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється 
при первісному визнанні за вирахуванням погашення основної суми, збільшена або зменшена 
на величину накопиченої амортизації, розрахованої з використанням методу ефективної ставки 
відсотка, – будь-якої різниці між цією первісно визнаною сумою та сумою погашення активу, 
скоригована на суму резерву під очікувані кредитні збитки.

Процентні доходи за фінансовими активами, що оцінюються за амортизованою собівартістю 
розкриваються за статтею «Процентні доходи, розраховані за методом ефективної ставки 
відсотка», курсові різниці, – за статтею «Непроцентні доходи/(витрати)/курсові різниці», очікувані 
кредитні збитки, – за статтею «Кредитні (збитки)/прибутки», прибутки та збитки від несуттєвих 
модифікацій, – за статтею «Чисті прибутки/(збитки) від модифікації фінансових активів», прибутки 
та збитки від припинення визнання (включаючи спричинені суттєвими модифікаціями), – за 
статтею «Чисті прибутки/(збитки) від припинення визнання фінансових активів за амортизованою 
собівартістю» Консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Боргові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 

Фінансовий актив класифікується для подальшої оцінки як FVOCI, якщо він утримується в рамках 
бізнес-моделі, метою якої є як отримання контрактних грошових потоків, так і продаж фінансових 
активів; а договірні умови фінансового активу передбачають надходження у певні дати грошових 
коштів, які є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Боргові інструменти FVOCI, в подальшому оцінюються за справедливою вартістю з визнанням 
прибутків та збитків від зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході. Балансова вартість 
боргових інструментів FVOCI не зменшується на суму резерву під очікувані кредитні збитки. Сума 
резерву під очікувані кредитні збитки визнається в іншому сукупному доході.

Процентні доходи, курсові різниці та очікувані кредитні збитки відображаються у складі прибутків 
та збитків аналогічно до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю. У разі 
припинення визнання, накопичена сума прибутків та збитків, що попередньо була відображена в 
іншому сукупному доході рекласифікується з іншого сукупного доходу до статті «Чисті прибутки/
(збитки) від припинення визнання фінансових активів за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід» Консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Дольові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 

При первісному визнанні дольового інструменту, який не утримується для торгівлі, Банк може 
прийняти рішення, що не підлягає скасуванню щодо відображення подальших змін справедливої 
вартості інструменту в іншому сукупному доході. Цей вибір здійснюється окремо за кожною 
інвестицією.

Прибутки та збитки за цими дольовими інструментами не рекласифікуються з іншого сукупного 
доходу до прибутків або збитків. Дивіденди визнаються у прибутках або збитках, коли встановлено 
право на отримання платежу. Дольові інструменти не підлягають оцінці на предмет зменшення 
корисності.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

Усі інші фінансові активи, тобто фінансові активи, які не відповідають критеріям класифікації за 
амортизованою собівартістю, або FVOCI, класифікуються для подальшої оцінки за справедливою 
вартістю з визнанням її змін у прибутках або збитках. Крім того, Банк має право при первісному 
визнанні прийняте рішення, що не підлягає скасуванню щодо класифікації фінансового активу 
у категорію FVTPL, якщо такий вибір усуває або значно зменшує непослідовність в оцінках або 
відображенні (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що виникла б в іншому випадку 
внаслідок оцінки активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними в інший спосіб.

Фінансові активи призначені для торгівлі, фінансові активи, що в обовʼязковому порядку 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (що не пройшли тест на 
перевірку контрактних грошових потоків) та фінансові активи призначені для подальшої оцінки 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток розкриваються окремо у Консолідованому 
звіті про фінансовий стан.

Процентні доходи за всіма фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток розкриваються за статтею «Інші процентні доходи» Консолідованого 
звіту про прибутки та збитки.

Всі прибутки та збитки (окрім процентних доходів) за фінансовими активами призначеними для 
торгівлі розкриваються за статтею «Чисті прибутки/(збитки) від операцій з торговими активами/
зобовʼязаннями» Консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Всі прибутки та збитки (окрім процентних доходів) за фінансовими активами призначеними для 
подальшої оцінки за справедливою вартістю через прибуток або збиток розкриваються за статтею 
«Чисті прибутки/(збитки) від операцій з фінансовими активами за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток» Консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Всі прибутки та збитки за фінансовими активами, що в обовʼязковому порядку оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток розкриваються за статтею «Чисті прибутки/
(збитки) від операцій з фінансовими активами, що в обов’язковому порядку оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток» Консолідованого звіту про прибутки та 
збитки.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Оцінка бізнес-моделі

Банк проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується фінансовий актив на 
портфельній основі, оскільки такий спосіб найкраще відображає порядок управління бізнесом та 
надання інформації керівництву. 

При визначенні належної бізнес-моделі, враховуються наступні висновки:    
— як оцінюється ефективність бізнес-моделі (і фінансових активів, що відносяться до цієї бізнес-
моделі) та яким чином звітується ключовому управлінському персоналу;    
— яким чином оцінюються ризики, що впливають на ефективність бізнес-моделі (а також на 
фінансові активи, що відносяться до цієї бізнес-моделі) та способи управління цими ризиками;  
— як винагороджуються менеджери – наприклад, чи компенсація залежить від справедливої 
вартості активів, якими управляють, чи від надходження контрактних грошових потоків;   
— частота, вартість і час продажу за минулі періоди, причини такого продажу та очікування 
щодо продажу в майбутньому;         
— чи є діяльність з продажу або отримання контрактних грошових потоків для бізнес-моделі 
невідʼємною складовою, чи лише виключенням (бізнес-модель «утримання з метою одержання 
договірних грошових потоків» проти «утримання з метою одержання договірних грошових потоків 
та продажу»).

Фінансові активи, які утримуються для торгівлі, та такі, управління та оцінка результатів за якими 
здійснюється на основі справедливої вартості, оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток. 

Аналіз характеристик контрактних грошових потоків

Якщо Банк визначає, що бізнес-модель певного портфеля полягає в утриманні фінансових активів 
з метою одержання договірних грошових потоків (або з метою одержання договірних грошових 
потоків та продажу фінансових активів), проводиться оцінка, чи контрактні умови фінансового 
активу передбачають надходження у певні дати грошових потоків, які є суто виплатами основної 
суми та процентів на непогашену частку основної суми. З цією метою проценти визначаються як 
компенсація часової вартості грошей та кредитного ризику, повʼязаного з непогашеною протягом 
певного періоду часу частиною основної суми, та інших базових для кредитування ризиків та 
витрат, а також маржі прибутку. Ця оцінка здійснюється за кожним інструментом окремо та за 
станом на дату первісного визнання фінансового активу.

Оцінюючи, чи контрактні грошові потоки є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену 
частку основної суми, Банк розглядає договірні умови інструмента. Це включає оцінку того, чи 
фінансовий актив передбачає договірні умови, згідно з якими строки чи суми контрактних грошових 
потоків можуть змінюватись таким чином, що не відповідатиме зазначеним умовам. Банк розглядає: 
— умови дострокової оплати, продовження контракту;      
— леверидж-опції;          
— чи обмежується вимога визначеними активами або грошовими потоками;    
— контрактно звʼязані інструменти.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Оцінка бізнес-моделі

Банк проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується фінансовий актив на 
портфельній основі, оскільки такий спосіб найкраще відображає порядок управління бізнесом та 
надання інформації керівництву. 

При визначенні належної бізнес-моделі, враховуються наступні висновки:    
— як оцінюється ефективність бізнес-моделі (і фінансових активів, що відносяться до цієї бізнес-
моделі) та яким чином звітується ключовому управлінському персоналу;    
— яким чином оцінюються ризики, що впливають на ефективність бізнес-моделі (а також на 
фінансові активи, що відносяться до цієї бізнес-моделі) та способи управління цими ризиками;  
— як винагороджуються менеджери – наприклад, чи компенсація залежить від справедливої 
вартості активів, якими управляють, чи від надходження контрактних грошових потоків;   
— частота, вартість і час продажу за минулі періоди, причини такого продажу та очікування 
щодо продажу в майбутньому;         
— чи є діяльність з продажу або отримання контрактних грошових потоків для бізнес-моделі 
невідʼємною складовою, чи лише виключенням (бізнес-модель «утримання з метою одержання 
договірних грошових потоків» проти «утримання з метою одержання договірних грошових потоків 
та продажу»).

Фінансові активи, які утримуються для торгівлі, та такі, управління та оцінка результатів за якими 
здійснюється на основі справедливої вартості, оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток. 

Аналіз характеристик контрактних грошових потоків

Якщо Банк визначає, що бізнес-модель певного портфеля полягає в утриманні фінансових активів 
з метою одержання договірних грошових потоків (або з метою одержання договірних грошових 
потоків та продажу фінансових активів), проводиться оцінка, чи контрактні умови фінансового 
активу передбачають надходження у певні дати грошових потоків, які є суто виплатами основної 
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фінансовий актив передбачає договірні умови, згідно з якими строки чи суми контрактних грошових 
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Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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— придбані або створені в основному з метою продажу або викупу найближчим часом;  
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Розрахунок очікуваних кредитних збитків вимагає використання облікових оцінок. Керівництво 
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Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає обʼєктивну та ймовірнісно-зважену суму, яка 
визначається шляхом оцінки ряду ймовірних результатів, часової вартості грошей та обґрунтованої 
і прийнятної інформації, яка доступна без надмірних витрат або зусиль на звітну дату про минулі 
події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов. 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
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(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Оцінка резервів під очікувані кредитні збитки для фінансових активів, оцінених за 
амортизованою собівартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, є 
областю, яка вимагає використання складних моделей та суттєвих припущень щодо майбутніх 
економічних умов та стану обслуговування боргу. Суттєвими судженнями, що необхідні 
при застосуванні вимог бухгалтерського обліку для оцінки очікуваних кредитних збитків, є:  
— визначення критеріїв суттєвого збільшення кредитного ризику;     
— вибір відповідних моделей та припущень для оцінки очікуваних кредитних збитків;   
— визначення кількості та відносної ваги прогнозних сценаріїв для кожного виду 
продукту / ринку та відповідних очікуваних кредитних збитків;     
— визначення груп подібних фінансових активів для оцінки очікуваних кредитних збитків.

Кредитний ризик виникає в основному за міжбанківськими, комерційними та споживчими 
кредитами, а також за наданими зобов’язаннями з кредитування, повʼязаними з такою кредитною 
діяльністю, але може також виникати за наданими фінансовими гарантіями, зокрема кредитними 
гарантіями, акредитивами та акцептами.

Оцінка кредитного ризику для цілей управління ризиками є складною і вимагає використання 
моделей, оскільки ризик змінюється при зміні ринкових умов, очікуваних грошових потоків та з 
плином часу. Оцінка кредитного ризику щодо портфеля активів передбачає подальші оцінки, як 
щодо ймовірності виникнення дефолту, відповідних коефіцієнтів дефолту та кореляцій виникнення 
дефолту між контрагентами. Банк розраховує кредитний ризик, використовуючи ймовірність 
дефолту (PD), заборгованість під ризиком дефолту (EAD) та розмір збитку у випадку настання 
дефолту (LGD). Це переважний підхід, який використовується для оцінки очікуваних кредитних 
збитків згідно з МСФЗ 9.

МСФЗ 9 передбачає триступеневу модель зменшення корисності, яка базується на змінах 
в кредитній якості інструменту з моменту первісного визнання. Згідно з даною моделлю, 
фінансовий інструмент, який не є кредитно-знеціненим при первісному визнанні, класифікується 
на Стадії 1, а його кредитний ризик підлягає подальшому постійному моніторингу. Якщо відбулось 
суттєве збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання, фінансовий інструмент 
переводиться до Стадії 2, але він ще не вважається кредитно-знеціненим. Якщо фінансовий 
інструмент вважається кредитно-знеціненим, він переміщується до Стадії 3.

Для фінансових інструментів, що знаходяться на Стадії 1, очікувані кредитні збитки оцінюються в 
сумі частини очікуваних протягом усього строку дії фінансового інструменту збитків, що можуть 
виникнути в результаті настання подій дефолту протягом наступних 12 місяців. Очікувані кредитні 
збитки для інструментів на Стадіях 2 або 3, оцінюються виходячи з кредитних збитків, очікуваних 
від подій дефолту протягом усього строку дії інструмента. Згідно з МСФЗ 9 при розрахунку 
очікуваних кредитних збитків необхідно враховувати прогнозну інформацію. Придбані (створені) 
знецінені фінансові активи – це фінансові активи, що є кредитно-знеціненими на дату первісного 
визнання. Очікувані кредитні збитки для таких інструментів завжди вимірюються виходячи з подій 
дефолту протягом усього строку дії. 

Суттєве збільшення кредитного ризику

Банк розглядає фінансовий інструмент який такий, за яким відбулось суттєве збільшення 
кредитного ризику, якщо виконується один або декілька з наведених нижче кількісних, якісних та 
допоміжного критеріїв.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Кількісні критерії

Банк використовує кількісні критерії як основний показник суттєвого збільшення кредитного 
ризику для всіх матеріальних портфелів та додатково якісні критерії такі як прострочення оплати 
протягом 30 днів або проведення реструктуризації внаслідок фінансових труднощів щодо певної 
заборгованості в якості допоміжних критеріїв. Для присвоєння стадії на підставі кількісних критеріїв 
Банк порівнює криву ймовірності настання дефолту протягом усього строку дії інструмента станом 
на звітну дату з прогнозною кривою ймовірності настання дефолту протягом усього строку дії 
інструмента за станом на дату первісного визнання. Беручи до уваги відмінності між продуктами 
роздрібного та нероздрібного бізнесу, методи оцінки можливого суттєвого збільшення кредитного 
ризику також дещо відрізняються. 

Для нероздрібного бізнесу порівнянність кривих ймовірностей настання дефолту досягається 
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Наведені вище порогові значення, за досягнення яких фінансовий інструмент підлягає переведенню 
до Стадії 2, були визначені Банком на основі поточної ринкової практики.

Якісні критерії

Банк використовує якісні критерії як вторинний показник суттєвого збільшення 
кредитного ризику для всіх матеріальних портфелів. Для державних, банківських, 
корпоративних та портфелів проектного фінансування переведення до Стадії 
2 відбувається, якщо виконується один або кілька з наступних критеріїв:    
— наявні негативні індикатори зовнішнього ринку;       
— відбулися зміни умов договору, що може негативно вплинути на результати діяльності 
позичальника;           
— було змінено підхід до управління діяльністю позичальника, що може негативно вплинути на її 
результати;           
— застосовується експертне судження Банку щодо наявності індикатора суттєвого збільшення 
кредитного ризику.

Оцінка суттєвого збільшення кредитного ризику враховує прогнозні дані та проводиться 
щоквартально на рівні окремих угод для всіх портфелів нероздрібного бізнесу Банку. 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Для портфелів роздрібного бізнесу вважається, що суттєве збільшення кредитного ризику має 
місце, якщо виконується один або кілька з наступних критеріїв:     
— проведення вимушеної реструктуризації (передбачає поступки, надані позичальникові 
кредитором з економічних чи договірних причин, коли боржник зазнає фінансових труднощів, 
та які б в іншому випадку кредитором не надавались);      
— застосовується експертне судження Банку щодо наявності індикатора суттєвого збільшення 
кредитного ризику.

Оцінка суттєвого збільшення кредитного ризику враховує прогнозні дані та проводиться щомісячно 
на рівні окремих трансакцій для всіх портфелів роздрібного бізнесу Банку. 

Допоміжний критерій

Додатковий критерій застосовується та, відповідно, за фінансовим інструментом визнається 
суттєве збільшення кредитного ризику, якщо позичальник прострочив оплату за контрактом більш 
ніж на 30 днів. У виключних випадках припущення про те, що фінансові активи, прострочені більш 
ніж на 30 днів, мають бути відображені на Стадії 2, може бути спростоване. 

Виключення щодо низького кредитного ризику

В окремих випадках для державних боргових цінних паперів Банк звертається до виключення 
щодо низького рівня кредитного ризику. Всі цінні папери, які вважаються інструментами з низьким 
рівнем кредитного ризику мають рейтинг на рівні інвестиційного і вище, тобто мінімум S&P BBB, 
Moody’s Baa3 або Fitch BBB-. Банк не використовує виключення щодо інструментів з низьким 
рівнем кредитного ризику для операцій з кредитування.

Визначення дефолту та кредитно-знецінених активів

Для розрахунку очікуваних кредитних збитків Банк використовує те ж визначення дефолту, що і 
для внутрішнього управління кредитним ризиком.

Дефолт оцінюється, використовуючи кількісні та якісні тригери.

По-перше, вважається, що позичальник перебуває у дефолті, якщо він має прострочення оплати 
більше ніж на 90 днів за суттєвим борговим зобов'язанням. Припущення про те, що фінансові 
активи, які прострочені більше ніж на 90 днів, мають бути переведені до Стадії 3 не скасовується.

По-друге, вважається, що позичальник перебуває у дефолті, якщо він відповідає критеріям 
неплатоспроможності, які передбачають, що позичальник зазнає значних фінансових труднощів 
та навряд чи здійснить сплату за будь-яким зі своїх кредитних зобов’язань в повному обсязі. 

Визначення дефолту було послідовно застосоване до моделювання ймовірності дефолту (PD), 
заборгованості під ризиком дефолту (EAD) та розміру збитку у випадку настання дефолту (LGD) 
при розрахунках очікуваних кредитних збитків.

Кредитне зобов’язання перестає вважатись дефолтним після закінчення випробувального строку 
тривалістю щонайменше три місяці (щонайменше шість місяців після вимушеної реструктуризації 
заборгованості клієнта роздрібного бізнесу), якщо протягом такого періоду клієнт забезпечив 
хорошу платіжну дисципліну та були відсутні будь-які інші індикатори неплатоспроможності.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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У 2019 році, згідно рішення RBI AG, Банк переглянув застосовуване визначення дефолту на предмет 
відповідності Рекомендаціям щодо гармонізації визначення дефолту, виданим Європейською 
банківською організацією (EBA / GL / 2016/07). Рекомендації містять численні уточнення та 
зміни щодо тригерів, порогових значень та пов’язаних аспектів, включаючи визначення кількості 
днів прострочення оплати, індикаторів неплатоспроможності, умов повернення до недефолтного 
статусу та реструктуризації.

Це обумовило зміни в облікових оцінках, що застосовуються в розрахунках очікуваних кредитних 
збитків для заборгованості клієнтів роздрібного бізнесу (вплив на розрахунки очікуваних 
кредитних збитків для заборгованості клієнтів нероздрібного бізнесу відсутній).

В результаті застосування нового визначення дефолту, виникають два ефекти, що будуть 
відображені у прибутках та збитках. Перший – це збільшення або зменшення резервів під 
очікувані кредитні збитки, що обумовлено перерозподілом між стадіями знецінення, зокрема 
зміною обсягу Стадії 3. Другий – це зменшення або збільшення резервів під очікувані кредитні 
збитки, обумовлене коригуванням моделей для Стадій 1 та 2 у зв’язку із застосуванням нових 
коефіцієнтів дефолту. З огляду на характер змін повного взаємозаліку між ефектами не буде. 
Ефекти у вигляді збільшення резервів під очікувані кредитні збитки виникають в результаті 
більш жорсткого підрахунку кількості днів прострочення оплати, принципу розповсюдження, що 
обумовлює перехресне визнання дефолту за кількома договорами одного і того ж боржника-
приватної особи, та триваліших випробувальних періодів. Зменшення резервів під очікувані 
кредитні збитки в основному обумовлюється скасуванням нівелюючого статусу, що застосовувався 
раніше та виключав можливість припинення визнання дефолту за рахунками, щодо яких кількість 
днів прострочення оплати будь-коли досягала 180 днів. Згідно з МСБО 8, зміна визначення 
дефолту є зміною оцінки, що повинна застосовуватися перспективно і, таким чином, повністю 
визнаватися у прибутку чи збитку як разовий ефект. 

У 2019 році Банк визнав зменшення резервів під очікувані кредитні збитки на суму 99 601 тис. грн 
у зв’язку із застосуванням нового визначення дефолту (Примітка 10).

Характеристика вхідних даних, припущень та методів оцінки

Очікуваний кредитний збиток оцінюється, базуючись на ймовірності настання дефолту протягом 
наступних 12 місяців, або протягом усього строку дії фінансового інструменту, залежно від 
того, чи відбулося суттєве збільшення кредитного ризику після первісного визнання, та чи актив 
розглядається як кредитно-знецінений. Прогнозна економічна інформація приймається до 
уваги при визначені ймовірності дефолту протягом 12 місяців та за весь строк дії фінансового 
інструменту (PD), заборгованості під ризиком дефолту (EAD) та розміру збитку у випадку настання 
дефолту (LGD). Ці прогнози змінюються залежно від типу продукту. Очікувані кредитні збитки – 
це продисконтований добуток показників ймовірності дефолту (PD), розміру збитку у випадку 
настання дефолту (LGD), заборгованості під ризиком дефолту (EAD) та дисконт-фактора (D). 

Ймовірність дефолту

Ймовірність дефолту відображає вірогідність того, що позичальник не виконає свої фінансові 
зобовʼязання протягом наступних 12 місяців або протягом всього періоду, що залишився, за 
зобовʼязанням. Загалом ймовірність настання дефолту протягом усього строку дії інструменту 
розраховується з використанням, в якості початкової точки, ймовірності настання дефолту протягом 
наступних 12 місяців, до здійснення будь-яких коригувань згідно з консервативним підходом. 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Після цього використовуються різні статистичні методи для оцінки того, як буде змінюватись 
ймовірність настання дефолту протягом строку дії кредиту або портфеля кредитів, починаючи 
від дати первісного визнання. Ймовірність настання дефолту базується на історичних даних та 
параметричних функціях.

Для оцінки ймовірності настання дефолту щодо непогашеної кредитної заборгованості 
використовуються різні моделі, які можна згрупувати у наступні категорії:    
— за державними установами, державними та місцевими органами самоврядування, страховими 
компаніями та інститутами спільного інвестування визначення ймовірності настання дефолту 
здійснюється за допомогою матричного підходу; прогнозна інформація враховується при 
розрахунку ймовірності настання дефолту за допомогою однофакторної моделі Васічека (Vasicek); 
— за корпоративними клієнтами, проектним фінансуванням та фінансовими установами 
визначення ймовірності настання дефолту здійснюється, використовуючи параметричну 
модель виживання (розподіл Вейбулла); прогнозна інформація враховується при розрахунку 
ймовірності настання дефолту за допомогою однофакторної моделі Васічека (Vasicek); 
калібрування рівнів ймовірності настання дефолту базується на методології Каплана Мейєра з 
використанням коригування вилученням;        
— за іпотекою клієнтів роздрібного бізнесу та іншими кредитами роздрібного бізнесу визначення 
ймовірності настання дефолту здійснюється з використанням параметричної моделі виживання в 
конкуруючих структурах ризику; прогнозна інформація враховується при розрахунку ймовірності 
настання дефолту за допомогою супутніх моделей.

У деяких випадках, коли вхідні дані наявні не в повній мірі, для розрахунків використовується 
групування, усереднення та порівняльний аналіз даних.

Розмір збитку у випадку настання дефолту

Показник розміру збитку у випадку настання дефолту відображає очікування Банку про величину 
збитку за дефолтною заборгованістю. Розмір збитку у випадку настання дефолту залежить 
від типу контрагента та продукту. Розмір збитку у випадку настання дефолту виражається у 
вигляді відсотка втрат на одиницю заборгованості на момент дефолту. Розмір збитку у випадку 
настання дефолту розраховується для ймовірності настання дефолту протягом наступних 12 
місяців, або протягом усього строку дії фінансового інструменту, де 12-місячний рівень збитку у 
випадку настання дефолту – це відсоток збитків, що очікуються, якщо дефолт відбудеться потягом 
наступних 12 місяців, а розмір збитку для ймовірності настання дефолту протягом усього строку дії 
фінансового інструменту – це відсоток збитків, що очікуються, якщо дефолт відбудеться протягом 
очікуваного залишкового строку дії кредиту.

Для оцінки збитку у випадку настання дефолту за непогашеною кредитною заборгованістю 
використовуються різні моделі, які можна згрупувати у наступні категорії:    
— за державними установами розмір збитку у випадку настання дефолту розраховується, 
використовуючи ринкові джерела інформації;       
— за корпоративними клієнтами, проектним фінансуванням, фінансовими установами, 
державними та місцевими органами самоврядування, страховими компаніями розмір збитку 
у випадку настання дефолту розраховується шляхом дисконтування грошових потоків, 
отримуваних під час стягнення заборгованості з боржника; прогнозна інформація за розміром 
збитку у випадку дефолту враховується за допомогою моделі Васічека (Vasicek);   
— за іпотекою клієнтів роздрібного бізнесу та іншими кредитами роздрібного бізнесу для 
оцінювання втрат у випадку настання дефолту використовуються регуляторні оцінки втрат у 
випадку настання дефолту, за вирахуванням коригувань щодо можливого економічного спаду 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Після цього використовуються різні статистичні методи для оцінки того, як буде змінюватись 
ймовірність настання дефолту протягом строку дії кредиту або портфеля кредитів, починаючи 
від дати первісного визнання. Ймовірність настання дефолту базується на історичних даних та 
параметричних функціях.

Для оцінки ймовірності настання дефолту щодо непогашеної кредитної заборгованості 
використовуються різні моделі, які можна згрупувати у наступні категорії:    
— за державними установами, державними та місцевими органами самоврядування, страховими 
компаніями та інститутами спільного інвестування визначення ймовірності настання дефолту 
здійснюється за допомогою матричного підходу; прогнозна інформація враховується при 
розрахунку ймовірності настання дефолту за допомогою однофакторної моделі Васічека (Vasicek); 
— за корпоративними клієнтами, проектним фінансуванням та фінансовими установами 
визначення ймовірності настання дефолту здійснюється, використовуючи параметричну 
модель виживання (розподіл Вейбулла); прогнозна інформація враховується при розрахунку 
ймовірності настання дефолту за допомогою однофакторної моделі Васічека (Vasicek); 
калібрування рівнів ймовірності настання дефолту базується на методології Каплана Мейєра з 
використанням коригування вилученням;        
— за іпотекою клієнтів роздрібного бізнесу та іншими кредитами роздрібного бізнесу визначення 
ймовірності настання дефолту здійснюється з використанням параметричної моделі виживання в 
конкуруючих структурах ризику; прогнозна інформація враховується при розрахунку ймовірності 
настання дефолту за допомогою супутніх моделей.

У деяких випадках, коли вхідні дані наявні не в повній мірі, для розрахунків використовується 
групування, усереднення та порівняльний аналіз даних.

Розмір збитку у випадку настання дефолту

Показник розміру збитку у випадку настання дефолту відображає очікування Банку про величину 
збитку за дефолтною заборгованістю. Розмір збитку у випадку настання дефолту залежить 
від типу контрагента та продукту. Розмір збитку у випадку настання дефолту виражається у 
вигляді відсотка втрат на одиницю заборгованості на момент дефолту. Розмір збитку у випадку 
настання дефолту розраховується для ймовірності настання дефолту протягом наступних 12 
місяців, або протягом усього строку дії фінансового інструменту, де 12-місячний рівень збитку у 
випадку настання дефолту – це відсоток збитків, що очікуються, якщо дефолт відбудеться потягом 
наступних 12 місяців, а розмір збитку для ймовірності настання дефолту протягом усього строку дії 
фінансового інструменту – це відсоток збитків, що очікуються, якщо дефолт відбудеться протягом 
очікуваного залишкового строку дії кредиту.

Для оцінки збитку у випадку настання дефолту за непогашеною кредитною заборгованістю 
використовуються різні моделі, які можна згрупувати у наступні категорії:    
— за державними установами розмір збитку у випадку настання дефолту розраховується, 
використовуючи ринкові джерела інформації;       
— за корпоративними клієнтами, проектним фінансуванням, фінансовими установами, 
державними та місцевими органами самоврядування, страховими компаніями розмір збитку 
у випадку настання дефолту розраховується шляхом дисконтування грошових потоків, 
отримуваних під час стягнення заборгованості з боржника; прогнозна інформація за розміром 
збитку у випадку дефолту враховується за допомогою моделі Васічека (Vasicek);   
— за іпотекою клієнтів роздрібного бізнесу та іншими кредитами роздрібного бізнесу для 
оцінювання втрат у випадку настання дефолту використовуються регуляторні оцінки втрат у 
випадку настання дефолту, за вирахуванням коригувань щодо можливого економічного спаду 
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та інших поправок згідно з консервативним підходом. Прогнозна макроекономічна інформація 
враховується в оцінці втрат у випадку настання дефолту за допомогою різних допоміжних моделей.

За певних обставин, коли деякі вхідні дані наявні не в повній мірі, використовують альтернативні 
моделі відновлення, порівняльний аналіз даних та експертні оцінки.

Заборгованість під ризиком дефолту

Заборгованість під ризиком дефолту базується на сумах заборгованості, яку Банк очікує 
утримувати під час виникнення дефолту, протягом наступних 12 місяців або протягом всього 
періоду, що залишився. Заборгованість під ризиком настання дефолту протягом наступних 
12 місяців або протягом всього періоду дії інструменту визначається на основі очікуваних 
платежів, які змінюються залежно від типу продукту. Для продуктів, що амортизуються та позик з 
одноразовим погашенням в кінці терміну, показник заборгованості під ризиком дефолту базується 
на договірних платежах позичальника за 12 місяців або протягом всього періоду, що залишився. 
Також в розрахунку враховуються дострокове погашення /рефінансування.

Для поновлюваних («револьверних») продуктів заборгованість під ризиком дефолту прогнозується 
шляхом використання поточного балансу та коефіцієнту кредитної конверсії, що дозволяє 
прогнозувати використання кредитного ліміту на момент дефолту. Регуляторні обмеження 
виключаються при використанні коефіцієнту кредитної конверсії. В окремих випадках, коли деякі 
вхідні параметри наявні не в повній мірі, для розрахунку використовують порівняльний аналіз 
даних.

Дисконтування

Ставка дисконтування, яка використовується для розрахунку очікуваних кредитних збитків щодо 
заборгованості, яка обліковується на балансі, крім лізингу та придбаних (створених) знецінених 
кредитів, є ефективною ставкою відсотка або наближеною до неї.

Розрахунок

Очікуваний кредитний збиток це добуток ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту 
та заборгованості під ризиком дефолту, помножений на ймовірність ненастання дефолту до 
врахованого періоду. Це відображається функцією виживання S. Такий розрахунок показує 
майбутні значення очікуваних кредитних збитків, які потім дисконтуються на звітну дату та 
підсумовуються. Розрахункові значення очікуваних кредитних збитків потім зважуються за 
прогнозним сценарієм.

Для оцінки резервів за непогашеною кредитною заборгованістю використовуються різні 
моделі, які можна згрупувати за наступними категоріями:      
— для державних, корпоративних клієнтів, проектного фінансування, фінансових установ, 
місцевих та регіональних урядів, страхових компаній та інститутів спільного інвестування 
резерви Стадії 3 розраховуються керівниками по роботі з заборгованістю, які дисконтують 
очікувані грошові потоки за відповідною ефективною ставкою відсотка;    
— за роздрібними іпотечними кредитами резерви Стадії 3 обчислюються шляхом розрахунку 
статистично отриманої найкращої оцінки очікуваних збитків, яка була скоригована на непрямі 
витрати (2018 р.: шляхом обчислення дисконтованої вартості реалізації застави);   
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— за іншим роздрібним кредитуванням резерви Стадії 3 обчислюються шляхом розрахунку 
статистично отриманої найкращої оцінки очікуваних збитків, яка була скоригована на непрямі 
витрати.

У 2019 році Банк почав застосовувати статистично отриману найкращу оцінку очікуваних збитків, 
скориговану на непрямі витрати для визначення резервів Стадії 3 за роздрібними іпотечними 
кредитами аналогічно до іншого роздрібного кредитування. Згідно з МСБО 8, така зміна 
способу розрахунку є зміною оцінки, що повинна застосовуватися перспективно і, таким чином, 
повністю визнаватися у прибутках або збитках в якості разового ефекту. У 2019 році Банк визнав 
зменшення резервів під очікувані кредитні збитки на суму 11 872 тис. грн у зв’язку із даною зміною 
оцінок (Примітка 10).

Коригування результатів моделей

Коригування резервів під очікувані кредитні збитки, визначених шляхом застосування моделей 
– це коригування, що використовуються у випадках, коли існуючі вхідні дані, припущення та 
моделі розрахунків не враховують всі релевантні ризик-фактори. Така ситуація може виникати 
у разі тимчасових обставин, недостатності часу для врахування належним чином нової доречної 
інформації при визначенні рейтингів, проведення пересегментації портфелів, а також коли 
кредитна заборгованість в межах відповідної групи кредитної заборгованості відповідає на 
фактори або події інакше аніж спочатку очікувалось. Прикладами таких обставин є виникнення 
нових макроекономічних, мікроекономічних або політичних подій одночасно з відповідними 
змінами параметрів, моделей або даних, що не покриваються існуючими параметрами, 
змінами внутрішніх рейтингів або прогнозною інформацією. В цілому Банк може застосовувати 
коригування резервів під очікувані кредитні збитки, визначених за допомогою моделей лише в 
якості тимчасового рішення (не довше 1-2 років). 

За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років Банк не застосовував коригування 
результатів моделей з розрахунку резервів під очікувані кредитні збитки.

Подібні характеристики кредитного ризику

Майже всі резерви на Стадії 1-2 оцінюються на сукупній основі згідно з МСФЗ 9. Для портфелів 
нероздрібного бізнесу на Стадії 3 в більшості випадків резерви оцінюються на індивідуальній основі. 
Для резервів під очікувані кредитні збитки, що розраховуються згідно з моделями на сукупній 
основі виконується групування заборгованості за подібними характеристиками кредитного 
ризику таким чином, щоб заборгованість в рамках кожної групи була схожою. Характеристики 
кредитного ризику заборгованості роздрібного бізнесу, групуються за бізнес-сегментами, 
продуктами (наприклад, іпотека, споживчі кредити, овердрафти, кредитні картки, ін.), рейтингами 
згідно з рівнями ймовірностей настання дефолту, групами за рівнями збитків у випадку настання 
дефолту/співвідношенням суми кредиту до вартості застави. Для кожної комбінації наведених 
вище характеристик, було розроблено індивідуальну модель. Характеристики кредитного ризику 
заборгованості нероздрібного бізнесу, групуються за продуктами та використовуються в якості 
параметрів при розрахунку розміру збитку у випадку настання дефолту та заборгованості під 
ризиком дефолту.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Прогнозна інформація

Оцінка суттєвого збільшення кредитного ризику та розрахунок очікуваних кредитних збитків 
враховують прогнозну інформацію. Банк здійснив аналіз та визначив основні економічні 
показники, що впливають на кредитний ризик та очікувані кредитні збитки для кожного портфеля.

Ці економічні показники та їх вплив на показники ймовірність дефолту, розміру збитку у 
випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту залежать від категорії. Прогноз цих 
економічних даних («базовий економічний сценарій») здійснюється щоквартально та забезпечує 
кращу оцінку економіки на наступні три роки. Набір перспективної інформації також включає 
в себе «годинник кредитування», що використовується для поліпшення статистичної регресії, яка 
відтворює поточний стан кредитного циклу та відповідний прогноз його розвитку. Через три роки, 
щоб екстраполювати економічні показники на весь залишковий період дії кожного інструмента, 
використовується підхід повернення до середнього, що визначає, чи ці дані до настання терміну 
погашення будуть відповідати тенденції довготривалої середньої ставки або довгострокового 
середнього темпу зростання. Вплив цих економічних даних на показники ймовірності дефолту, 
розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту визначається шляхом 
проведення статистичної регресії, щоб зрозуміти історичний вплив на ймовірності настання 
дефолту та компоненти розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту.

У доповнення до базового економічного сценарію Банк також оцінює оптимістичний результат та 
песимістичний результат для забезпечення нелінійності. Банк дійшов висновку, що три сценарії, 
або менше належним чином охоплюють нелінійність. В цьому процесі, також було застосовано 
експертне судження щодо ідіосинкратичних ризиків, що призвело до вибіркового коригування 
оптимістичних і песимістичних сценаріїв. У разі потенційного негативного або позитивного 
прогнозного нахилу окремих макроекономічних показників може бути здійснена корекція. В 
такому разі, до уваги береться діапазон можливих результатів, що є репрезентативним для кожного 
обраного сценарію. Зважені очікувані кредитні збитки, визначаються шляхом застосування 
кожного зі сценаріїв до відповідної моделі очікуваних кредитних збитків та множенням отриманого 
результату на коефіцієнт зважування відповідного сценарію.

Як і у випадку з будь-якими економічними прогнозами, екстраполяції та ймовірності виникнення 
супроводжуються високим ступенем властивої невизначеності, і тому фактичні результати можуть 
істотно відрізнятись від прогнозованих. Банк вважає ці прогнози найкращою оцінкою можливих 
результатів та, що вони охоплюють будь-які потенційні нелінійні фактори та асиметричності в 
рамках різних портфелів Банку.

Аналіз чутливості

Найбільш важливими припущеннями, до зміни яких є чутливим розрахунок резервів під очікувані 
кредитні збитки, є:          
— приріст валового внутрішнього продукту (всі портфелі);      
— прогнозний рівень безробіття (всі портфелі).

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Фінансові зобов’язання

Фінансові зобовʼязання, крім зобовʼязань з кредитування та фінансових гарантій, оцінюються за 
амортизованою собівартістю, а якщо вони утримуються для торгівлі (включаючи похідні фінансові 
інструменти) або Банк при первісному визнанні призначив для подальшої оцінки фінансового 
зобов’язання категорію FVTPL, – за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Похідні фінансові інструменти

В ході звичайної діяльності Банк використовує похідні фінансові інструменти, включаючи 
форварди, свопи та опціони на валютних ринках. Похідні інструменти первісно визнаються за 
справедливою вартістю на дату укладання відповідного контракту, після чого вони переоцінюються 
за справедливою вартістю. Всі похідні інструменти відображаються як торгові активи, якщо їх 
справедлива вартість має додатне значення, та як торгові зобов’язання, якщо їх справедлива 
вартість має від’ємне значення. Зміни справедливої вартості похідних інструментів визнаються 
негайно у прибутках або збитках та включаються до складу «Чистих прибутків/(збитків) від 
операцій з торговими активами/зобов’язаннями».

Похідні фінансові інструменти, вбудовані в інші фінансові активи, не відокремлюються. Натомість, 
весь гібридний інструмент оцінюється для класифікації як частина тесту на перевірку відповідності 
характеристик контрактних грошових потоків.

Договірні та умовні фінансові зобовʼязання

Договори фінансової гарантії (кредитні гарантії, акредитиви та авалі) первісно визнаються у 
консолідованій фінансовій звітності за справедливою вартістю в статті «Інші зобов’язання», у 
розмірі отриманої комісії. Після первісного визнання зобов’язання Банку за кожним договором 
гарантії оцінюється за більшим з двох значень: сумою амортизованої комісії або сумою резерву 
під очікувані кредитні збитки.

Будь-яке збільшення зобов’язання, пов’язане з договорами фінансової гарантії, відображається у 
Консолідованому звіті про прибутки та збитки. Отримана комісія визнається у Консолідованому 
звіті про прибутки та збитки на прямолінійній основі протягом строку дії договору гарантії.

Невикористані зобов’язання з кредитування та акредитиви є зобовʼязаннями, за якими протягом 
терміну їх дії Банк зобовʼязаний надати клієнтові кредит на заздалегідь визначених умовах.

Номінальна договірна вартість фінансових гарантій та невикористаних зобов’язань з кредитування, 
якщо договором передбачається надання кредиту згідно з ринковими умовами не відображається 
у Консолідованому звіті про фінансовий стан.

Модифікація договірних грошових потоків

Коли договірні грошові потоки за фінансовим активом переглядаються або модифікуються іншим 
чином, в результаті такого перегляду або модифікації передбачається або припинення визнання 
цього фінансового активу, або перерахунок його валової балансової вартості та визнання 
прибутку або збитку від модифікації.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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якщо договором передбачається надання кредиту згідно з ринковими умовами не відображається 
у Консолідованому звіті про фінансовий стан.

Модифікація договірних грошових потоків

Коли договірні грошові потоки за фінансовим активом переглядаються або модифікуються іншим 
чином, в результаті такого перегляду або модифікації передбачається або припинення визнання 
цього фінансового активу, або перерахунок його валової балансової вартості та визнання 
прибутку або збитку від модифікації.
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Суттєві зміни умов договору (наприклад, перегляд) обумовлюють припинення визнання (погашення) 
існуючого активу та визнання нового модифікованого активу; з припиненням визнання існуючого 
активу за окремою статтею відображається прибуток/збиток від припинення визнання (як різниця 
між амортизованою собівартістю та справедливою вартістю нового визнаного інструмента).

Після цього необхідно визнати новий (модифікований) актив. Первісна його оцінка здійснюється 
за справедливою вартістю, крім того для нового активу необхідно провести тест на перевірку 
відповідності характеристик контрактних грошових потоків та оцінку бізнес-моделі в рамках якої 
утримується актив. Якщо актив проходить тест на оцінку відповідності характеристик контрактних 
грошових потоків, розраховується ефективна ставка відсотка на дату визнання. Актив починає 
визнаватись на Стадії 1 або, якщо він знецінений, – як «придбаний (створений) знецінений».

Для несуттєвих модифікацій, визнається прибуток або збиток від модифікації на дату її виникнення. 
Існуючий актив продовжує визнаватись, а прибуток/збиток від модифікації відображається як 
коригування валової балансової вартості активу (розкривається окремо в примітках). Менша 
балансова вартість фінансового активу зазвичай передбачає часткове або повне розформування 
резерву під очікувані кредитні збитки. Якщо ж очікувані грошові потоки за модифікованими 
активами менші ніж модифіковані договірні грошові потоки, формується резерв під очікувані 
кредитні збитки для модифікованого активу.

Критеріями для визначення модифікацій договірних умов суттєвими, та відповідно, для припинення 
визнання (погашення) існуючого активу та визнання нового, модифікованого активу, є:   
— зміна валюти та/або;          
— включення до договору статей, які зазвичай призводять до не проходження тесту 
на відповідність характеристик контрактних грошових потоків;     
— зміна типу інструмента (наприклад, кредиту на облігацію).

Придбані (створені) знецінені фінансові активи

На звітну дату Банк визнає в якості резерву під очікувані кредитні збитки за придбаними 
(створеними) знеціненими фінансовими активами лише акумульовану починаючи з дати 
первісного визнання зміну в очікуваних кредитних збитках від подій дефолту протягом усього 
строку дії інструмента.

Сума такої зміни визнається у прибутках або збитках як Кредитні прибутки/(збитки). Банк 
визнає позитивні зміни в очікуваних кредитних збитках від подій дефолту протягом усього строку 
дії інструмента, як Кредитні прибутки, навіть якщо очікувані кредитні збитки від подій дефолту 
протягом усього строку дії інструмента, є меншими, ніж сума очікуваних кредитних збитків, які 
були включені в очікувані грошові потоки при первісному визнанні.

Припинення визнання фінансових активів та зобов’язань

Фінансові активи

Припинення визнання фінансового активу чи групи подібних фінансових активів (або частини 
фінансового активу чи частини групи подібних фінансових активів) відбувається:   
— якщо закінчився строк дії прав на отримання грошових потоків від фінансового активу; 
— якщо Банк передав права на отримання грошових надходжень від такого активу, або якщо 
Банк зберіг права на отримання грошових потоків від активу, але взяв на себе контрактне 
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зобов’язання перерахувати їх у повному обсязі без суттєвої затримки третій стороні на умовах 
«транзитної угоди»;          
— якщо Банк передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або не передав і 
не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим 
активом.

Якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу і при цьому не передав і 
не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над 
активом, такий актив продовжує відображатись в обліку в межах подальшої участі Банку у цьому 
активі. Подальша участь Банку в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється 
за меншим із значень: за первісною балансовою вартістю активу або за максимальною сумою 
компенсації, яка може бути пред’явлена Банку до сплати.

Якщо подальша участь в активі набирає форми проданого та/або придбаного опціону (включаючи 
опціони, розрахунки за якими відбуваються грошовими коштами на нетто-основі, або аналогічні 
інструменти) на переданий актив, то розмір подальшої участі Банку – це вартість переданого 
активу, який Банк може викупити. Однак у випадку проданого опціону «пут» (включаючи 
опціони, розрахунки за якими відбуваються грошовими коштами на нетто-основі, або аналогічні 
інструменти) на актив, який оцінюється за справедливою вартістю, обсяг подальшої участі Банку 
визначається як менша з двох оцінок: справедлива вартість переданого активу або ціна виконання 
опціону.

При припиненні визнання фінансового активу у цілому різниця між балансовою вартістю та 
отриманою винагородою включається до Консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Якщо припиняється визнання лише частини фінансового активу, то попередня балансова вартість 
фінансового активу розподіляється між частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, щодо 
якої припиняється визнання на основі співвідношення їх справедливої вартості на дату розподілу.

Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, щодо якої припиняється визнання та 
отриманою винагородою включається до прибутків або збитків від припинення визнання.

Будь-які зміни в очікуваних дисконтованих грошових потоках або фактичній ціні продажу повинні 
вже бути відображеними у скоригованій сумі резерву під очікувані кредитні збитки до дати 
припинення визнання.

Списання

Кредити та боргові цінні папери списуються з балансу (повністю або частково) у разі, якщо відсутні 
обґрунтовані очікування щодо відшкодування їх вартості. Така ситуація виникає, коли позичальник 
вже не має грошових надходжень від операцій, а вартість забезпечення не може забезпечити 
грошові потоки в розмірі достатньому для погашення сум, що плануються до списання. Суми 
непрацюючої заборгованості корпоративних клієнтів списуються до рівня вартості застави у 
випадку, якщо позичальник вже не має грошових надходжень від операційної діяльності. Щодо 
заборгованості клієнтів роздрібного бізнесу беруться до уваги якісні ознаки, та у випадках якщо 
платежі відсутні протягом одного року, суми заборгованості підлягають списанню, при цьому 
списана заборгованість може підлягати подальшій діяльності щодо примусового стягнення.
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зобов’язання перерахувати їх у повному обсязі без суттєвої затримки третій стороні на умовах 
«транзитної угоди»;          
— якщо Банк передав практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або не передав і 
не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим 
активом.

Якщо Банк передав свої права на отримання грошових потоків від активу і при цьому не передав і 
не зберіг практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над 
активом, такий актив продовжує відображатись в обліку в межах подальшої участі Банку у цьому 
активі. Подальша участь Банку в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється 
за меншим із значень: за первісною балансовою вартістю активу або за максимальною сумою 
компенсації, яка може бути пред’явлена Банку до сплати.

Якщо подальша участь в активі набирає форми проданого та/або придбаного опціону (включаючи 
опціони, розрахунки за якими відбуваються грошовими коштами на нетто-основі, або аналогічні 
інструменти) на переданий актив, то розмір подальшої участі Банку – це вартість переданого 
активу, який Банк може викупити. Однак у випадку проданого опціону «пут» (включаючи 
опціони, розрахунки за якими відбуваються грошовими коштами на нетто-основі, або аналогічні 
інструменти) на актив, який оцінюється за справедливою вартістю, обсяг подальшої участі Банку 
визначається як менша з двох оцінок: справедлива вартість переданого активу або ціна виконання 
опціону.

При припиненні визнання фінансового активу у цілому різниця між балансовою вартістю та 
отриманою винагородою включається до Консолідованого звіту про прибутки та збитки.

Якщо припиняється визнання лише частини фінансового активу, то попередня балансова вартість 
фінансового активу розподіляється між частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, щодо 
якої припиняється визнання на основі співвідношення їх справедливої вартості на дату розподілу.

Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, щодо якої припиняється визнання та 
отриманою винагородою включається до прибутків або збитків від припинення визнання.

Будь-які зміни в очікуваних дисконтованих грошових потоках або фактичній ціні продажу повинні 
вже бути відображеними у скоригованій сумі резерву під очікувані кредитні збитки до дати 
припинення визнання.

Списання

Кредити та боргові цінні папери списуються з балансу (повністю або частково) у разі, якщо відсутні 
обґрунтовані очікування щодо відшкодування їх вартості. Така ситуація виникає, коли позичальник 
вже не має грошових надходжень від операцій, а вартість забезпечення не може забезпечити 
грошові потоки в розмірі достатньому для погашення сум, що плануються до списання. Суми 
непрацюючої заборгованості корпоративних клієнтів списуються до рівня вартості застави у 
випадку, якщо позичальник вже не має грошових надходжень від операційної діяльності. Щодо 
заборгованості клієнтів роздрібного бізнесу беруться до уваги якісні ознаки, та у випадках якщо 
платежі відсутні протягом одного року, суми заборгованості підлягають списанню, при цьому 
списана заборгованість може підлягати подальшій діяльності щодо примусового стягнення.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

92

Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Фінансові зобов’язання

Припинення визнання фінансового зобов’язання відбувається у разі виконання, анулювання чи 
закінчення строку дії відповідного зобов’язання.

При заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим 
кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення суттєвих змін до умов існуючого 
зобов’язання, відбувається припинення визнання початкового зобов’язання, а нове відображається 
в обліку з визнанням різниці у балансовій вартості зобов’язань у Консолідованому звіті про 
прибутки та збитки.

Принципи оцінки за справедливою вартістю

Справедлива вартість – це ціна, яка буде отримана при продажі активу чи сплачена при передачі 
зобов’язання при здійсненні звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки на основному 
ринку, або за його відсутності, на найсприятливішому ринку, на який у Банка є доступ на цю дату. 
Справедлива вартість зобов’язання відображає ризик неплатоспроможності.

Якщо можливо, Банк оцінює справедливу вартість інструменту використовуючи котирування для 
такого інструменту на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо операції для активів 
та зобов’язань здійснюються з належною частотою та об’єм забезпечує інформацію щодо цін на 
безперервній основі.

Якщо немає котирувань на активному ринку, Банк застосовує методи оцінки, які максимально 
використовують релевантні доступні вхідні дані, та мінімізує використання недоступних даних. 
Вибраний метод оцінки включає всі фактори, які б учасники ринку взяли до уваги при визначені 
фактичної ціни продажу даного інструменту.

Найкращим доказом справедливої вартості фінансового інструменту на дату початкового визнання 
є, за нормальних умов, ціна транзакції, тобто справедлива вартість винагороди наданої або 
отриманої. Якщо Банк встановлює, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється 
від ціни транзакції та справедлива вартість не підтверджується ані котируванням на активному 
ринку для подібних активів чи зобов’язань, ані базується на методі оцінки, що використовує 
лише дані з доступних ринків, фінансовий інструмент при первісному визнанні оцінюється за 
справедливою вартістю, та коригується для відстрочення різниці між справедливою вартістю та 
ціною транзакції. Надалі, така різниця визнається у прибутках або збитках на відповідній основі 
протягом життя інструменту, але не пізніше, ніж коли оцінка повністю підтверджена доступними 
ринковими даними або закриттям операції.

Якщо для активу або зобов’язання, оцінених за справедливою вартістю, є ціна покупки 
(котирування на покупку) та ціна продажу (котирування на продаж), Банк оцінює активи та довгу 
позицію по ціні покупки, а зобов’язання та коротку позицію по ціні продажу.

Банк визнає переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості на кінець звітного періоду, 
протягом якого зміна мала місце.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Банк використовує наступну ієрархічну структуру методів оцінки для визначення 
справедливої вартості, що відображає суттєвість вхідних даних використаних для оцінки:  
— Рівень 1: вхідні дані, а саме котирування на активному ринку (нескориговані);   
— Рівень 2: вхідні дані інші, ніж котирування, включені в Рівень 1, які доступні прямо (як ціна) 
або опосередковано (похідні від цін). Дана категорія включає інструменти, які оцінюються 
використовуючи: котирування на активному ринку для подібних інструментів; котирування 
для ідентичних та подібних інструментів на ринках, які вважаються менш активними або 
інші методи оцінки, коли всі суттєві вхідні дані прямо чи опосередковано доступні на ринку;  
— Рівень 3: вхідні дані недоступні на ринку. До даної категорії відносяться всі інструменти, для яких 
метод оцінки включає вхідні дані, які не базуються на доступних даних та недоступні вхідні дані 
мають суттєвий вплив на оцінку інструменту. Дана категорія включає інструменти, що оцінюються 
на основі котирувань для подібних інструментів, коли вимагається використання суттєвих 
коригувань або припущень, щоб відобразити різницю між інструментами.

Взаємозалік

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у 
Консолідованому звіті про фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично 
закріпленого права здійснювати взаємозалік або наміру реалізувати актив одночасно з 
погашенням зобов’язання.

Статутний капітал

Прості акції та некумулятивні привілейовані акції, що не підлягають погашенню та дивіденди за 
якими сплачуються за відповідним рішенням, відображаються у складі капіталу. Витрати на оплату 
послуг третім сторонам, безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, за винятком випадків 
об’єднання компаній, відображаються у складі капіталу як зменшення суми, отриманої у результаті 
даної емісії. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною 
вартістю випущених акцій відображається як додатково сплачений капітал.

Власні викуплені акції

У разі придбання Банком своїх акцій вартість придбання, включаючи відповідні витрати на 
проведення операції, за вирахуванням податку на прибуток вираховується із загальної суми 
капіталу як власні викуплені акції до моменту їх анулювання або повторного випуску чи продажу. 
При подальшому повторному випуску або продажу таких акцій отримана сума включається до 
складу капіталу.

Дивіденди

Здатність Банку оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під дію правил і норм українського 
законодавства. Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу на 
звітну дату, тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди 
розкривається у звітності, якщо вони були запропоновані до звітної дати, а також запропоновані 
або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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справедливої вартості, що відображає суттєвість вхідних даних використаних для оцінки:  
— Рівень 1: вхідні дані, а саме котирування на активному ринку (нескориговані);   
— Рівень 2: вхідні дані інші, ніж котирування, включені в Рівень 1, які доступні прямо (як ціна) 
або опосередковано (похідні від цін). Дана категорія включає інструменти, які оцінюються 
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Прості акції та некумулятивні привілейовані акції, що не підлягають погашенню та дивіденди за 
якими сплачуються за відповідним рішенням, відображаються у складі капіталу. Витрати на оплату 
послуг третім сторонам, безпосередньо пов’язані з випуском нових акцій, за винятком випадків 
об’єднання компаній, відображаються у складі капіталу як зменшення суми, отриманої у результаті 
даної емісії. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною 
вартістю випущених акцій відображається як додатково сплачений капітал.

Власні викуплені акції

У разі придбання Банком своїх акцій вартість придбання, включаючи відповідні витрати на 
проведення операції, за вирахуванням податку на прибуток вираховується із загальної суми 
капіталу як власні викуплені акції до моменту їх анулювання або повторного випуску чи продажу. 
При подальшому повторному випуску або продажу таких акцій отримана сума включається до 
складу капіталу.

Дивіденди

Здатність Банку оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під дію правил і норм українського 
законодавства. Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу на 
звітну дату, тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди 
розкривається у звітності, якщо вони були запропоновані до звітної дати, а також запропоновані 
або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
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Банківські метали

Золото та інші дорогоцінні метали відображаються за цінами купівлі НБУ, які приблизно 
відповідають справедливій вартості, з дисконтом стосовно котирувань Лондонської біржі металів. 
Зміни у цінах купівлі НБУ відображаються як курсові різниці за операціями з дорогоцінними 
металами у складі інших доходів.

Оренда           
(Положення облікової політики,      
що застосовувались до 1 січня 2019 року)

I. Фінансова оренда – Банк як орендар

Банк визнає договори фінансової оренди у складі активів та зобов’язань у Консолідованому звіті 
про фінансовий стан на дату початку строку оренди у сумі, що дорівнює справедливій вартості 
орендованого майна, або за поточною вартістю мінімальних орендних платежів, якщо ця сума є 
нижчою за справедливу вартість. При обчисленні поточної вартості мінімальних орендних платежів 
в якості коефіцієнта дисконтування застосовується внутрішня ставка відсотка за договором оренди, 
якщо її можливо визначити; в інших випадках застосовується ставка відсотка по залучених коштах 
Банку. Початкові прямі витрати включаються до вартості орендованого активу. Орендні платежі 
розподіляються на витрати з фінансування та погашення зобов’язання. Витрати на фінансування 
відносяться на звітні періоди протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити відображення 
витрат за постійною періодичною ставкою відсотка, що нараховується на залишок зобов’язань 
у кожному звітному періоді. Витрати, що безпосередньо відносяться до діяльності орендаря за 
договором фінансової оренди, відображаються у складі орендованих активів.

II. Фінансова оренда – Банк як орендодавець

Банк визнає заборгованість з орендних платежів у складі кредитного портфелю у сумі, що дорівнює 
сумі чистих інвестицій в оренду, починаючи з дати початку строку оренди. Фінансовий дохід 
розраховується за схемою, що відображає постійну періодичну норму дохідності на балансову 
суму чистих інвестицій. Початкові прямі витрати включаються до первісної оцінки дебіторської 
заборгованості з орендних платежів.

III. Операційна оренда – Банк як орендар

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, 
пов’язані з правом власності на об’єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Лізингові 
платежі за договорами операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку 
оренди і включаються до складу інших операційних витрат.

IV. Операційна оренда – Банк як орендодавець

Банк відображає у Консолідованому звіті про фінансовий стан активи, що є предметом операційної 
оренди, в залежності від виду активу. Орендний дохід за договорами операційної оренди 
рівномірно відображається у Консолідованому звіті про прибутки та збитки протягом строку 
оренди у складі інших доходів. Сукупна вартість пільг, що надаються орендарям, відображається 
як зменшення орендного доходу протягом строку оренди за лінійним методом.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Оренда           
(Положення облікової політики,      
що застосовуються з 1 січня 2019 року)

Визначення оренди

При заключенні договору, Банк визначає чи договір або окрема його частина є договорами оренди. 
Договір або окрема його частина є договором оренди, якщо він передає право контролювати 
використання визначеного активу протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.

Банк повторно оцінює чи є договір або окрема його частина договорами оренди лише у разі 
перегляду умов договору.

Якщо договір або окрема його частина є договорами оренди, Банк обліковує кожну орендну 
складову як договір оренди, окремо від неорендних складових договору.

Банк визначає строк оренди, як нескасовний період оренди враховуючи:    
—  періоди, які охоплюються опціоном на продовження оренди у випадку, якщо орендар 
обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою можливістю; та    
—  періоди, які охоплюються опціоном на дострокове припинення оренди, якщо орендар 
обґрунтовано впевнений у тому, що він не скористається такою можливістю.

Банк переглядає строк оренди у разі зміни нескасовного періоду оренди.

Строк оренди починається з дати початку оренди, тобто з дати, коли орендодавець робить базовий 
актив доступним для використання орендарем.

Банк як орендар

Первісна оцінка

На дату початку оренди, Банк визнає актив з права користування та зобов’язання за договором 
оренди. Актив з права користування оцінюється за собівартістю.

На дату початку оренди, Банк оцінює зобов’язання за договором оренди в сумі теперішньої 
вартості орендних платежів, ще не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються 
застосовуючи відсоткову ставку, яка передбачена договором оренди. Якщо таку ставку не можна 
легко визначити, Банк застосовує додаткову ставку запозичення орендаря. 

До складу орендних платежів, що враховуються при оцінці орендних зобов’язань за право 
користування базовим активом протягом строку оренди включаються:     
— фіксовані платежі (включаючи по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулів 
до заключення договору оренди, що підлягають отриманню;      
— змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, які первісно оцінені з 
використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;     
— суми, які будуть сплачені Банком за гарантіями ліквідаційної вартості;    
— ціна реалізації опціону на придбання активу, якщо Банк обґрунтовано впевнений у тому, що 
він скористається такою можливістю;        
— штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди відображають реалізацію Банком 
опціону на дострокове припинення договору оренди.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Оренда           
(Положення облікової політики,      
що застосовуються з 1 січня 2019 року)

Визначення оренди

При заключенні договору, Банк визначає чи договір або окрема його частина є договорами оренди. 
Договір або окрема його частина є договором оренди, якщо він передає право контролювати 
використання визначеного активу протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.

Банк повторно оцінює чи є договір або окрема його частина договорами оренди лише у разі 
перегляду умов договору.

Якщо договір або окрема його частина є договорами оренди, Банк обліковує кожну орендну 
складову як договір оренди, окремо від неорендних складових договору.

Банк визначає строк оренди, як нескасовний період оренди враховуючи:    
—  періоди, які охоплюються опціоном на продовження оренди у випадку, якщо орендар 
обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою можливістю; та    
—  періоди, які охоплюються опціоном на дострокове припинення оренди, якщо орендар 
обґрунтовано впевнений у тому, що він не скористається такою можливістю.

Банк переглядає строк оренди у разі зміни нескасовного періоду оренди.

Строк оренди починається з дати початку оренди, тобто з дати, коли орендодавець робить базовий 
актив доступним для використання орендарем.

Банк як орендар

Первісна оцінка

На дату початку оренди, Банк визнає актив з права користування та зобов’язання за договором 
оренди. Актив з права користування оцінюється за собівартістю.

На дату початку оренди, Банк оцінює зобов’язання за договором оренди в сумі теперішньої 
вартості орендних платежів, ще не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються 
застосовуючи відсоткову ставку, яка передбачена договором оренди. Якщо таку ставку не можна 
легко визначити, Банк застосовує додаткову ставку запозичення орендаря. 

До складу орендних платежів, що враховуються при оцінці орендних зобов’язань за право 
користування базовим активом протягом строку оренди включаються:     
— фіксовані платежі (включаючи по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких стимулів 
до заключення договору оренди, що підлягають отриманню;      
— змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, які первісно оцінені з 
використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;     
— суми, які будуть сплачені Банком за гарантіями ліквідаційної вартості;    
— ціна реалізації опціону на придбання активу, якщо Банк обґрунтовано впевнений у тому, що 
він скористається такою можливістю;        
— штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди відображають реалізацію Банком 
опціону на дострокове припинення договору оренди.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Виключення для невизнання на балансі активу з права користування

Банк використовує виключення та не визнає на балансі активи з права користування щодо:  
— короткострокових договорів оренди;        
— договорів оренди, за якими базовий актив має низьку вартість.

Банк застосовує виключення до договорів оренди всіх груп активів.

При застосуванні даного виключення короткостроковими вважаються договори оренди зі строком 
оренди до 365 днів включно. Договори оренди, що передбачають опціон на придбання базового 
активу не розглядаються як короткотермінові.

Банк застосовує поріг 5 000 євро (гривневий еквівалент на дату застосування виключення), при 
визначенні базового активу з низькою вартістю.

За договорами оренди, до яких Банк застосовує виключення, витрати визнаються в періоді, до 
якого вони належать.

Подальша оцінка 

Після дати початку оренди Банк оцінює всі активи з права користування, окрім тих, що відповідають 
визначенню інвестиційної нерухомості, за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації, 
накопиченого зменшення корисності з коригуванням на суму переоцінки орендних зобов’язань 
відображеної проти собівартості активу з права користування.

Амортизація активу з права користування здійснюється від дати початку оренди до кінця строку 
корисного використання базового активу, якщо оренда передає Банку право власності на 
базовий (орендований) актив наприкінці строку оренди або якщо собівартість активу з права 
користування відображає факт, що Банк скористається можливістю його придбати. В інших 
випадках Банк амортизує актив з права користування з дати початку оренди до більш ранньої 
з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з права користування та кінець 
строку оренди.

Інші вимоги до нарахування амортизації, визнання зменшення корисності за активом з права 
користування аналогічні вимогам, що застосовуються до власних основних засобів.

Банк розкриває активи з права користування, окрім тих, що відповідають визначенню інвестиційної 
нерухомості за статтею «Основні засоби» Консолідованого звіту про фінансовий стан з окремою 
деталізацією у Примітці 14. Станом на 31 грудня 2019 року активи з права користування, що 
відповідають визначенню інвестиційної нерухомості були відсутні.

Банк розкриває зобов’язання за договорами оренди за статтею «Інші зобов’язання» у 
Консолідованому звіті про фінансовий стан з окремою деталізацією у Примітці 18.

Після дати початку оренди Банк розкриває у Консолідованому звіті про прибутки та збитки:  
— відсотки за орендним зобов’язанням, – за статтею «Інші процентні витрати» з окремою 
деталізацією у Примітці 23;         
— платежі за короткостроковими договорами оренди, договорами оренди, за якими базовий 
актив має низьку вартість, а також змінні орендні платежі, не включені до оцінки орендного 
зобов’язання, – в тому періоді, до якого вони належать, – за статтею «Інші адміністративні та 
операційні витрати» (з окремою деталізацією у Примітці 29).

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Переоцінка зобов’язань за договором оренди

Банк змінює оцінку орендних зобов’язань, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з 
використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов:   
— зміна строку оренди (у зв’язку з переглядом ймовірності виконання опціону на продовження 
або дострокового припинення оренди);        
— зміна оцінки можливості придбання базового активу;      
— зміна платежів, обумовлена зміною плаваючої ставки відсотка.

Банк змінює оцінку орендних зобов’язань, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з 
використанням незмінної ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов:   
— зміна сум, які, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості;   
— зміна майбутніх орендних платежів внаслідок зміни індексу або ставки, що використовуються 
для визначення таких платежів.

Банк відображає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування активу з права 
користування (крім випадку зменшення балансової вартості активу з права користування до 
нуля). У випадку, коли балансова вартість активу з права користування зменшилася до нуля та 
відбувається подальше зменшення орендного зобов’язання, Банк визнає решту суми у складі 
прибутків або збитків.

Модифікації договору оренди

Банк розглядає модифікацію договору оренди як окремий договір оренди, якщо 
виконуються умови:          
— модифікація збільшує сферу дії договору оренди, додаючи право на користування одним 
або більшою кількістю базових активів;        
— компенсація за договором збільшується на суму, що відповідає ціні окремого договору за 
збільшений обсяг з відповідними коригуваннями, що відображають обставини конкретного 
договору.

Для модифікації договору оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, на дату 
набрання чинності модифікацією, Банк:        
— розподіляє компенсацію, зазначену в модифікованому договорі оренди;    
— визначає строки модифікованої оренди;        
— переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів із 
використанням переглянутої ставки дисконтування.

Переглянута ставка дисконтування визначається як відсоткова ставка, яка передбачена договором 
оренди для залишкового строку оренди або як додаткова ставка запозичення орендаря на дату 
набрання чинності модифікації оренди, якщо ставку відсотка, передбачену в оренді, не можна 
легко визначити.

Для модифікації договору оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, на дату 
набрання чинності модифікацією, Банк:        
— зменшує балансову вартість активу з права користування на суму часткового або повного 
припинення оренди для модифікації, що зменшує обсяг договору оренди; будь-який прибуток 
або збиток, пов’язаний із частковим або повним припиненням оренди відображається за статтею 
«Інші адміністративні та операційні витрати» Консолідованого звіту про прибутки та збитки;  

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Переоцінка зобов’язань за договором оренди

Банк змінює оцінку орендних зобов’язань, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з 
використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов:   
— зміна строку оренди (у зв’язку з переглядом ймовірності виконання опціону на продовження 
або дострокового припинення оренди);        
— зміна оцінки можливості придбання базового активу;      
— зміна платежів, обумовлена зміною плаваючої ставки відсотка.

Банк змінює оцінку орендних зобов’язань, дисконтуючи переглянуті орендні платежі з 
використанням незмінної ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов:   
— зміна сум, які, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості;   
— зміна майбутніх орендних платежів внаслідок зміни індексу або ставки, що використовуються 
для визначення таких платежів.

Банк відображає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування активу з права 
користування (крім випадку зменшення балансової вартості активу з права користування до 
нуля). У випадку, коли балансова вартість активу з права користування зменшилася до нуля та 
відбувається подальше зменшення орендного зобов’язання, Банк визнає решту суми у складі 
прибутків або збитків.

Модифікації договору оренди

Банк розглядає модифікацію договору оренди як окремий договір оренди, якщо 
виконуються умови:          
— модифікація збільшує сферу дії договору оренди, додаючи право на користування одним 
або більшою кількістю базових активів;        
— компенсація за договором збільшується на суму, що відповідає ціні окремого договору за 
збільшений обсяг з відповідними коригуваннями, що відображають обставини конкретного 
договору.

Для модифікації договору оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, на дату 
набрання чинності модифікацією, Банк:        
— розподіляє компенсацію, зазначену в модифікованому договорі оренди;    
— визначає строки модифікованої оренди;        
— переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів із 
використанням переглянутої ставки дисконтування.

Переглянута ставка дисконтування визначається як відсоткова ставка, яка передбачена договором 
оренди для залишкового строку оренди або як додаткова ставка запозичення орендаря на дату 
набрання чинності модифікації оренди, якщо ставку відсотка, передбачену в оренді, не можна 
легко визначити.

Для модифікації договору оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, на дату 
набрання чинності модифікацією, Банк:        
— зменшує балансову вартість активу з права користування на суму часткового або повного 
припинення оренди для модифікації, що зменшує обсяг договору оренди; будь-який прибуток 
або збиток, пов’язаний із частковим або повним припиненням оренди відображається за статтею 
«Інші адміністративні та операційні витрати» Консолідованого звіту про прибутки та збитки;  

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
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— відображає коригування активу з права користування для усіх інших модифікацій договору 
оренди.

Банк як орендодавець

Банк як орендодавець кожен з договорів оренди класифікує як фінансову або операційну оренду.

Дана класифікація здійснюється за станом на ранішу з дат, – дату заключення договору оренди 
або дату прийняття сторонами на себе зобов’язань щодо погоджених основних умов договору 
оренди, та переглядається лише у разі модифікації договору оренди.

Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, 
пов’язані з правом власності на базовий актив. В іншому випадку оренда класифікується як 
операційна.

Класифікація оренди як фінансової або операційної залежить від суті операції, а не від форми 
договору.

Фінансова оренда – Банк як орендодавець

Первісна оцінка

На дату початку оренди Банк відображає активи, які надані у фінансову оренду як наданий 
кредит в сумі чистої інвестиції в оренду за статтею «Кредити клієнтам» Консолідованого звіту про 
фінансовий стан. 

Чиста інвестиція в оренду розраховується як теперішня вартість орендних платежів і теперішня 
вартість негарантованої ліквідаційної вартості активу, дисконтована із застосуванням ставки 
відсотка, передбаченої в договорі.

Первісні прямі витрати включаються до первісної оцінки чистої інвестиції в оренду. 

Станом на дату початку оренди, до оцінки чистої інвестиції в оренду враховуються наступні 
ще не отримані платежі за право користування базовим активом протягом строку оренди: 
— фіксовані платежі за вирахуванням будь-яких стимулів до заключення договору оренди, що 
підлягають сплаті;          
— змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, первісно оцінені з 
використанням індексу або ставки на дату початку оренди;      
— платежі з будь-яких гарантій ліквідаційної вартості, надані Банкові орендарем, 
стороною, пов’язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов’язаною з Банком, і 
спроможною з фінансової точки зору погасити зобов’язання за гарантією;    
— платежі за реалізацію опціону на придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у 
тому, що він реалізує таку можливість;        
— платежі в рахунок штрафів за припинення терміну дії оренди, якщо умовами оренди 
передбачено можливість припинення оренди орендарем.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Подальша оцінка

Банк визнає фінансовий дохід протягом строку оренди на основі моделі, яка відображає сталу 
періодичну норму прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в оренду. Фінансовий дохід 
відображається за статтею «Інші процентні доходи» Консолідованого звіту про прибутки та збитки 
з окремою деталізацією у Примітці 23.

Модифікація договору фінансової оренди

Банк розглядає модифікацію договору фінансової оренди як окремий договір, якщо одночасно 
виконуються умови:          
— модифікація збільшує сферу дії договору оренди, додаючи право на користування одним 
або більшою кількістю базових активів;        
— компенсація за договором збільшується на суму, що відповідає ціні окремого договору за 
збільшений обсяг з відповідними коригуваннями, що відображають обставини конкретного 
договору.

Для модифікації договору фінансової оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, 
Банк, у тому разі, якщо оренда була б класифікована як операційна у разі чинності такої 
модифікації за станом на дату початку дії оренди, розглядає модифікацію як нову оренду з дати 
набрання чинності модифікації оренди. Банк оцінює балансову вартість базового активу як чисту 
інвестицію в оренду за станом безпосередньо перед датою набрання чинності модифікації.

Всі інші модифікації, а також визнання очікуваних кредитних збитків та припинення визнання 
(включаючи обумовлене суттєвою модифікацією договірних грошових потоків) відображаються 
згідно з МСФЗ 9 за договором фінансової оренди аналогічно до відображення за іншими 
кредитами клієнтам. 

Операційна оренда – Банк як орендодавець

Банк відносить орендні платежі на дохід на прямолінійній основі протягом строку оренди або на 
іншій систематичній основі, якщо остання більшою мірою відображає модель отримання Банком 
вигод від використання предмета оренди.

Банк відображає витрати, включаючи нарахування амортизації, понесені для отримання доходу в 
сумі орендних платежів як витрати у Консолідованому звіті про прибутки та збитки.

Банк включає первісні прямі витрати, понесені під час укладення договору про операційну оренду, 
до балансової вартості базового активу та визнає їх витратами протягом строку оренди на такій 
самій основі, як і дохід від оренди.

Банк розкриває інформацію щодо активів, які надаються в операційну оренду (за класом базового 
активу), окремо від власних активів, які Банк утримує та використовує (Примітка 14).

Модифікація договору операційної оренди

Банк обліковує модифікацію операційної оренди як новий договір оренди з дати набрання чинності 
модифікації, якщо вона відповідає критеріям визнання оренди. Банк враховує всі отримані та/
або нараховані платежі, пов’язані з первісною орендою як частину орендних платежів за новою 
орендою.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Об’єднання бізнесу

Об’єднання бізнесу обліковуються з використанням методу придбання на дату придбання, що є 
датою, на яку контроль передається Банку.

Банк визначає гудвіл на дату придбання як різницю між справедливою вартістю винагороди при 
придбанні (включаючи справедливу вартість будь-якої попередньо утримуваної частки в капіталі 
об’єкту придбання, якщо об’єднання бізнесу здійснюється поетапно), та визнаною сумою будь-
якої неконтролюючої частки у об’єкті придбання, за мінусом визначеної чистої суми (зазвичай, 
справедливої вартості) ідентифікованих придбаних активів та зобов’язань. Якщо різниця є 
від’ємною, у складі прибутку або збитку одразу визнається дохід від вигідного придбання.

Банк обирає по кожній з операцій, чи визнавати йому неконтролюючу частку за справедливою 
вартістю, чи на пропорційній основі щодо визнаної суми ідентифікованих чистих активів об’єкту 
придбання на дату придбання.

Витрати на здійснення операції, інші, ніж ті, які пов’язані з випуском боргу чи вкладеннями в 
капітал, які Банк несе при здійсненні об’єднання бізнесу, визнаються у прибутках або збитках 
одразу в момент виникнення.

Дочірні підприємства

Дочірні підприємства – це підприємства, які контролюються Банком. Банк контролює підприємство, 
коли піддається ризикам, пов’язаним з перемінними доходами від участі у діяльності підприємства, 
або має право на отримання таких доходів та має можливість впливати на ці доходи через свій 
вплив на підприємство. Зокрема, Банк консолідує підприємства, над якими у нього є контроль де-
факто. Фінансова звітність дочірніх підприємств включена у консолідовану фінансову звітність з 
дати набуття контролю до дати втрати контролю.

Придбання та продаж неконтролюючої частки

Банк обліковує придбання та продаж неконтролюючої частки як операції з капіталом. Будь-
яка різниця між сумою, на яку неконтролююча частка коригується, та справедливою вартістю 
заплаченої або отриманої винагороди визнається напряму в капіталі та належить власникам 
материнського банку.

Елімінація операцій при консолідації

Внутрігрупові залишки та операції, а також будь-які нереалізовані прибутки від внутрігрупових 
операцій, елімінуються при підготовці консолідованої фінансової звітності. Нереалізовані прибутки 
від операцій з асоційованими підприємствами елімінуються в межах частки Банку у підприємстві. 
Нереалізовані прибутки від операцій з асоційованими підприємствами елімінуються з інвестиціями 
в асоційовані підприємства. Нереалізовані збитки елімінуються так само як і нереалізовані 
прибутки, але лише в тій мірі, поки вони не є ознакою зменшення корисності.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Гудвіл

Гудвіл від придбання дочірніх підприємств включається до складу нематеріальних активів. Що 
стосується асоційованих підприємств, то балансова вартість гудвілу включається до балансової 
вартості інвестицій в асоційовані підприємства.

Гудвіл відноситься до одиниць, що генерують грошові потоки, для цілей оцінки на зменшення 
корисності, та відображається за собівартістю за мінусом збитків від зменшення корисності.

Прибутки та збитки від реалізації підприємств включають балансову вартість гудвілу, що 
відноситься до реалізованого підприємства.

Частка неконтролюючих акціонерів

Частка неконтролюючих акціонерів – це капітал дочірніх підприємств, що не належить, прямо чи 
опосередковано, Банку.

Частка неконтролюючих акціонерів показана у Консолідованому звіті про фінансовий стан у 
складі капіталу, окремо від капіталу, що належить акціонерам Банку. Частка неконтролюючих 
акціонерів у прибутку або збитку та сукупному доході розкрита окремо у Консолідованому звіті 
про прибутки та збитки та Консолідованому звіті про сукупний дохід.

Консолідована фінансова звітність включає такі дочірні підприємства:

Частка участі/ 
права голосу, %

Дочірнє підприємство 2019 2018 Країна Дата приєднання Галузь
ТОВ «Райффайзен Лізинг 
Аваль» 87,08 87,08 Україна 29 червня 2006 р. Фінансовий лізинг

ТОВ «РЕК ГАММА» 100,00 100,00 Україна 26 березня 2013 р.
Операції з нерухомим 

майном

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість утримується Банком з метою отримання доходу від здачі в оренду або 
для підвищення вартості вкладеного капіталу і не експлуатується Банком.

Інвестиційна нерухомість первісно обліковується за собівартістю з врахуванням витрат на 
здійснення операцій. Інвестиційна нерухомість надалі обліковується за справедливою вартістю. 
Оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється на кожну звітну дату та різниця між балансовою 
та справедливою вартістю визнається у Консолідованому звіті про прибутки та збитки як 
«Переоцінка інвестиційної нерухомості». Дохід від оренди відображається у Консолідованому звіті 
про прибутки та збитки у складі інших доходів.

Наступні витрати капіталізуються тільки тоді, коли існує ймовірність того, що Банк отримає 
пов’язані з ними економічні вигоди, і що їх вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати 
(на ремонт та обслуговування) визнаються як витрати періоду.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Гудвіл

Гудвіл від придбання дочірніх підприємств включається до складу нематеріальних активів. Що 
стосується асоційованих підприємств, то балансова вартість гудвілу включається до балансової 
вартості інвестицій в асоційовані підприємства.

Гудвіл відноситься до одиниць, що генерують грошові потоки, для цілей оцінки на зменшення 
корисності, та відображається за собівартістю за мінусом збитків від зменшення корисності.

Прибутки та збитки від реалізації підприємств включають балансову вартість гудвілу, що 
відноситься до реалізованого підприємства.

Частка неконтролюючих акціонерів

Частка неконтролюючих акціонерів – це капітал дочірніх підприємств, що не належить, прямо чи 
опосередковано, Банку.

Частка неконтролюючих акціонерів показана у Консолідованому звіті про фінансовий стан у 
складі капіталу, окремо від капіталу, що належить акціонерам Банку. Частка неконтролюючих 
акціонерів у прибутку або збитку та сукупному доході розкрита окремо у Консолідованому звіті 
про прибутки та збитки та Консолідованому звіті про сукупний дохід.

Консолідована фінансова звітність включає такі дочірні підприємства:

Частка участі/ 
права голосу, %

Дочірнє підприємство 2019 2018 Країна Дата приєднання Галузь
ТОВ «Райффайзен Лізинг 
Аваль» 87,08 87,08 Україна 29 червня 2006 р. Фінансовий лізинг

ТОВ «РЕК ГАММА» 100,00 100,00 Україна 26 березня 2013 р.
Операції з нерухомим 

майном

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість утримується Банком з метою отримання доходу від здачі в оренду або 
для підвищення вартості вкладеного капіталу і не експлуатується Банком.

Інвестиційна нерухомість первісно обліковується за собівартістю з врахуванням витрат на 
здійснення операцій. Інвестиційна нерухомість надалі обліковується за справедливою вартістю. 
Оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється на кожну звітну дату та різниця між балансовою 
та справедливою вартістю визнається у Консолідованому звіті про прибутки та збитки як 
«Переоцінка інвестиційної нерухомості». Дохід від оренди відображається у Консолідованому звіті 
про прибутки та збитки у складі інших доходів.

Наступні витрати капіталізуються тільки тоді, коли існує ймовірність того, що Банк отримає 
пов’язані з ними економічні вигоди, і що їх вартість може бути достовірно оцінена. Всі інші витрати 
(на ремонт та обслуговування) визнаються як витрати періоду.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

102

Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Основні засоби

Обладнання відображається за фактичною вартістю без урахування вартості повсякденного 
обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого зменшення 
корисності. Будівлі оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням амортизації та 
зменшення корисності, визнаної після дати переоцінки. Балансова вартість основних засобів 
оцінюється на предмет зменшення корисності, коли події або зміни в обставинах свідчать про те, 
що балансова вартість не може бути відшкодована.

Після первісного визнання за фактичною вартістю будівлі відображаються за переоціненою 
вартістю, що є справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням подальшої 
накопиченої амортизації і будь-яких подальших накопичених збитків від зменшення корисності. 
Переоцінка здійснюється досить часто, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою 
вартістю переоціненого активу і його балансовою вартістю.

На дату переоцінки, накопичена амортизація згортається відносно сукупної вартості активів, в свою 
чергу чиста залишкова вартість збільшується або зменшується до переоціненої вартості. Приріст 
вартості від переоцінки відображається у Консолідованому звіті про фінансовий стан у складі 
резерву з переоцінки будівель у складі іншого сукупного доходу, за вирахуванням сум відновлення 
попереднього зменшення вартості цього активу, раніше відображеного у Консолідованому звіті 
про прибутки та збитки. У цьому випадку сума збільшення вартості активу відображається у 
Консолідованому звіті про прибутки та збитки. Зменшення вартості від переоцінки відображається 
у Консолідованому звіті про прибутки та збитки за вирахуванням безпосереднього заліку такого 
зменшення проти попереднього приросту вартості того ж активу, відображеного у резерві з 
переоцінки будівель.

Щорічне перенесення сум з резерву переоцінки будівель до складу нерозподіленого прибутку 
здійснюється за рахунок різниці між сумою амортизації, що розраховується виходячи з 
переоціненої балансової вартості активів, і сумою амортизації, що розраховується виходячи з 
первісної вартості активів. При вибутті активу відповідна сума, включена до резерву з переоцінки, 
переноситься до складу нерозподіленого прибутку.

Нарахування амортизації активу починається з дати його введення в експлуатацію. Амортизація 
нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби активів:

Років
2019 2018

Будівлі 8-50 8-50

Меблі, інвентар та інші активи 2-8 2-8

Комп’ютери та обладнання 4-8 5-10

Транспортні засоби 6 6

У 2019 році Банком було переглянуто строки корисної служби, встановлені для комп’ютерів та 
обладнання. Така зміна є зміною оцінки, що впливає на витрати за статтею «Знос і амортизація» в 
поточному (збільшення на загальну суму 23 792 тис. грн) та наступних звітних періодах.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів 
переглядаються наприкінці кожного звітного року та коригуються при необхідності.

Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших адміністративних та 
операційних витрат у періоді, у якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати 
підлягають капіталізації.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи включають придбані програмне забезпечення та ліцензії. Нематеріальні 
активи, придбані окремо, первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання 
нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи мають 
обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим строком 
корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 4-10 років 
(2018 р.: 4-6 років), якщо інше не передбачено документами по експлуатації, договорами та ін., 
та оцінюються на предмет зменшення корисності у разі наявності ознак можливого зменшення 
корисності нематеріального активу. 

Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби 
аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року.

Активи, призначені для продажу

Банк класифікує необоротні активи (або групу вибуття) як призначені для продажу, якщо 
їх балансова вартість буде відшкодовуватись, в основному, шляхом продажу, а не в ході їх 
використання. Для цього необоротні активи (або група вибуття) мають бути доступні для негайного 
продажу в їх теперішньому стані на тих умовах, які є звичайними при продажу таких активів (групи 
вибуття), при цьому їх продаж має характеризуватись високим ступенем ймовірності.

Висока ймовірність продажу означає твердий намір керівництва Банку додержуватися плану 
продажу необоротного активу (або групи вибуття). При цьому необхідно, щоб була розпочата 
програма активних дій з пошуку покупця й виконання такого плану. Крім цього, необоротний 
актив (група вибуття) має активно пропонуватись до реалізації за ціною, що є обґрунтованою, з 
урахуванням його поточної справедливої вартості. Крім того, відображення продажу як завершеної 
операції має очікуватись протягом одного року з дати класифікації необоротних активів (або 
групи вибуття) як призначених для продажу.

Банк оцінює активи (групу вибуття), класифіковані як призначені для продажу, за меншою з двох 
оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. У 
разі настання подій або зміни обставин, що вказують на можливе зменшення корисності активів 
(або групи вибуття), Банк відображає збиток від зменшення корисності при первісному, а також 
наступному списанні їх вартості до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

Запаси

Для визначення вартості однорідних запасів, що були використані або реалізовані протягом 
звітного періоду та оцінки їх кінцевих залишків, Банк використовує формулу «вартості перших 
за часом надходження запасів (ФІФО)», крім запасів паливно-мастильних матеріалів. Вартість 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів 
переглядаються наприкінці кожного звітного року та коригуються при необхідності.

Витрати на ремонтно-відновлювальні роботи відображаються у складі інших адміністративних та 
операційних витрат у періоді, у якому такі витрати були понесені, крім випадків, коли такі витрати 
підлягають капіталізації.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи включають придбані програмне забезпечення та ліцензії. Нематеріальні 
активи, придбані окремо, первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання 
нематеріальні активи відображаються за фактичною вартістю за вирахуванням накопиченої 
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи мають 
обмежені або невизначені строки корисної служби. Нематеріальні активи з обмеженим строком 
корисної служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 4-10 років 
(2018 р.: 4-6 років), якщо інше не передбачено документами по експлуатації, договорами та ін., 
та оцінюються на предмет зменшення корисності у разі наявності ознак можливого зменшення 
корисності нематеріального активу. 

Строки та порядок амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком корисної служби 
аналізуються принаймні щорічно наприкінці кожного фінансового року.

Активи, призначені для продажу

Банк класифікує необоротні активи (або групу вибуття) як призначені для продажу, якщо 
їх балансова вартість буде відшкодовуватись, в основному, шляхом продажу, а не в ході їх 
використання. Для цього необоротні активи (або група вибуття) мають бути доступні для негайного 
продажу в їх теперішньому стані на тих умовах, які є звичайними при продажу таких активів (групи 
вибуття), при цьому їх продаж має характеризуватись високим ступенем ймовірності.

Висока ймовірність продажу означає твердий намір керівництва Банку додержуватися плану 
продажу необоротного активу (або групи вибуття). При цьому необхідно, щоб була розпочата 
програма активних дій з пошуку покупця й виконання такого плану. Крім цього, необоротний 
актив (група вибуття) має активно пропонуватись до реалізації за ціною, що є обґрунтованою, з 
урахуванням його поточної справедливої вартості. Крім того, відображення продажу як завершеної 
операції має очікуватись протягом одного року з дати класифікації необоротних активів (або 
групи вибуття) як призначених для продажу.

Банк оцінює активи (групу вибуття), класифіковані як призначені для продажу, за меншою з двох 
оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. У 
разі настання подій або зміни обставин, що вказують на можливе зменшення корисності активів 
(або групи вибуття), Банк відображає збиток від зменшення корисності при первісному, а також 
наступному списанні їх вартості до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

Запаси

Для визначення вартості однорідних запасів, що були використані або реалізовані протягом 
звітного періоду та оцінки їх кінцевих залишків, Банк використовує формулу «вартості перших 
за часом надходження запасів (ФІФО)», крім запасів паливно-мастильних матеріалів. Вартість 
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паливно-мастильних матеріалів обраховується за формулою середньозваженої вартості. В 
подальшому запаси оцінюються за найменшою з двох вартостей: собівартістю або чистою 
вартістю реалізації.

Активи, отримані шляхом обміну на кредити 
(майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя))

Вартість майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, оцінюється за справедливою 
вартістю застави на дату стягнення. В подальшому ці активи класифікуються та обліковуються як 
запаси, активи, призначені для продажу, основні засоби або інвестиційна нерухомість.

Інші нефінансові активи

Інші нефінансові активи, окрім запасів, оцінюються на кожну звітну дату на предмет наявності 
ознак зменшення корисності. Сумою очікуваного відшкодування для інших нефінансових активів 
є більша з двох оцінок: їх справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість 
у використанні. Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу 
перевищує суму очікуваного відшкодування. Усі збитки від зменшення корисності щодо інших 
нефінансових активів визнаються у прибутку або збитку і відвертаються, тільки якщо відбулася зміна 
в оцінках, використаних для визначення суми очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення 
корисності відвертається тільки в тій мірі, щоб балансова вартість активу не перевищувала 
балансову вартість, яка була б визначена, якби збиток від зменшення корисності не був визнаний.

Оподаткування

Сума податку на прибуток складається з поточного і відстроченого податків. Податок на прибуток 
визнається у прибутку або збитку, за винятком випадків, коли він відноситься до статей іншого 
сукупного доходу або до операцій з акціонерами, визнаних безпосередньо у власному капіталі; в 
таких випадках він визнається в іншому сукупному доході або безпосередньо у власному капіталі.

Поточний податок

Поточні податкові активи та зобовʼязання за поточний та попередні роки оцінюються в сумі, 
очікуваній до відшкодування від або належній до сплати податковим органам. Для розрахунку 
суми були використані ставки податку, що набрали чинності станом на звітну дату у відповідності 
до податкового законодавства України. Поточний податок до сплати включає також будь-яке 
податкове зобов’язання, що виникає в результаті оголошення дивідендів.

Відстрочений податок

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються по всіх тимчасових різницях, що 
виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей 
фінансової звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає 
у результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов’язання за операцією, що не 
являє собою об’єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський 
прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток.
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Відстрочений податковий актив відображається в обліку лише тоді, коли існує ймовірність 
отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік 
цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочений податковий актив та 
зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом періоду 
реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або 
фактично набуло сили на звітну дату.

Крім цього, в Україні існують різні операційні податки, що застосовуються до діяльності Банку. Ці 
податки включаються до складу адміністративних та операційних витрат.

Резерви

Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне або 
конструктивне зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде 
необхідним відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і суму зобов’язання можна 
достовірно оцінити.

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

Банк не має схем пенсійного забезпечення, крім участі у державній пенсійній системі України, що 
передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних 
виплат працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна 
заробітна плата.

Звітність за сегментами

Звітність за сегментами Банку побудована на наступних операційних сегментах: великі та малі 
підприємства, мікро-підприємства та фізичні особи, фінансові установи, управління активами.

Операційні сегменти є компонентами діяльності Банку, які забезпечують отримання доходу та/
або генерують витрати, переглядаються керівництвом Банку, та щодо яких наявна вичерпна 
фінансова інформація для прийняття рішень.

Умовні активи та зобов’язання

Умовні активи не визнаються у Консолідованому звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації 
щодо таких активів здійснюється, коли надходження пов’язаних з ними економічних вигод є 
ймовірним.

Умовні зобов’язання не відображаються у Консолідованому звіті про фінансовий стан. Розкриття 
інформації щодо таких зобов’язань здійснюється, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для 
виконання таких зобов’язань є малоймовірним.

Визнання доходів та витрат

Процентні та аналогічні доходи та витрати

Для всіх боргових фінансових інструментів, що оцінюються за амортизованою собівартістю 
або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, процентні доходи та процентні 
витрати відображаються за ефективною ставкою відсотка. Ефективна ставка відсотка є ставкою, 
яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові надходження/платежі протягом очікуваного 
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Відстрочений податковий актив відображається в обліку лише тоді, коли існує ймовірність 
отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здійснити залік 
цих тимчасових різниць, що зменшують податкову базу. Відстрочений податковий актив та 
зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом періоду 
реалізації активу чи врегулювання зобов’язання на підставі законодавства, яке набуло або 
фактично набуло сили на звітну дату.

Крім цього, в Україні існують різні операційні податки, що застосовуються до діяльності Банку. Ці 
податки включаються до складу адміністративних та операційних витрат.

Резерви

Резерви визнаються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне або 
конструктивне зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вірогідності, буде 
необхідним відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і суму зобов’язання можна 
достовірно оцінити.

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

Банк не має схем пенсійного забезпечення, крім участі у державній пенсійній системі України, що 
передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних 
виплат працівникам. Ці витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна 
заробітна плата.

Звітність за сегментами

Звітність за сегментами Банку побудована на наступних операційних сегментах: великі та малі 
підприємства, мікро-підприємства та фізичні особи, фінансові установи, управління активами.

Операційні сегменти є компонентами діяльності Банку, які забезпечують отримання доходу та/
або генерують витрати, переглядаються керівництвом Банку, та щодо яких наявна вичерпна 
фінансова інформація для прийняття рішень.

Умовні активи та зобов’язання

Умовні активи не визнаються у Консолідованому звіті про фінансовий стан. Розкриття інформації 
щодо таких активів здійснюється, коли надходження пов’язаних з ними економічних вигод є 
ймовірним.

Умовні зобов’язання не відображаються у Консолідованому звіті про фінансовий стан. Розкриття 
інформації щодо таких зобов’язань здійснюється, за винятком випадків, коли відтік ресурсів для 
виконання таких зобов’язань є малоймовірним.

Визнання доходів та витрат

Процентні та аналогічні доходи та витрати

Для всіх боргових фінансових інструментів, що оцінюються за амортизованою собівартістю 
або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, процентні доходи та процентні 
витрати відображаються за ефективною ставкою відсотка. Ефективна ставка відсотка є ставкою, 
яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові надходження/платежі протягом очікуваного 
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строку існування фінансового інструменту, до валової балансової вартості фінансового активу або 
амортизованої собівартості фінансового зобов’язання.

При обчисленні ефективної ставки відсотка враховуються всі дисконти та премії понесені у зв’язку 
з виникненням/придбанням інструменту, та всі комісійні винагороди чи додаткові витрати, що є 
невід’ємною частиною ефективної ставки відсотка. 

Якщо очікування щодо грошових потоків за фінансовим активом переглядаються з причин інших, аніж 
зміна кредитного ризику, здійснюється коригування в бік збільшення або зменшення балансової вартості 
активу у Консолідованому звіті про фінансовий стан з одночасним збільшенням або зменшенням 
процентних доходів. Сума такого коригування в подальшому амортизується з відображенням за 
статтею процентних доходів Консолідованого звіту про прибутки та збитки. 

Банк розраховує процентні доходи застосовуючи ефективну ставку відсотка до валової балансової 
вартості для всіх фінансових активів, окрім знецінених.

Якщо фінансовий актив стає знеціненим, та, відповідно, перебуває на Стадії 3 знецінення, Банк 
розраховує процентні доходи за ним застосовуючи ефективну ставку відсотка до чистої балансової 
вартості фінансового активу. Якщо кредитна якість фінансового активу поліпшується такою мірою, що 
він вже не вважається знеціненим, Банк повертається до розрахунку процентних доходів на валовій 
основі.

Для придбаних (створених) знецінених фінансових активів Банк розраховує процентні доходи 
шляхом визначення скоригованої на кредитний ризик ефективної ставки відсотка та її застосування 
до чистої балансової вартості активу. Така ставка відсотка при первісному визнанні точно дисконтує 
очікувані майбутні грошові потоки (враховуючи кредитні збитки) до суми амортизованої собівартості 
придбаного (створеного) знеціненого фінансового активу.

У портфелі Банку є інвестиції в активи емітовані країнами, якими застосовуються негативні ставки 
відсотка. Банк розкриває сплачені суми процентних витрат за такими активами, як процентні витрати, 
з додатковим розкриттям інформації (Примітка 23).

Процентні доходи та процентні витрати за фінансовими інструментами, призначеними для торгівлі, 
фінансовими активами, що в обовʼязковому порядку оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток та фінансовими активами призначеними для подальшої оцінки за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток розкриваються окремо від чистих прибутків та збитків за даними 
категоріями інструментів у Консолідованому звіті про прибутки та збитки.

Інші доходи

Банк визнає дохід за договором, щоб відобразити передачу клієнтам обіцяних товарів або послуг на 
суму, що відповідає винагороді, на яку Банк, за його очікуваннями, отримає право в обмін на ці товари 
або послуги.

Комісійні доходи

Банк отримує комісійні доходи від різних видів послуг, що надаються клієнтам. Комісійні доходи 
можна розділити на такі дві категорії:        
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— Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду

Комісії, отримані від надання послуг протягом певного періоду, нараховуються протягом 
цього періоду. Такі статті включають комісійні доходи та винагороди за управління активами, 
відповідальне зберігання та інші управлінські та консультаційні послуги. Комісії за зобов’язаннями 
з надання кредитів, що, ймовірно, будуть використані, та інші комісії, пов’язані з наданням кредитів, 
переносяться на наступні періоди (разом із будь-якими додатковими витратами) та визнаються як 
коригування ефективної ставки відсотка за кредитом.

— Комісійні доходи від надання послуг з проведення операцій

Комісії, отримані за проведення або участь у переговорах щодо здійснення операцій від імені 
третьої сторони, наприклад, укладення угоди про придбання акцій чи інших цінних паперів, 
або придбання чи продаж компанії, визнаються після завершення відповідної операції. Комісія 
або частина комісії, пов’язана з певними показниками дохідності, визнається після дотримання 
відповідних критеріїв.

Дивідендний дохід

Дохід визнається, коли встановлюється право Банку на отримання платежу. Дивідендний дохід 
від операцій з дольовими інструментами, що класифікуються як торгові та як фінансові активи, 
що в обов’язковому порядку оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
відображається у Консолідованому звіті про прибутки та збитки у складі чистих прибутків або 
збитків від цих категорій інструментів.

Кредитні (збитки)/прибутки 

Очікувані кредитні збитки/прибутки за Еквівалентами грошових коштів, Заборгованістю кредитних 
установ, Кредитами клієнтам, Інвестиційними цінними паперами за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, Іншими фінансовими активами та Договірними та умовними фінансовими 
зобов’язаннями відображаються за статтею «Кредитні (збитки)/ прибутки» Консолідованого звіту 
про прибутки та збитки.

Прибуток на акцію

Розрахунок базового прибутку на акцію здійснено на основі чистого прибутку, що належить 
акціонерам Банку, та середньозваженої кількості простих акцій в обігу протягом періоду, за 
вирахуванням власних акцій, викуплених у акціонерів та не проданих. Протягом звітного періоду 
жодних фінансових інструментів, які мають коригуючий вплив на акції, в обігу не було. Таким 
чином, прибуток на акцію дорівнює скоригованому чистому прибутку на акцію.

Операції в іноземній валюті

Консолідована фінансова звітність Банку представлена в українських гривнях, які Банк обрав 
функціональною валютою та валютою звітності. Операції в іноземних валютах первісно 
відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення 
операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у 
функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Прибутки та збитки у результаті 
перерахунку операцій в іноземній валюті відображаються у Консолідованому звіті про прибутки 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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— Комісійні доходи, отримані за надання послуг протягом певного періоду

Комісії, отримані від надання послуг протягом певного періоду, нараховуються протягом 
цього періоду. Такі статті включають комісійні доходи та винагороди за управління активами, 
відповідальне зберігання та інші управлінські та консультаційні послуги. Комісії за зобов’язаннями 
з надання кредитів, що, ймовірно, будуть використані, та інші комісії, пов’язані з наданням кредитів, 
переносяться на наступні періоди (разом із будь-якими додатковими витратами) та визнаються як 
коригування ефективної ставки відсотка за кредитом.

— Комісійні доходи від надання послуг з проведення операцій

Комісії, отримані за проведення або участь у переговорах щодо здійснення операцій від імені 
третьої сторони, наприклад, укладення угоди про придбання акцій чи інших цінних паперів, 
або придбання чи продаж компанії, визнаються після завершення відповідної операції. Комісія 
або частина комісії, пов’язана з певними показниками дохідності, визнається після дотримання 
відповідних критеріїв.

Дивідендний дохід

Дохід визнається, коли встановлюється право Банку на отримання платежу. Дивідендний дохід 
від операцій з дольовими інструментами, що класифікуються як торгові та як фінансові активи, 
що в обов’язковому порядку оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
відображається у Консолідованому звіті про прибутки та збитки у складі чистих прибутків або 
збитків від цих категорій інструментів.

Кредитні (збитки)/прибутки 

Очікувані кредитні збитки/прибутки за Еквівалентами грошових коштів, Заборгованістю кредитних 
установ, Кредитами клієнтам, Інвестиційними цінними паперами за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, Іншими фінансовими активами та Договірними та умовними фінансовими 
зобов’язаннями відображаються за статтею «Кредитні (збитки)/ прибутки» Консолідованого звіту 
про прибутки та збитки.

Прибуток на акцію

Розрахунок базового прибутку на акцію здійснено на основі чистого прибутку, що належить 
акціонерам Банку, та середньозваженої кількості простих акцій в обігу протягом періоду, за 
вирахуванням власних акцій, викуплених у акціонерів та не проданих. Протягом звітного періоду 
жодних фінансових інструментів, які мають коригуючий вплив на акції, в обігу не було. Таким 
чином, прибуток на акцію дорівнює скоригованому чистому прибутку на акцію.

Операції в іноземній валюті

Консолідована фінансова звітність Банку представлена в українських гривнях, які Банк обрав 
функціональною валютою та валютою звітності. Операції в іноземних валютах первісно 
відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення 
операції. Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у 
функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Прибутки та збитки у результаті 
перерахунку операцій в іноземній валюті відображаються у Консолідованому звіті про прибутки 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
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та збитки як результат від операцій в іноземній валюті – курсові різниці. Немонетарні статті, які 
оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що 
діяв на дати первісних операцій. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою вартістю, 
перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості.

Різниці між договірним обмінним курсом за певною операцією в іноземній валюті та офіційним курсом 
НБУ на дату такої операції також включаються до результату торгових операцій в іноземній валюті. 

Офіційні обмінні курси НБУ станом на 31 грудня 2019 та 2018 років становили 23,6862 та 27,6883 
гривень за 1 долар США і 26,4220 та 31,7141 гривень за 1 євро, відповідно. Станом на 29 квітня 
2020 року офіційні обмінні курси НБУ становили 27,0485 гривень за 1 долар США та 29,4274 
гривень за 1 євро.

Нові та переглянуті стандарти та їх тлумачення

Банк застосував такі нові стандарти, тлумачення, зміни до стандартів, включаючи спричинені ними 
зміни до інших стандартів, з датою початкового застосування 1 січня 2019 року при складанні цієї 
консолідованої фінансової звітності:       
— МСФЗ 16 «Оренда»;          
— КТМФЗ 23 «Невизначеність при розрахунку податку на прибуток»;    
— Довгострокові інвестиції в асоційовані або спільні підприємства (зміни до МСБО 28);   
— Планові зміни, скорочення та врегулювання (зміни до МСБО 19);     
— Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2015-2017 (зміни до МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12, МСБО 23);

МСФЗ 16 «Оренда»

МСФЗ 16 «Оренда» замінює існуючі вимоги з обліку оренди, викладені в:    
— МСБО 17 «Оренда»;          
— КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода ознаки оренди»;      
— ПКТ 15 «Операційна оренда: заохочення»;       
— ПКТ 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму орендної угоди».

Характер впливу від застосування МСФЗ 16

МСФЗ 16 усуває попередню подвійну модель обліку у орендарів, яка розмежовувала договори 
фінансової оренди, що обліковувались на балансі, та операційної оренди з позабалансовим обліком. 
Натомість запроваджується єдина модель обліку з відображенням на балансі для всіх договорів 
оренди, за виключенням договорів зі строком оренди, що не перевищує 12 місяців або з низькою 
вартістю об’єкта оренди. Правила обліку для орендодавців залишаються подібним до існуючих. 
Орендодавці продовжують класифікувати договори оренди як операційну або фінансову оренду 
застосовуючи принципи подібні до МСБО 17. 

Стандарт встановлює певні вимоги до переходу та дозволяє практичні спрощення, що були 
застосовані Банком.

Банк застосував МСФЗ 16 використовуючи модифікований ретроспективний підхід (сукупний ефект 
(за наявності) від впровадження відображається як коригування вхідного залишку нерозподіленого 
прибутку на 1 січня 2019 року, при цьому порівняна інформація не перераховується). Банк скористався 
дозволеним спрощенням при переході та не оцінював повторно чи є договір орендним, або чи містить 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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договір оренду станом на 1 січня 2019 року. Натомість, на дату переходу Банк застосував стандарт 
лише до тих договорів, які були попередньо визначені як орендні застосовуючи МСБО 17 та 
КТМФЗ 4. 

Оренда, попередньо класифікована як операційна оренда згідно з МСБО 17, за 
якою Банк є орендарем

За договорами оренди, які були попередньо визнані як договори операційної оренди згідно з вимогами 
МСБО 17, Банк станом на 1 січня 2019 року:       
— визнав орендні зобов’язання в сумі теперішньої вартості орендних платежів, належних 
до сплати до кінця строку оренди відповідних договорів, дисконтованих за додатковими 
ставками запозичення, визначеними за станом на дату першого застосування 
МСФЗ 16;           
— визнав активи з права користування в сумі орендних зобов’язань, збільшеній на суму попередніх 
оплат орендних платежів, та зменшеній на суму нарахованих витрат за орендними платежами до 
сплати, що були відображені у Консолідованому звіті про фінансовий стан безпосередньо перед 
датою першого застосування стандарту за відповідними орендними договорами;   
— використав оцінку того чи є орендні договори обтяжливими згідно з вимогами МСБО 37 
«Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», проведену безпосередньо перед датою першого 
застосування МСФЗ 16 в якості альтернативи проведення тесту на зменшення корисності активів 
з права користування.

Банк скористався дозволеними виключеннями та не визнавав на балансі активи з права 
користування щодо договорів оренди, за якими строк оренди закінчився протягом 2019 року (12 
місяців з дати першого застосування стандарту) та договорів оренди, за якими базовий актив має 
низьку вартість. Банк відносить орендні платежі за такими договорами на витрати в періодах, до 
яких вони належать. Витрати за договорами, строк оренди яких закінчився протягом 2019 року, 
включено Банком до розкриття витрат за короткостроковими договорами оренди (Примітка 29). 

Станом на дату першого застосування МСФЗ 16 у Банку відсутні договори оренди, належні до 
класифікації та подальшого обліку згідно з вимогами МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

Оренда, попередньо класифікована як фінансова оренда згідно з МСБО 17, за якою Банк є 
орендарем

Станом на 1 січня 2019 року у Банку як орендаря були відсутні договори оренди, 
попередньо класифіковані як фінансова оренда. 

Оренда, попередньо класифікована згідно з МСБО 17, за якою Банк є орендодавцем

Станом на 1 січня 2019 року у Банку були відсутні діючі договори суборенди, попередньо 
класифіковані як договори операційної оренди згідно з МСБО 17, за якими Банк виступав 
проміжним орендодавцем, належні до класифікації як договори фінансової оренди у зв’язку з 
впровадженням МСФЗ 16.

Станом на 1 січня 2019 року Банк не здійснював будь-яких коригувань у фінансовій звітності за 
договорами оренди, за якими Банк виступає орендодавцем у зв’язку з впровадженням МСФЗ 16.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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договір оренду станом на 1 січня 2019 року. Натомість, на дату переходу Банк застосував стандарт 
лише до тих договорів, які були попередньо визначені як орендні застосовуючи МСБО 17 та 
КТМФЗ 4. 

Оренда, попередньо класифікована як операційна оренда згідно з МСБО 17, за 
якою Банк є орендарем

За договорами оренди, які були попередньо визнані як договори операційної оренди згідно з вимогами 
МСБО 17, Банк станом на 1 січня 2019 року:       
— визнав орендні зобов’язання в сумі теперішньої вартості орендних платежів, належних 
до сплати до кінця строку оренди відповідних договорів, дисконтованих за додатковими 
ставками запозичення, визначеними за станом на дату першого застосування 
МСФЗ 16;           
— визнав активи з права користування в сумі орендних зобов’язань, збільшеній на суму попередніх 
оплат орендних платежів, та зменшеній на суму нарахованих витрат за орендними платежами до 
сплати, що були відображені у Консолідованому звіті про фінансовий стан безпосередньо перед 
датою першого застосування стандарту за відповідними орендними договорами;   
— використав оцінку того чи є орендні договори обтяжливими згідно з вимогами МСБО 37 
«Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», проведену безпосередньо перед датою першого 
застосування МСФЗ 16 в якості альтернативи проведення тесту на зменшення корисності активів 
з права користування.

Банк скористався дозволеними виключеннями та не визнавав на балансі активи з права 
користування щодо договорів оренди, за якими строк оренди закінчився протягом 2019 року (12 
місяців з дати першого застосування стандарту) та договорів оренди, за якими базовий актив має 
низьку вартість. Банк відносить орендні платежі за такими договорами на витрати в періодах, до 
яких вони належать. Витрати за договорами, строк оренди яких закінчився протягом 2019 року, 
включено Банком до розкриття витрат за короткостроковими договорами оренди (Примітка 29). 

Станом на дату першого застосування МСФЗ 16 у Банку відсутні договори оренди, належні до 
класифікації та подальшого обліку згідно з вимогами МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

Оренда, попередньо класифікована як фінансова оренда згідно з МСБО 17, за якою Банк є 
орендарем

Станом на 1 січня 2019 року у Банку як орендаря були відсутні договори оренди, 
попередньо класифіковані як фінансова оренда. 

Оренда, попередньо класифікована згідно з МСБО 17, за якою Банк є орендодавцем

Станом на 1 січня 2019 року у Банку були відсутні діючі договори суборенди, попередньо 
класифіковані як договори операційної оренди згідно з МСБО 17, за якими Банк виступав 
проміжним орендодавцем, належні до класифікації як договори фінансової оренди у зв’язку з 
впровадженням МСФЗ 16.

Станом на 1 січня 2019 року Банк не здійснював будь-яких коригувань у фінансовій звітності за 
договорами оренди, за якими Банк виступає орендодавцем у зв’язку з впровадженням МСФЗ 16.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Вплив від застосування МСФЗ 16 станом на 1 січня 2019 року відображено нижче у секції 
Трансформація.

КТМФЗ 23 «Невизначеність при розрахунку податку на прибуток»

Тлумачення розглядає порядок обліку податку на прибуток, в умовах існування невизначеності 
оцінок при застосуванні податкових трактувань, що впливає на використання МСБО 12 Податки 
на прибуток. Тлумачення не застосовується до податків або зборів, які перебувають поза 
сферою дії МСБО 12, а також не містить специфічних вимог щодо пені або штрафів, пов’язаних 
із неоднозначними податковими трактуваннями. Тлумачення, зокрема визначає:   
— чи розглядає суб’єкт господарювання неоднозначні податкові трактування окремо;   
— припущення, які здійснює суб’єкт господарювання щодо перевірки податковими органами 
застосування ним податкових трактувань;        
— порядок визначення суб’єктом господарювання оподатковуваного прибутку (податкового 
збитку), бази оподаткування, невикористаних податкових збитків, невикористаних податкових 
кредитів та податкових ставок;         
— порядок врахування суб’єктом господарювання змін у фактах та обставинах. 

Банк визначає чи розглядати кожне неоднозначне податкове трактування окремо або разом з одним 
або кількома іншими неоднозначними податковими трактуваннями та використовує той підхід, який 
дозволяє краще спрогнозувати результат прояснення невизначеності.

При застосуванні тлумачення Банк оцінював чи використовуються ним неоднозначні податкові 
трактування. Банком визначено, з огляду на дотримання норм податкового законодавства, що 
імовірно його податкові трактування (включаючи застосовані дочірніми підприємствами) будуть 
прийнятними для податкових органів. Застосування тлумачення не мало впливу на консолідовану 
фінансову звітність Банку. 

Інші зміни не мають суттєвого впливу на цю консолідовану фінансову звітність.

Нові або переглянуті стандарти та їх тлумачення, які ще не набрали 
чинності

Наступні нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення ще не набрали чинності станом на 
31 грудня 2019 року і не застосовувалися при складанні цієї консолідованої фінансової звітності. 
Банк планує застосувати дані нововведення в тому звітному періоді, коли вони наберуть чинності. 
— МСФЗ 17 «Договори страхування»;        
— Зміни посилань на Концептуальну основу у МСФЗ (зміни до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 
6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, КТМФЗ 12, КТМФЗ 
19, КТМФЗ 20, КТМФЗ 22 та ПКТ 32);        
— Визначення бізнесу (зміни до МСФЗ 3);        
— Визначення суттєвості (зміни до МСБО 1 та МСБО 8);      
— Реформа базової ставки відсотка (зміни до МСФЗ 9, МСБО 39, та МСФЗ 7);   
— Класифікація зобов’язань на поточні та непоточні (зміни до МСБО 1). 

Не очікується, що наведені вище нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення будуть мати 
суттєвий вплив на консолідовану фінансову звітність Банку.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Трансформація

Наступна таблиця відображає вплив від застосування МСФЗ 16 на Консолідований звіт про 
фінансовий стан станом на 31 грудня 2018 року:

Таблиці-
пояснення 31 грудня 2018

Вплив від застосу-
вання МСФЗ 16 1 січня 2019 р.

Активи
 Грошові кошти та їх еквіваленти 10 362 053 10 362 053
 Торгові активи 690 495 690 495
 Заборгованість кредитних установ 7 630 836 7 630 836
 Кредити клієнтам 47 317 516 47 317 516
 Активи, призначені для продажу 20 848 20 848
 Інвестиційні цінні папери:
- за справедливою вартістю через інший сукуп-
ний дохід 3 455 556 3 455 556
 Інвестиційна нерухомість 133 064 133 064
 Основні засоби 2 331 965 326 097 2 658 062
 Нематеріальні активи 437 609 437 609
 Відстрочені активи з податку на прибуток 43 661 43 661
 Інші активи 1 377 230 (1 446) 1 375 784
Всього активи 73 800 833 324 651 74 125 484

Зобов’язання
 Торгові зобов’язання 6 955 6 955
 Заборгованість перед кредитними установами 1 148 692 1 148 692
 Заборгованість перед клієнтами 58 359 863 58 359 863
 Поточні зобов’язання з податку на прибуток 248 191 248 191
 Резерви 163 432 163 432
 Інші зобов’язання 4.1 2 182 607 324 651 2 507 258
Всього зобов’язання 62 109 740 324 651 62 434 391

Капітал
 Статутний капітал 6 153 411 6 153 411
 Додатково сплачений капітал 3 030 744 3 030 744
 Резерви переоцінки 837 802 837 802
 Резервні та інші фонди 734 142 734 142
 Нерозподілений прибуток 965 420 965 420
Всього капітал, що належить акціонерам Банку 11 721 519 11 721 519

 Частка неконтролюючих акціонерів (30 426) (30 426)
Всього капітал і зобов’язання 73 800 833 324 651 74 125 484

Таблиці-пояснення

4.1. Середньозважена додаткова ставка запозичення Банку, застосована при визначенні 
орендних зобов’язань, визнаних у Консолідованому звіті про фінансовий стан за станом на дату 
першого застосування МСФЗ 16 становила 18,29%.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Сума балансових зобов’язань за договорами оренди станом на 1 січня 2019 року може бути 
узгоджена із сумою позабалансових зобов’язань за договорами операційної оренди станом на 
31 грудня 2018 року наступним чином:

Зобов’язання 
за договорами 

оренди
Зобов’язання за договорами операційної оренди станом на 31 грудня 2018 року 240 002
Сума зобов’язань, дисконтована за додатковою ставкою запозичення станом на 1 січня 2019 
року 162 237

Виключення щодо визнання:
 - короткострокові договори оренди (5 778)
  -договори оренди, за якими базовий актив має низьку вартість (24 052)
Опціони на продовження та дострокове припинення строку оренди, щодо використання яких є 
обґрунтована впевненість 192 244
Зобов’язання за договорами оренди, визнані станом на 1 січня 2019 року 324 651

5. Суттєві облікові судження та оцінки
Судження

У процесі застосування облікової політики керівництво Банку зробило такі судження, крім 
облікових оцінок, які мають найбільш суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності:

Класифікація фінансових активів

При здійсненні класифікації фінансових активів Банк застосовує судження та враховує фактори, 
релевантні для виконання тесту на перевірку відповідності характеристик контрактних грошових 
потоків та при визначенні бізнес-моделі управління групами фінансових активів.

Невизначеність оцінок

У процесі застосування облікової політики керівництво Банку використовувало свої судження та 
здійснювало оцінки при визначенні сум, відображених у фінансовій звітності. Найбільш суттєве 
використання суджень та оцінок включає:

Безперервність діяльності

Керівництво Банку здійснило оцінку щодо його можливості подальшої безперервної діяльності 
та впевнилось, що Банк має ресурси для продовження діяльності у осяжному майбутньому. До 
того ж, керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати значну 
невпевненість у можливості Банку здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання 
консолідованої фінансової звітності було продовжено виходячи з принципу безперервності 
діяльності.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

113

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

113



Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Ліквідаційна основа обліку у дочірнього підприємства Банку

11 грудня 2017 року Наглядова Рада ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» затвердила план 
підготовки до ліквідації підприємства. Таким чином, фінансова інформація дочірнього 
підприємства Банку, використана для складання даної консолідованої фінансової звітності, 
станом на та за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 років, була підготована 
використовуючи наступні принципи оцінки:        
— активи оцінюються на основі очікуваних грошових потоків;      
— зобовʼязання оцінюються на основі очікуваних сум, необхідних для їх погашення згідно 
договірних умов.

Справедлива вартість фінансових інструментів

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, що 
обліковуються у Консолідованому звіті про фінансовий стан, не може бути отримана шляхом 
спостережень за активними ринками, вона визначається за допомогою набору технік оцінювання, 
що включають використання математичних моделей. Вхідні параметри моделей включають 
доступну ринкову інформацію; у випадку, коли це неможливо, застосування певного судження 
необхідне для визначення справедливої вартості.

Резерв під очікувані кредитні збитки

Оцінка резервів під знецінення згідно з МСФЗ 9 за всіма категоріями фінансових активів вимагає 
суджень, зокрема оцінок щодо сум та часу надходження майбутніх грошових потоків та вартості 
забезпечення при визначенні очікуваних кредитних збитків та оцінці на предмет суттєвого 
збільшення кредитного ризику. Дані оцінки визначаються багатьма факторами, зміни яких можуть 
обумовити визначення сум резервів різного порядку. Розрахунок резервів під очікувані кредитні 
збитки в Банку є результатом застосування комплексних моделей з певною кількістю визначених 
суджень при виборі змінних вхідних даних та оцінці їх взаємозалежностей.

Елементами моделей розрахунку очікуваних кредитних збитків, що передбачають облікові 
судження та оцінки, є:          
— внутрішня рейтингова модель Банку;        
— якісні та кількісні критерії Банку щодо визначення того, чи відбулось суттєве збільшення 
кредитного ризику, та, відповідно, що резерви за фінансовими активами підлягають оцінці на рівні 
кредитних збитків очікуваних від подій дефолту протягом всього строку існування інструмента; 
— групування фінансових активів для оцінки резервів під очікувані кредитні збитки 
на сукупній основі;          
— розробка моделей очікуваних кредитних збитків, включно з визначенням формул та вибором 
вхідних даних;           
— визначення взаємозалежностей між макроекономічними сценаріями та, параметрами 
економіки, зокрема рівнем безробіття, вартістю застави, а також визначення впливу сценаріїв 
на показники ймовірностей настання дефолту, заборгованості під ризиком дефолту та розмірів 
збитків у випадку настання дефолту;        
— вибір прогнозних макроекономічних сценаріїв та коефіцієнтів зважування їх ймовірності, 
інтеграція параметрів економіки в моделі очікуваних кредитних збитків.

Згідно з політикою Банку моделі підлягають регулярному переглядові в контексті історичних даних 
щодо фактично понесених збитків та за потреби підлягають уточненню.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Відстрочений актив з податку на прибуток

Відстрочений актив з податку на прибуток визнається стосовно усіх невикористаних податкових 
збитків, коли існує вірогідність отримання прибутку, що підлягає оподаткуванню у майбутньому, 
щодо якого збитки можуть бути використані. Судження керівництва необхідні для визначення суми 
відстроченого активу з податку на прибуток, який може бути визнаний, виходячи з вірогідних 
строків і розміру майбутнього прибутку, що підлягає оподаткуванню, разом із стратегією 
податкового планування.

Оренда – визначення строку оренди для договорів з пролонгацією

Банк визначає строк оренди як нескасовний період оренди, враховуючи періоди, що охоплюються 
опціоном на продовження оренди у разі впевненості щодо його використання та періодів, 
що охоплюються опціоном на дострокове припинення оренди, у разі впевненості щодо його 
невикористання. 

За частиною договорів оренди Банку передбачено можливість пролонгації. Банк застосовує 
судження оцінюючи імовірність використання такої можливості. Зокрема, Банк враховує всі 
релевантні фактори, що породжують економічні стимули щодо використання можливості 
пролонгації. Після дати початку оренди, Банк переглядає строк оренди у разі виникнення суттєвих 
подій або зміни обставин, що контролюються Банком та впливають на спроможність Банку 
скористатися (або не скористатися) можливістю щодо пролонгації (наприклад, зміни бізнес-
стратегії).

Оренда – додаткова ставка запозичення

Якщо Банк не може відразу визначити відсоткову ставку, яка передбачена договором оренди, він 
застосовує додаткову ставку запозичення орендаря для оцінки орендних зобов’язань. Такою є 
ставка відсотка, яку Банк був би зобов’язаний сплачувати у разі запозичення коштів, необхідних 
для придбання активу з вартістю аналогічною до активу з права користування на аналогічний 
термін, з аналогічним рівнем забезпечення та за аналогічних економічних умов.

6. Інформація за сегментами
Для цілей управління Банк виділяє чотири операційні сегменти, що базуються на продуктах та 
послугах:

Послуги великим та малим підприємствам Надання кредитів та інших послуг з кредитування, обслуговування депозитів 
та поточних рахунків великих, малих та середніх підприємств, а також дер-
жавних інституцій.

Послуги мікро-підприємствам та фізичним 
особам

Надання кредитів та інших послуг з кредитування, обслуговування депозитів 
та поточних рахунків мікро-підприємств та фізичних осіб, надання спожив-
чих кредитів, овердрафтів, обслуговування кредитних карток та здійснення 
грошових переказів фізичних осіб.

Послуги фінансовим установам Надання кредитів міжнародним фінансовим організаціям, обслуговування 
депозитів, поточних рахунків та інші послуги фінансовим установам.

Управління активами Казначейство, залучення депозитів фінансових установ та інші функції 
централізованого управління.

Для цілей звітності за сегментами процентний результат розподіляється з використанням 
трансфертних ставок, визначених Казначейством, залежно від рівня ставок на міжбанківському 
ринку.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Керівництво здійснює контроль результатів операційної діяльності кожного підрозділу окремо 
з метою прийняття рішень щодо розподілу ресурсів та оцінки результатів діяльності. Результати 
діяльності сегментів визначаються інакше, ніж прибутки та збитки у консолідованій фінансовій 
звітності, як видно з таблиці, що наведена нижче. Облік податку на прибуток здійснюється на 
груповій основі.

В звітному періоді відбулись зміни у внутрішніх політиках щодо критеріїв віднесення клієнтів до 
сегменту «Фінансові установи» в частині зобов’язань клієнтів. В результаті застосування нових 
політик станом на 31 грудня 2019 року до сегменту «Фінансові установи» було включено суму 
зобов’язань в розмірі 1 050 239 тис. грн, що за попередніми політиками була б включена до 
сегменту «Великі та малі підприємства» та «Мікро-підприємства та фізичні особи». Вплив на 
фінансовий результат операційних сегментів за попередні періоди не перераховувався у 
зв’язку з вказаними змінами, оскільки, згідно з правилами складання управлінської звітності, 
ретроспективна оцінка результатів при пересегментації не застосовується.

Трансфертні ціни за операціями між операційними сегментами встановлюються на комерційній 
основі, так само як і з зовнішніми клієнтами.

За 2019 та 2018 роки у Банку не було доходів від операцій з одним контрагентом, що становили 
10 або більше відсотків від усіх доходів. 

Основна частина доходів від зовнішніх клієнтів генерується операціями з резидентами України. 
Більшість довгострокових активів зосереджена на території України.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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У таблиці нижче представлена інформація про доходи, витрати, активи та зобов’язання бізнес-
сегментів Банку станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

2019

Великі 
та малі 

підприємства

Мікро-
підприємства 

та фізичні 
особи

Фінансові 
установи

Управління 
активами Всього

Доходи
Процентні доходи 5 641 611 2 622 430 110 421 1 649 530 10 023 992
Комісійні доходи 855 197 4 375 581 53 386 28 261 5 312 425
Чисті прибутки від операцій з іноземними 
валютами:
- торгові операції 49 820 90 235 385 271 659 412 099
- курсові різниці – – – 35 764 35 764
Чисті прибутки від операцій з торговими 
активами/зобов’язаннями – – – 100 448 100 448
Чисті прибутки від операцій з 
фінансовими активами, що в 
обов’язковому порядку оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток 
або збиток – – – 1 020 1 020
Чисті прибутки від припинення визнання 
фінансових активів за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід – – – 44 975 44 975
Інші доходи 3 775 35 902 – 77 076 116 753
Доходи/(витрати) від інших сегментів 2 699 638 3 929 143 97 376 (6 726 157) –
Всього доходи/(витрати) 9 250 041 11 053 291 261 568 (4 517 424) 16 047 476
Витрати
Процентні витрати (1 381 190) (1 256 280) (68 359) (96 611) (2 802 440)
Комісійні витрати (53 701) (2 679 952) (220) (44 597) (2 778 470)
Кредитні прибутки/(збитки) (23 720) 288 946 42 8 162 273 430
Чисті прибутки/(збитки) від припинення 
визнання фінансових активів за аморти-
зованою собівартістю 2 695 (11 244) – – (8 549)
Чисті (збитки)/прибутки від модифікації 
фінансових активів (43 587) 1 388 8 148 – (34 051)
Витрати на персонал (797 249) (1 438 543) (4 220) (194 729) (2 434 741)
Знос і амортизація (198 309) (394 783) (372) (99 621) (693 085)
Інші адміністративні та операційні ви-
трати (750 550) (1 276 182) (2 452) 303 084 (1 726 100)
в т.ч. зменшення корисності основних 
засобів та нематеріальних активів – – – (37) (37)
(Зменшення)/відновлення корисності 
інших нефінансових активів та резерви (1 071) (268) – 42 263 40 924
(Витрати)/доходи від інших сегментів (4 361 584) (1 583 744) (91 251) 6 036 579 –
Результат сегменту 1 641 775 2 702 629 102 884 1 437 106 5 884 394
Витрати з податку на прибуток (1 050 119)
Прибуток за рік 4 834 275

Активи сегменту 38 096 725 9 390 650 526 125 34 892 262 82 905 762
Зобов’язання сегменту 27 763 834 37 882 440 1 050 239 3 039 757 69 736 270

Інша інформація за сегментами
Капітальні витрати 382 173 598 146 907 230 897 1 212 123

Капітальні витрати включають витрати Банку на придбання основних засобів, нематеріальних 
активів та інвестиційної нерухомості.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів 
від основної діяльності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

2019
Доходи звітних сегментів:
Великі та малі підприємства 9 250 041
Мікро-підприємства та фізичні особи 11 053 291
Фінансові установи 261 568
Управління активами 8 245 312
Всього доходи звітних сегментів 28 810 212

Вилучення міжсегментних (витрат)/доходів (12 762 736)

Доходи Банку від основної діяльності 16 047 476

Доходи бізнес-сегменту управління активами включають процентні доходи, комісійні доходи, чисті 
прибутки від операцій з іноземними валютами, чисті прибутки від операцій з торговими активами/
зобов’язаннями, чисті прибутки від операцій з фінансовими активами, що в обов’язковому порядку 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, чисті прибутки від припинення 
визнання фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, інші доходи 
та доходи від інших сегментів.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

118

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

118



Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів 
від основної діяльності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

2019
Доходи звітних сегментів:
Великі та малі підприємства 9 250 041
Мікро-підприємства та фізичні особи 11 053 291
Фінансові установи 261 568
Управління активами 8 245 312
Всього доходи звітних сегментів 28 810 212

Вилучення міжсегментних (витрат)/доходів (12 762 736)

Доходи Банку від основної діяльності 16 047 476

Доходи бізнес-сегменту управління активами включають процентні доходи, комісійні доходи, чисті 
прибутки від операцій з іноземними валютами, чисті прибутки від операцій з торговими активами/
зобов’язаннями, чисті прибутки від операцій з фінансовими активами, що в обов’язковому порядку 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, чисті прибутки від припинення 
визнання фінансових активів за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, інші доходи 
та доходи від інших сегментів.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

У таблиці нижче представлена інформація про доходи, витрати, активи та зобов’язання бізнес-
сегментів Банку станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

2018

Великі 
та малі 

підприємства

Мікро-
підприємства 

та фізичні 
особи

Фінансові 
установи

Управління 
активами Всього

Доходи
Процентні доходи 5 610 415 1 796 218 127 450 1 417 382 8 951 465
Комісійні доходи 857 384 3 659 428 34 287 42 223 4 593 322
Чисті прибутки від операцій з іноземними 
валютами:
- торгові операції 42 288 65 822 – 236 130 344 240
Чисті прибутки від операцій з 
фінансовими активами, що в 
обов’язковому порядку оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток 
або збиток – – – 5 5
Чисті прибутки від припинення визнання 
фінансових активів за амортизованою 
собівартістю 43 794 27 639 – – 71 433
Переоцінка інвестиційної нерухомості – – – 2 163 2 163
Інші доходи 5 993 36 872 – 76 012 118 877
Доходи/(витрати) від інших сегментів 2 224 565 2 767 843 – (4 992 408) –
Всього доходи/(витрати) 8 784 439 8 353 822 161 737 (3 218 493) 14 081 505
Витрати
Процентні витрати (1 064 876) (703 134) – (86 023) (1 854 033)
Комісійні витрати (98 592) (2 008 472) (85) (12 597) (2 119 746)
Кредитні прибутки/(збитки) 533 374 125 949 (43) (10 500) 648 780
Чисті збитки від операцій з іноземними 
валютами:
- курсові різниці – – – (8 417) (8 417)
Чисті збитки від операцій з торговими 
активами/ зобов’язаннями – – – (37 245) (37 245)
Чисті збитки від припинення визнання 
фінансових активів за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід – – – (18 050) (18 050)
Чисті (збитки)/прибутки від модифікації 
фінансових активів (61 361) 31 318 – – (30 043)
Витрати на персонал (758 141) (1 207 040) (2 282) (70 745) (2 038 208)
Знос і амортизація (171 488) (267 179) (608) (15 254) (454 529)
Інші адміністративні та операційні ви-
трати (489 649) (982 197) (1 482) (259 683) (1 733 011)
в т.ч. зменшення корисності основних 
засобів та нематеріальних активів – – – (18) (18)
Зменшення корисності інших 
нефінансових активів та резерви – – – (67 478) (67 478)
Зменшення корисності активів, призначе-
них для продажу – – – (1 579) (1 579)
(Витрати)/доходи від інших сегментів (3 871 304) (846 472) (107 034) 4 824 810 –
Результат сегменту 2 802 402 2 496 595 50 203 1 018 746 6 367 946

Витрати з податку на прибуток (1 133 121)
Прибуток за рік 5 234 825

Активи сегменту 40 430 343 6 887 173 941 180 25 542 137 73 800 833
Зобов’язання сегменту 26 695 757 31 664 106 – 3 749 877 62 109 740

Інша інформація за сегментами
Капітальні витрати 283 069 451 585 251 49 682 784 587

Капітальні витрати включають витрати Банку на придбання основних засобів, нематеріальних 
активів та інвестиційної нерухомості.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів 
від основної діяльності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

2018
Доходи звітних сегментів:
Великі та малі підприємства 8 784 439
Мікро-підприємства та фізичні особи 8 353 822
Фінансові установи 161 737
Управління активами 6 598 725
Всього доходи звітних сегментів 23 898 723

Вилучення міжсегментних (витрат)/доходів (9 817 218)

Доходи Банку від основної діяльності 14 081 505

Доходи бізнес-сегменту управління активами включають процентні доходи, комісійні доходи, 
чисті прибутки від операцій з іноземними валютами, чисті прибутки від операцій з фінансовими 
активами, що в обов’язковому порядку оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, дохід від переоцінки інвестиційної нерухомості, інші доходи та доходи від інших сегментів.

7. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають:

2019 2018
Готівкові кошти 6 649 102 5 441 264
Поточний рахунок в Національному банку України 4 127 429 3 231 825
Поточні рахунки в інших кредитних установах 1 062 579 1 042 897
Кошти овернайт в інших кредитних установах 1 703 600 646 080

13 542 710 10 362 066
Мінус − Резерв під очікувані кредитні збитки (140) (13)
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 542 570 10 362 053

Станом на 31 грудня 2019 року Банк мав концентрацію залишків коштів на поточних рахунках та 
коштів овернайт в інших кредитних установах у розмірі 2 705 674 тис. грн. від п’яти найбільших 
банків, які мають кредитний рейтинг «інвестиційний клас», визначений рейтинговими агентствами 
«Moody’s» та «Standard and Poor’s» (2018 р.: 1 629 092 тис. грн. від п’яти найбільших банків, 
чотири з яких мають кредитний рейтинг «інвестиційний клас»).

Грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за амортизованою собівартістю.

За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, всі еквіваленти грошових коштів були 
класифіковані як Стадія 1 для оцінки очікуваних кредитних збитків.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів 
від основної діяльності Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

2018
Доходи звітних сегментів:
Великі та малі підприємства 8 784 439
Мікро-підприємства та фізичні особи 8 353 822
Фінансові установи 161 737
Управління активами 6 598 725
Всього доходи звітних сегментів 23 898 723

Вилучення міжсегментних (витрат)/доходів (9 817 218)

Доходи Банку від основної діяльності 14 081 505

Доходи бізнес-сегменту управління активами включають процентні доходи, комісійні доходи, 
чисті прибутки від операцій з іноземними валютами, чисті прибутки від операцій з фінансовими 
активами, що в обов’язковому порядку оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток, дохід від переоцінки інвестиційної нерухомості, інші доходи та доходи від інших сегментів.

7. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають:

2019 2018
Готівкові кошти 6 649 102 5 441 264
Поточний рахунок в Національному банку України 4 127 429 3 231 825
Поточні рахунки в інших кредитних установах 1 062 579 1 042 897
Кошти овернайт в інших кредитних установах 1 703 600 646 080

13 542 710 10 362 066
Мінус − Резерв під очікувані кредитні збитки (140) (13)
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 542 570 10 362 053

Станом на 31 грудня 2019 року Банк мав концентрацію залишків коштів на поточних рахунках та 
коштів овернайт в інших кредитних установах у розмірі 2 705 674 тис. грн. від п’яти найбільших 
банків, які мають кредитний рейтинг «інвестиційний клас», визначений рейтинговими агентствами 
«Moody’s» та «Standard and Poor’s» (2018 р.: 1 629 092 тис. грн. від п’яти найбільших банків, 
чотири з яких мають кредитний рейтинг «інвестиційний клас»).

Грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за амортизованою собівартістю.

За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, всі еквіваленти грошових коштів були 
класифіковані як Стадія 1 для оцінки очікуваних кредитних збитків.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за еквівалентами грошових коштів у розрізі 
категорій є таким:

2019 2018
Іноземні 

банки
Вітчизняні 

банки Всього
Іноземні 

банки
Вітчизняні 

банки Всього
На 1 січня 12 1 13 451 122 573
Збільшення резерву через виникнення/прид-
бання – 7 7 73 2 75
Припинення визнання, крім списання (9) (16) (25) (2) (34) (36)
Зміна резерву через зміну рівня кредитного 
ризику 130 23 153 (497) (89) (586)
Курсові різниці (5) (3) (8) (13) – (13)
На 31 грудня 128 12 140 12 1 13

Національний банк України визначає порядок формування та встановлює вимоги щодо зберігання 
обов'язкових резервів, які банки повинні виконувати.

Відповідно до вимог НБУ сума обов'язкового резерву розраховується як відсоток від певних 
зобов'язань Банку за попередній період резервування та повинна зберігатись на поточному 
рахунку в НБУ.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років кошти обов’язкового резерву в повному обсязі включено 
до складу грошових коштів та їх еквівалентів, оскільки обмеження щодо їх використання відсутні.

Банк дотримувався встановлених вимог щодо обов'язкового резерву станом на 31 грудня 2019 та 
2018 років.

8. Торгові активи
Торгові активи включають:

2019 2018
ОВДП 772 700 354 248
Казначейські облігації США – 332 790
Похідні фінансові інструменти 12 025 3 457
Торгові активи 784 725 690 495

9. Заборгованість кредитних установ
Заборгованість кредитних установ включає:

2019 2018
Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України 8 014 206 5 012 658
Короткострокові кредити, що надані іншим банкам 1 635 838 1 676 905
Строкові кредити, що надані міжнародним фінансовим організаціям:
Короткострокові – 167 434
Довгострокові 526 135 773 798
Інша заборгованість кредитних установ 100 100

10 176 279 7 630 895
Мінус − Резерв під очікувані кредитні збитки (13) (59)
Заборгованість кредитних установ 10 176 266 7 630 836

Заборгованість кредитних установ оцінюється за амортизованою собівартістю.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, заборгованість кредитних установ була класифікована 
як Стадія 1 для оцінки очікуваних кредитних збитків.

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за заборгованістю кредитних установ у 
розрізі категорій за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є таким:

Міжнародні 
фінансові 

організації Іноземні банки Вітчизняні банки Всього
На 1 січня 2019 52 7 – 59
Збільшення резерву через виникнення/
придбання – 6 – 6
Припинення визнання, крім списання – (14) (26) (40)
Зміна резерву через зміну рівня кредитного 
ризику (42) 5 27 (10)
Курсові різниці – (1) (1) (2)
На 31 грудня 2019 10 3 – 13

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за заборгованістю кредитних установ у 
розрізі категорій за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є таким:

Міжнародні 
фінансові 

організації Іноземні банки Вітчизняні банки Всього
На 1 січня 2018 9 3 – 12
Збільшення резерву через виникнення/
придбання – – 2 2
Припинення визнання, крім списання – (10) (2) (12)
Зміна резерву через зміну рівня кредитного 
ризику 43 14 – 57
На 31 грудня 2018 52 7 – 59

10. Кредити клієнтам
Кредити клієнтам включають:

2019

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3

Придбані 
(створені) 

знецінені кре-
дити Всього

Великі підприємства 31 715 554 1 422 955 1 629 722 1 479 105 36 247 336
Фізичні особи 3 837 124 1 959 180 463 765 749 827 7 009 896
Малі підприємства 3 066 602 808 863 35 156 5 177 3 915 798
Мікро-підприємства 2 577 474 584 943 107 516 43 566 3 313 499

41 196 754 4 775 941 2 236 159 2 277 675 50 486 529

Мінус − Резерв під очікувані 
кредитні збитки (293 036) (223 143) (1 831 552) (651 423) (2 999 154)
Кредити клієнтам 40 903 718 4 552 798 404 607 1 626 252 47 487 375

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, заборгованість кредитних установ була класифікована 
як Стадія 1 для оцінки очікуваних кредитних збитків.

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за заборгованістю кредитних установ у 
розрізі категорій за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є таким:

Міжнародні 
фінансові 

організації Іноземні банки Вітчизняні банки Всього
На 1 січня 2019 52 7 – 59
Збільшення резерву через виникнення/
придбання – 6 – 6
Припинення визнання, крім списання – (14) (26) (40)
Зміна резерву через зміну рівня кредитного 
ризику (42) 5 27 (10)
Курсові різниці – (1) (1) (2)
На 31 грудня 2019 10 3 – 13

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за заборгованістю кредитних установ у 
розрізі категорій за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є таким:

Міжнародні 
фінансові 

організації Іноземні банки Вітчизняні банки Всього
На 1 січня 2018 9 3 – 12
Збільшення резерву через виникнення/
придбання – – 2 2
Припинення визнання, крім списання – (10) (2) (12)
Зміна резерву через зміну рівня кредитного 
ризику 43 14 – 57
На 31 грудня 2018 52 7 – 59

10. Кредити клієнтам
Кредити клієнтам включають:

2019

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3

Придбані 
(створені) 

знецінені кре-
дити Всього

Великі підприємства 31 715 554 1 422 955 1 629 722 1 479 105 36 247 336
Фізичні особи 3 837 124 1 959 180 463 765 749 827 7 009 896
Малі підприємства 3 066 602 808 863 35 156 5 177 3 915 798
Мікро-підприємства 2 577 474 584 943 107 516 43 566 3 313 499

41 196 754 4 775 941 2 236 159 2 277 675 50 486 529

Мінус − Резерв під очікувані 
кредитні збитки (293 036) (223 143) (1 831 552) (651 423) (2 999 154)
Кредити клієнтам 40 903 718 4 552 798 404 607 1 626 252 47 487 375

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

2018

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3

Придбані 
(створені) 

знецінені кре-
дити Всього

Великі підприємства 31 961 808 3 528 985 1 859 888 1 735 533 39 086 214
Фізичні особи 2 681 291 1 665 677 1 630 716 920 529 6 898 213
Малі підприємства 3 133 809 301 322 90 037 5 766 3 530 934
Мікро-підприємства 1 424 120 751 798 84 366 57 915 2 318 199

39 201 028 6 247 782 3 665 007 2 719 743 51 833 560

Мінус − Резерв під очікувані 
кредитні збитки (240 975) (209 842) (3 061 738) (1 003 489) (4 516 044)
Кредити клієнтам 38 960 053 6 037 940 603 269 1 716 254 47 317 516

Кредити клієнтам оцінюються за амортизованою собівартістю.

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за кредитами клієнтам у розрізі категорій 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є таким:

На 1 січня 
2019 

Збільшення 
через ви-

никнення/
придбання

Припинення 
визнання, 
крім спи-

сання

Зміна рівня 
кредитного 

ризику

Зміна у 
зв’язку із 

модиф. без 
припинення 

визнання

Зміна через 
перегляд 

методології 
оцінки Списання

Курсові 
різниці

Рекласи-
фікація

На 31 
грудня 

2019

Повер-
нення 
після 

списання
Стадія 1
Великі підприємства 189 387 174 834 (74 979) (94 286) 224 – – (10 707) 231 184 704 –
Фізичні особи 35 239 46 562 (9 206) (7 010) (3) (4 912) (1) – (5) 60 664 –
Малі підприємства 8 671 24 600 (3 481) (993) 4 – – (8) (192) 28 601 –
Мікро-підприємства 7 678 15 811 (2 796) (1 694) 3 479 (380) – (34) 19 067 –
Всього Стадія 1 240 975 261 807 (90 462) (103 983) 228 (4 433) (381) (10 715) – 293 036 –

Стадія 2
Великі підприємства 64 290 1 098 (4 119) (32 164) (22) – – (2 343) 282 27 022 –
Фізичні особи 120 679 7 185 (25 628) 67 905 (352) (22 677) (58) (2 938) (66) 144 050 –
Малі підприємства 4 395 550 (5 127) 24 361 4 – – (50) (23) 24 110 –
Мікро-підприємства 20 478 7 812 (8 599) 5 314 2 3 349 (188) (14) (193) 27 961 –
Всього Стадія 2 209 842 16 645 (43 473) 65 416 (368) (19 328) (246) (5 345) – 223 143 –

Стадія 3
Великі підприємства 1 284 265 – (189 420) 332 073 18 715 – (23 028) (81 479) – 1 341 126 8 462
Фізичні особи 1 617 313 – (386 593) 112 986 (11) 32 453 (862 395) (115 278) (303) 398 172 210 956
Малі підприємства 82 186 – (10 235) 10 943 – – (54 353) (3 644) – 24 897 1 582
Мікро-підприємства 77 974 – (49 065) 51 677 (68) 7 675 (18 167) (2 972) 303 67 357 21 192
Всього Стадія 3 3 061 738 – (635 313) 507 679 18 636 40 128 (957 943) (203 373) – 1 831 552 242 192

Придбані (створені) 
знецінені кредити
Великі підприємства 553 596 – – (113 947) (3 723) – – – – 435 926 –
Фізичні особи 429 763 – (50 832) (34 364) – (127 973) (12 606) – (183) 203 805 –
Малі підприємства 15 – (1) 9 – – – – – 23 –
Мікро-підприємства 20 115 – (3 954) (4 489) (25) 133 (294) – 183 11 669 –
Всього Придбані (створені) 
знецінені кредити 1 003 489 – (54 787) (152 791) (3 748) (127 840) (12 900) – – 651 423 –
Всього 4 516 044 278 452 (824 035) 316 321 14 748 (111 473) (971 470) (219 433) – 2 999 154 242 192

У колонці «Припинення визнання, крім списання» Банк розкриває зміну резерву у зв’язку з 
припиненням визнання фінансового активу через дострокове погашення всієї суми боргу, продаж 
або суттєву модифікацію, що призвела до припинення визнання. 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

У колонці «Зміна через перегляд методології оцінки» враховано: зміну резерву у зв’язку із 
застосуванням нового визначення дефолту, в сумі 99 601 тис. грн., та зміну резерву, обумовлену 
застосуванням нової моделі оцінки резервів за роздрібними іпотечними кредитами на Стадії 3, що 
становить 11 872 тис. грн (Примітка 4).

Зміна суми резерву під очікувані кредитні збитки протягом року в основному обумовлена 
відповідними змінами валової балансової вартості у 2019 році:

На 1 січня 
2019 

Виникнен-
ня/прид-

бання

Припинення 
визнання, 
крім спи-

сання

Зміни 
валової 

балансової 
вартості

Перене-
сення між 
стадіями

Зміна у 
звʼязку із 

модифікацією 
без припинен-

ня визнання Списання
Курсові 
різниці

Рекласи-
фікація

На 31 груд-
ня 2019

Стадія 1
Великі підприємства 31 961 808 20 485 208 (19 362 826) (674 971) 701 130 (47 654) – (1 399 149) 52 008 31 715 554
Фізичні особи 2 681 291 2 235 322 (505 496) (53 914) (519 636) 67 (1) – (509) 3 837 124
Малі підприємства 3 133 809 2 399 313 (1 329 595) 32 909 (1 133 419) (1 252) – (1 275) (33 888)  3 066 602 
Мікро-підприємства 1 424 120 2 033 363 (360 048) (363 346) (138 396) (131) (380) (97) (17 611) 2 577 474
Всього Стадія 1 39 201 028 27 153 206 (21 557 965) (1 059 322) (1 090 321) (48 970) (381) (1 400 521) – 41 196 754

Стадія 2
Великі підприємства 3 528 985 7 233 (705 899) (262 818) (1 132 970) 17 266 – (59 168) 30 326 1 422 955
Фізичні особи 1 665 677 93 067 (141 362) 50 963 315 117 1 399 (58) (24 485) (1 138) 1 959 180
Малі підприємства 301 322 23 123 (374 941) (252 899) 1 125 838 (153) – (990) (12 437) 808 863
Мікро-підприємства 751 798 313 332 (433 237) (39 568) 10 029 (85) (188) (387) (16 751) 584 943
Всього Стадія 2 6 247 782 436 755 (1 655 439) (504 322) 318 014 18 427 (246) (85 030) – 4 775 941

Стадія 3
Великі підприємства 1 859 888 – (257 550) (305 558) 463 076 (8 071) (23 028) (99 035) – 1 629 722
Фізичні особи 1 630 716 – (459 479) (5 818) 204 030 25 (862 395) (42 992) (322) 463 765
Малі підприємства 90 037 – (11 634) (6 516) 20 528 2 (54 353) (2 908) – 35 156
Мікро-підприємства 84 366 – (44 460) 2 251 84 673 70 (18 167) (1 539) 322 107 516
Всього Стадія 3 3 665 007 – (773 123) (315 641) 772 307 (7 974) (957 943) (146 474) – 2 236 159

Придбані (створені) 
знецінені кредити
Великі підприємства 1 735 533 – (4 423) (256 428) – 4 423 – – – 1 479 105
Фізичні особи 920 529 – (95 675) (62 827) – – (12 606) – 406 749 827
Малі підприємства 5 766 4 400 (466) (4 523) – – – – – 5 177
Мікро-підприємства 57 915 5 889 (7 527) (12 054) – 43 (294) – (406) 43 566
Всього Придбані (створені) 
знецінені кредити 2 719 743 10 289 (108 091) (335 832) – 4 466 (12 900) – – 2 277 675
Всього 51 833 560 27 600 250 (24 094 618) (2 215 117) – (34 051) (971 470) (1 632 025) – 50 486 529

У колонці «Зміни валової балансової вартості» розкрито ефекти від: зміни залишків нарахованих 
відсотків, дисконтів/премій, використання кредитних ліній та часткового погашення.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

У колонці «Зміна через перегляд методології оцінки» враховано: зміну резерву у зв’язку із 
застосуванням нового визначення дефолту, в сумі 99 601 тис. грн., та зміну резерву, обумовлену 
застосуванням нової моделі оцінки резервів за роздрібними іпотечними кредитами на Стадії 3, що 
становить 11 872 тис. грн (Примітка 4).

Зміна суми резерву під очікувані кредитні збитки протягом року в основному обумовлена 
відповідними змінами валової балансової вартості у 2019 році:

На 1 січня 
2019 

Виникнен-
ня/прид-

бання

Припинення 
визнання, 
крім спи-

сання

Зміни 
валової 

балансової 
вартості

Перене-
сення між 
стадіями

Зміна у 
звʼязку із 

модифікацією 
без припинен-

ня визнання Списання
Курсові 
різниці

Рекласи-
фікація

На 31 груд-
ня 2019

Стадія 1
Великі підприємства 31 961 808 20 485 208 (19 362 826) (674 971) 701 130 (47 654) – (1 399 149) 52 008 31 715 554
Фізичні особи 2 681 291 2 235 322 (505 496) (53 914) (519 636) 67 (1) – (509) 3 837 124
Малі підприємства 3 133 809 2 399 313 (1 329 595) 32 909 (1 133 419) (1 252) – (1 275) (33 888)  3 066 602 
Мікро-підприємства 1 424 120 2 033 363 (360 048) (363 346) (138 396) (131) (380) (97) (17 611) 2 577 474
Всього Стадія 1 39 201 028 27 153 206 (21 557 965) (1 059 322) (1 090 321) (48 970) (381) (1 400 521) – 41 196 754

Стадія 2
Великі підприємства 3 528 985 7 233 (705 899) (262 818) (1 132 970) 17 266 – (59 168) 30 326 1 422 955
Фізичні особи 1 665 677 93 067 (141 362) 50 963 315 117 1 399 (58) (24 485) (1 138) 1 959 180
Малі підприємства 301 322 23 123 (374 941) (252 899) 1 125 838 (153) – (990) (12 437) 808 863
Мікро-підприємства 751 798 313 332 (433 237) (39 568) 10 029 (85) (188) (387) (16 751) 584 943
Всього Стадія 2 6 247 782 436 755 (1 655 439) (504 322) 318 014 18 427 (246) (85 030) – 4 775 941

Стадія 3
Великі підприємства 1 859 888 – (257 550) (305 558) 463 076 (8 071) (23 028) (99 035) – 1 629 722
Фізичні особи 1 630 716 – (459 479) (5 818) 204 030 25 (862 395) (42 992) (322) 463 765
Малі підприємства 90 037 – (11 634) (6 516) 20 528 2 (54 353) (2 908) – 35 156
Мікро-підприємства 84 366 – (44 460) 2 251 84 673 70 (18 167) (1 539) 322 107 516
Всього Стадія 3 3 665 007 – (773 123) (315 641) 772 307 (7 974) (957 943) (146 474) – 2 236 159

Придбані (створені) 
знецінені кредити
Великі підприємства 1 735 533 – (4 423) (256 428) – 4 423 – – – 1 479 105
Фізичні особи 920 529 – (95 675) (62 827) – – (12 606) – 406 749 827
Малі підприємства 5 766 4 400 (466) (4 523) – – – – – 5 177
Мікро-підприємства 57 915 5 889 (7 527) (12 054) – 43 (294) – (406) 43 566
Всього Придбані (створені) 
знецінені кредити 2 719 743 10 289 (108 091) (335 832) – 4 466 (12 900) – – 2 277 675
Всього 51 833 560 27 600 250 (24 094 618) (2 215 117) – (34 051) (971 470) (1 632 025) – 50 486 529

У колонці «Зміни валової балансової вартості» розкрито ефекти від: зміни залишків нарахованих 
відсотків, дисконтів/премій, використання кредитних ліній та часткового погашення.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за кредитами клієнтам у розрізі категорій 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є таким:

На 1 січня 
2018

Збільшення 
через ви-

никнення/
придбання

Припинення 
визнання, 
крім спи-

сання

Зміна рівня 
кредитного 

ризику

Зміна у 
звʼязку із 

модиф. без 
припинення 

визнання Списання
Курсові 
різниці

Рекласи-
фікація

На 31 
грудня 

2018 р.

Повернен-
ня після 

списання
Стадія 1
Великі підприємства 61 677 62 945 (18 932) 84 325 33 – (583) (78) 189 387 –
Фізичні особи 26 828 29 131 (5 684) (14 435) 11 – (597) (15) 35 239 –
Малі підприємства 4 033 7 088 (930) (1 675) 9 – – 146 8 671 –
Мікро-підприємства 6 842 5 547 (2 540) (2 118) – – – (53) 7 678 –
Всього Стадія 1 99 380 104 711 (28 086) 66 097 53 – (1 180) – 240 975 –

Стадія 2
Великі підприємства 28 771 3 (3 072) 39 101 (142) – (110) (261) 64 290 –
Фізичні особи 102 808 10 672 (21 334) 29 472 (360) (19) (478) (82) 120 679 –
Малі підприємства 1 874 147 (714) 2 499 3 – (4) 590 4 395 –
Мікро-підприємства 9 025 10 297 (4 655) 6 126 (9) – (59) (247) 20 478 –
Всього Стадія 2 142 478 21 119 (29 775) 77 198 (508) (19) (651) – 209 842 –

Стадія 3
Великі підприємства 2 094 210 – (283 185) (323 010) (17 064) (124 715) (34 885) (27 086) 1 284 265 41 245
Фізичні особи 5 046 855 – (990 393) 314 409 80 (2 673 497) (79 766) (375) 1 617 313 180 346
Малі підприємства 399 210 – (317 595) (9 598) 5 (6 225) (10 017) 26 406 82 186 27 033
Мікро-підприємства 424 554 – (96 725) 38 204 (27) (278 295) (10 792) 1 055 77 974 13 425
Всього Стадія 3 7 964 829 – (1 687 898) 20 005 (17 006) (3 082 732) (135 460) – 3 061 738 262 049

Придбані (створені) 
знецінені кредити
Великі підприємства 892 961 – (178 712) (172 392) 11 739 – – – 553 596 –
Фізичні особи 497 620 – (41 140) 16 257 (16 611) (24 266) – (2 097) 429 763 –
Малі підприємства 16 770 – (18 537) 1 984 (23) (179) – – 15 –
Мікро-підприємства 31 112 – (4 949) (2 087) (516) (5 542) – 2 097 20 115 –
Всього Придбані (створені) 
знецінені кредити 1 438 463 – (243 338) (156 238) (5 411) (29 987) – – 1 003 489 –
Всього 9 645 150 125 830 (1 989 097) 7 062 (22 872) (3 112 738) (137 291) – 4 516 044 262 049

У колонці «Припинення визнання, крім списання» Банк розкриває зміну резерву під очікувані 
кредитні збитки у зв’язку з припиненням визнання фінансового активу через дострокове погашення 
всієї суми боргу, продаж або суттєву модифікацію, що призвела до припинення визнання.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Зміна суми резерву під очікувані кредитні збитки протягом року в основному обумовлена 
відповідними змінами валової балансової вартості у 2018 році:

На 1 січня 
2018

Виникнен-
ня/ прид-

бання

Припинення 
визнання, 
крім спи-

сання

Зміни 
валової 

балансової 
вартості

Перене-
сення між 
стадіями

Зміна у 
звʼязку із 

модифіка-
цією без 

припинення 
визнання Списання

Курсові 
різниці

Рекласи-
фікація

На 31 груд-
ня 2018

Стадія 1
Великі підприємства 27 072 988 19 949 668 (13 440 021) 1 973 707 (3 413 352) (14 592) – (110 299) (56 291) 31 961 808
Фізичні особи 1 848 208 1 457 131 (364 842) (18 044) (239 465) (762) – – (935) 2 681 291
Малі підприємства 2 377 319 2 079 296 (958 102) (77 207) (342 540) (15 273) – (6) 70 322 3 133 809
Мікро-підприємства 927 031 1 042 705 (119 039) (217 899) (194 368) (1 188) – (26) (13 096) 1 424 120
Всього Стадія 1 32 225 546 24 528 800 (14 882 004) 1 660 557 (4 189 725) (31 815) – (110 331) – 39 201 028

Стадія 2
Великі підприємства 811 799 32 (260 626) (344 692) 3 369 476 3 756 – (27 013) (23 747) 3 528 985
Фізичні особи 1 517 548 61 818 (147 408) 105 808 131 002 2 797 (19) (3 597) (2 272) 1 665 677
Малі підприємства 104 276 15 825 (17 361) (60 441) 203 601 (107) – (255) 55 784 301 322
Мікро-підприємства 270 907 554 688 (368 542) 3 698 320 600 221 – (9) (29 765) 751 798
Всього Стадія 2 2 704 530 632 363 (793 937) (295 627) 4 024 679 6 667 (19) (30 874) – 6 247 782

Стадія 3
Великі підприємства 2 863 652 – (774 379) (94 529) 40 474 2 561 (124 715) (13 428) (39 748) 1 859 888
Фізичні особи 5 060 657 – (937 657) 86 430 107 894 3 720 (2 673 497) (16 448) (383) 1 630 716
Малі підприємства 412 837 – (356 964) (615) 2 916 (5) (6 225) (475) 38 568 90 037
Мікро-підприємства 428 645 – (82 432) 1 581 13 762 (17) (278 295) (441) 1 563 84 366
Всього Стадія 3 8 765 791 – (2 151 432) (7 133) 165 046 6 259 (3 082 732) (30 792) – 3 665 007

Придбані (створені) 
знецінені кредити
Великі підприємства 2 165 222 – (211 331) (183 867) – (34 491) – – – 1 735 533
Фізичні особи 1 081 266 1 597 (102 305) (47 221) – 21 998 (24 266) – (10 540) 920 529
Малі підприємства 24 894 – (16 140) (2 973) – 330 (179) – (166) 5 766
Мікро-підприємства 67 345 7 545 (11 244) (11 904) – 1 009 (5 542) – 10 706 57 915
Всього Придбані (створені) 
знецінені кредити 3 338 727 9 142 (341 020) (245 965) – (11 154) (29 987) – – 2 719 743
Всього 47 034 594 25 170 305 (18 168 393) 1 111 832 – (30 043) (3 112 738) (171 997) – 51 833 560

У колонці «Зміни валової балансової вартості» розкрито ефекти від: зміни залишків нарахованих 
відсотків, дисконтів/премій, використання кредитних ліній та часткового погашення.

Загальна сума недисконтованих очікуваних кредитних збитків при первісному 
визнанні за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

Нижче представлена загальна сума недисконтованих очікуваних кредитних збитків станом на 
дату первісного визнання придбаних (створених) знецінених кредитів клієнтам, визнаних протягом 
звітного періоду:

2019 2018
Мікро-підприємства 3 928 5 496
Малі підприємства 1 820 –
Фізичні особи – 25 076
Недисконтовані очікувані кредитні збитки 5 748 30 572

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Зміна суми резерву під очікувані кредитні збитки протягом року в основному обумовлена 
відповідними змінами валової балансової вартості у 2018 році:

На 1 січня 
2018

Виникнен-
ня/ прид-

бання

Припинення 
визнання, 
крім спи-

сання

Зміни 
валової 

балансової 
вартості

Перене-
сення між 
стадіями

Зміна у 
звʼязку із 

модифіка-
цією без 

припинення 
визнання Списання

Курсові 
різниці

Рекласи-
фікація

На 31 груд-
ня 2018

Стадія 1
Великі підприємства 27 072 988 19 949 668 (13 440 021) 1 973 707 (3 413 352) (14 592) – (110 299) (56 291) 31 961 808
Фізичні особи 1 848 208 1 457 131 (364 842) (18 044) (239 465) (762) – – (935) 2 681 291
Малі підприємства 2 377 319 2 079 296 (958 102) (77 207) (342 540) (15 273) – (6) 70 322 3 133 809
Мікро-підприємства 927 031 1 042 705 (119 039) (217 899) (194 368) (1 188) – (26) (13 096) 1 424 120
Всього Стадія 1 32 225 546 24 528 800 (14 882 004) 1 660 557 (4 189 725) (31 815) – (110 331) – 39 201 028

Стадія 2
Великі підприємства 811 799 32 (260 626) (344 692) 3 369 476 3 756 – (27 013) (23 747) 3 528 985
Фізичні особи 1 517 548 61 818 (147 408) 105 808 131 002 2 797 (19) (3 597) (2 272) 1 665 677
Малі підприємства 104 276 15 825 (17 361) (60 441) 203 601 (107) – (255) 55 784 301 322
Мікро-підприємства 270 907 554 688 (368 542) 3 698 320 600 221 – (9) (29 765) 751 798
Всього Стадія 2 2 704 530 632 363 (793 937) (295 627) 4 024 679 6 667 (19) (30 874) – 6 247 782

Стадія 3
Великі підприємства 2 863 652 – (774 379) (94 529) 40 474 2 561 (124 715) (13 428) (39 748) 1 859 888
Фізичні особи 5 060 657 – (937 657) 86 430 107 894 3 720 (2 673 497) (16 448) (383) 1 630 716
Малі підприємства 412 837 – (356 964) (615) 2 916 (5) (6 225) (475) 38 568 90 037
Мікро-підприємства 428 645 – (82 432) 1 581 13 762 (17) (278 295) (441) 1 563 84 366
Всього Стадія 3 8 765 791 – (2 151 432) (7 133) 165 046 6 259 (3 082 732) (30 792) – 3 665 007

Придбані (створені) 
знецінені кредити
Великі підприємства 2 165 222 – (211 331) (183 867) – (34 491) – – – 1 735 533
Фізичні особи 1 081 266 1 597 (102 305) (47 221) – 21 998 (24 266) – (10 540) 920 529
Малі підприємства 24 894 – (16 140) (2 973) – 330 (179) – (166) 5 766
Мікро-підприємства 67 345 7 545 (11 244) (11 904) – 1 009 (5 542) – 10 706 57 915
Всього Придбані (створені) 
знецінені кредити 3 338 727 9 142 (341 020) (245 965) – (11 154) (29 987) – – 2 719 743
Всього 47 034 594 25 170 305 (18 168 393) 1 111 832 – (30 043) (3 112 738) (171 997) – 51 833 560

У колонці «Зміни валової балансової вартості» розкрито ефекти від: зміни залишків нарахованих 
відсотків, дисконтів/премій, використання кредитних ліній та часткового погашення.

Загальна сума недисконтованих очікуваних кредитних збитків при первісному 
визнанні за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

Нижче представлена загальна сума недисконтованих очікуваних кредитних збитків станом на 
дату первісного визнання придбаних (створених) знецінених кредитів клієнтам, визнаних протягом 
звітного періоду:

2019 2018
Мікро-підприємства 3 928 5 496
Малі підприємства 1 820 –
Фізичні особи – 25 076
Недисконтовані очікувані кредитні збитки 5 748 30 572

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Списання

Договірні суми заборгованості за кредитами клієнтам, які були списані протягом звітного періоду 
та які, як і раніше підлягають примусовому стягненню, були наступними:

2019 2018
Фізичні особи 861 582 2 642 962
Мікро-підприємства 72 150 275 982
Великі підприємства 23 028 124 167
Малі підприємства – 1 650
Кредити клієнтам 956 760 3 044 761

Концентрація кредитів клієнтам

Станом на 31 грудня 2019 року Банк мав концентрацію кредитів у розмірі 8 441 872 тис. грн, 
наданих десятьом найбільшим позичальникам або групам позичальників (16,72% загального 
кредитного портфелю) (2018 р.: 8 629 556 тис. грн., 16,65%). Станом на 31 грудня 2019 року за 
цими кредитами було сформовано резерв у розмірі 336 096 тис. грн (2018 р.: 457 251 тис. грн).

Кредити надаються переважно в Україні фізичним особам та підприємствам, що здійснюють свою 
діяльність в таких галузях:

2019 % 2018 %
Торгові підприємства 16 155 775 32 16 773 507 32
Сільське господарство та харчова промисловість 14 954 770 30 15 225 844 30
Фізичні особи 7 009 896 14 6 898 213 14
Виробництво 5 587 682 11 6 340 583 12
Нерухомість та будівництво 4 300 862 8 4 818 218 9
Послуги 2 044 989 4 1 117 871 2
Транспорт і зв’язок 377 385 1 504 325 1
Інші галузі 55 170 0 154 999 0

50 486 529 100 51 833 560 100

Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою

Станом на 31 грудня 2019 року кредити клієнтам включають дебіторську заборгованість за 
фінансовою орендою, яку можна проаналізувати таким чином:

2019

Валові 
інвестиції у 
фінансову 

оренду

Незароблені 
фінансові 

доходи 
майбутніх 

періодів за 
фінансовою 

орендою

Чисті інвестиції 
у фінансову 

оренду
Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою:
До 1 року 285 647 (26 952) 258 695
Від 1 до 2 років 187 473 (14 299) 173 174
Від 2 до 3 років 50 587 (3 488) 47 099

523 707 (44 739) 478 968
Мінус – Резерв під очікувані кредитні збитки (185 043)
Чисті інвестиції у фінансову оренду 523 707 (44 739) 293 925

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2018 року кредити клієнтам включають дебіторську заборгованість за 
фінансовою орендою, яку можна проаналізувати таким чином:

2018

Валові 
інвестиції у 
фінансову 

оренду

Незароблені 
фінансові 

доходи 
майбутніх 

періодів за 
фінансовою 

орендою

Чисті інвестиції 
у фінансову 

оренду
Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою:
До 1 року 398 208 (54 479) 343 729
Від 1 до 2 років 459 266 (26 507) 432 759
Від 2 до 3 років 128 159 (6 694) 121 465
Від 3 до 4 років 49 457 (188) 49 269

1 035 090 (87 868) 947 222
Мінус – Резерв під очікувані кредитні збитки (277 482)
Чисті інвестиції у фінансову оренду 1 035 090 (87 868) 669 740

Деталізація сукупної та чистої дебіторської заборгованості за фінансовою орендою у розрізі 
строків вище базується на очікуваних термінах отримання відповідних лізингових платежів.

Станом на 31 грудня 2019 року кредити клієнтам включали кредити, надані у рамках 
програм фінансування міжнародними фінансовими установами на суму 1 252 754 тис. грн 
(2018 р.: 767 504 тис. грн).

11. Активи, призначені для продажу
Активи, призначені для продажу, включають:

2019 2018
Комерційна нерухомість 11 556 13 283
Житлова нерухомість 209 7 565
Транспортні засоби 39 –
Активи, призначені для продажу 11 804 20 848

Станом на 31 грудня 2019 року Банк утримував у складі активів, призначених для продажу, 
майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, а саме – комерційну нерухомість, 
загальною балансовою вартістю 215 тис. грн (2018 р.: квартири та комерційну нерухомість, 
загальною балансовою вартістю 7 804 тис. грн).

Згідно з планом продажу даних об’єктів, Банк має намір реалізувати їх протягом 2020 року.

Активи, призначені для продажу, розкрито за бізнес-сегментом «Управління активами» (Примітка 
6).

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

128

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

128



Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2018 року кредити клієнтам включають дебіторську заборгованість за 
фінансовою орендою, яку можна проаналізувати таким чином:

2018

Валові 
інвестиції у 
фінансову 

оренду

Незароблені 
фінансові 

доходи 
майбутніх 

періодів за 
фінансовою 

орендою

Чисті інвестиції 
у фінансову 

оренду
Дебіторська заборгованість за фінансовою орендою:
До 1 року 398 208 (54 479) 343 729
Від 1 до 2 років 459 266 (26 507) 432 759
Від 2 до 3 років 128 159 (6 694) 121 465
Від 3 до 4 років 49 457 (188) 49 269

1 035 090 (87 868) 947 222
Мінус – Резерв під очікувані кредитні збитки (277 482)
Чисті інвестиції у фінансову оренду 1 035 090 (87 868) 669 740

Деталізація сукупної та чистої дебіторської заборгованості за фінансовою орендою у розрізі 
строків вище базується на очікуваних термінах отримання відповідних лізингових платежів.

Станом на 31 грудня 2019 року кредити клієнтам включали кредити, надані у рамках 
програм фінансування міжнародними фінансовими установами на суму 1 252 754 тис. грн 
(2018 р.: 767 504 тис. грн).

11. Активи, призначені для продажу
Активи, призначені для продажу, включають:

2019 2018
Комерційна нерухомість 11 556 13 283
Житлова нерухомість 209 7 565
Транспортні засоби 39 –
Активи, призначені для продажу 11 804 20 848

Станом на 31 грудня 2019 року Банк утримував у складі активів, призначених для продажу, 
майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, а саме – комерційну нерухомість, 
загальною балансовою вартістю 215 тис. грн (2018 р.: квартири та комерційну нерухомість, 
загальною балансовою вартістю 7 804 тис. грн).

Згідно з планом продажу даних об’єктів, Банк має намір реалізувати їх протягом 2020 року.

Активи, призначені для продажу, розкрито за бізнес-сегментом «Управління активами» (Примітка 
6).

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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12. Інвестиційні цінні папери
Інвестиційні цінні папери включають:

2019 2018
ОВДП 3 488 201 3 455 556
Облігації українських підприємств 82 297 –
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 3 570 498 3 455 556

ОВДП 1 578 101 –
Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю 1 578 101 –

Акції українських підприємств 823 –
Інвестиційні цінні папери, що в обов’язковому порядку оцінюються за справедли-
вою вартістю через прибуток або збиток 823 –

Резерви під очікувані кредитні збитки

Станом на та за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, всі інвестиційні цінні папери, 
що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та амортизованою 
собівартістю класифіковані на Стадії 1 знецінення.

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за інвестиційними цінними паперами за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, є таким:

2019 2018

ОВДП

Облігації 
українських 
підприємств Всього ОВДП

На 1 січня 99 245 – 99 245 104 234
Збільшення резерву через виникнення/придбання 7 641 – 7 641 4 641
Припинення визнання, крім списання (59 432) (466) (59 898) (18 699)
Зміна резерву через зміну рівня кредитного ризику (21 968) 807 (21 161) 9 707
Курсові різниці (303) – (303) (638)
На 31 грудня 25 183 341 25 524 99 245

Зміна суми резерву під очікувані кредитні збитки протягом року в основному була обумовлена 
придбанням нових цінних паперів, виплатами вкінці терміну або продажем цінних паперів.

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки за інвестиційними цінними паперами за 
амортизованою собівартістю є таким:

2019
ОВДП

На 1 січня –
Збільшення резерву через виникнення/придбання 10 624
Зміна резерву через зміну рівня кредитного ризику 482
На 31 грудня 11 106

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Застава

Починаючи з квітня 2018 року Банку надано право виступати зберігачем запасів готівки 
Національного банку України. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, інвестиційні цінні папери, що були надані як застава у 
забезпечення виконання зобов’язань, включають:

2019 2018
ОВДП – 1 006 450
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід – 1 006 450

ОВДП 893 079 –
Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю 893 079 –

Дані цінні папери заблоковані протягом періоду дії договору. У випадку порушення Банком 
контрактних зобов’язань та відсутності на кореспондентському рахунку достатньої грошової 
суми, НБУ має право використати цінні папери для покриття понесених витрат. Термін дії договору 
закінчується 1 липня 2020 року, можливі пролонгації.

13. Інвестиційна нерухомість
У таблиці нижче представлена інформація про зміну справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості:

2019 2018
На 1 січня 133 064 151 860
Надходження 18 5 826
Вибуття (22 025) (28 664)
Переоцінка – 2 163
Переміщено до інших активів – 1 879
На 31 грудня 111 057 133 064

У 2019 році інвестиційна нерухомість не переоцінювалась, оскільки різниця між балансовою та 
ринковою вартістю нерухомості була несуттєвою станом на 31 грудня 2019 року.

У 2018 році справедливу вартість інвестиційної нерухомості, що знаходиться у власності Банку, 
було переглянуто. Оцінка інвестиційної нерухомості проводилась незалежним оцінювачем станом 
на 1 жовтня 2018 року. Справедлива вартість визначалася або за ринковим підходом, або за 
дохідним підходом, в залежності від наявності вхідних даних для методів оцінки та більш точного 
відображення найкращого використання власності з точки зору учасників ринку.

Керівництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2019 року справедлива вартість об’єктів 
інвестиційної нерухомості відображає їх ринкову вартість. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості віднесена у категорію Рівень 2 ієрархії 
справедливої вартості (2018 р.: Рівень 2 ієрархії справедливої вартості).

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Застава

Починаючи з квітня 2018 року Банку надано право виступати зберігачем запасів готівки 
Національного банку України. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, інвестиційні цінні папери, що були надані як застава у 
забезпечення виконання зобов’язань, включають:

2019 2018
ОВДП – 1 006 450
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід – 1 006 450

ОВДП 893 079 –
Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю 893 079 –

Дані цінні папери заблоковані протягом періоду дії договору. У випадку порушення Банком 
контрактних зобов’язань та відсутності на кореспондентському рахунку достатньої грошової 
суми, НБУ має право використати цінні папери для покриття понесених витрат. Термін дії договору 
закінчується 1 липня 2020 року, можливі пролонгації.

13. Інвестиційна нерухомість
У таблиці нижче представлена інформація про зміну справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості:

2019 2018
На 1 січня 133 064 151 860
Надходження 18 5 826
Вибуття (22 025) (28 664)
Переоцінка – 2 163
Переміщено до інших активів – 1 879
На 31 грудня 111 057 133 064

У 2019 році інвестиційна нерухомість не переоцінювалась, оскільки різниця між балансовою та 
ринковою вартістю нерухомості була несуттєвою станом на 31 грудня 2019 року.

У 2018 році справедливу вартість інвестиційної нерухомості, що знаходиться у власності Банку, 
було переглянуто. Оцінка інвестиційної нерухомості проводилась незалежним оцінювачем станом 
на 1 жовтня 2018 року. Справедлива вартість визначалася або за ринковим підходом, або за 
дохідним підходом, в залежності від наявності вхідних даних для методів оцінки та більш точного 
відображення найкращого використання власності з точки зору учасників ринку.

Керівництво Банку вважає, що станом на 31 грудня 2019 року справедлива вартість об’єктів 
інвестиційної нерухомості відображає їх ринкову вартість. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості віднесена у категорію Рівень 2 ієрархії 
справедливої вартості (2018 р.: Рівень 2 ієрархії справедливої вартості).

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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14. Основні засоби
Рух основних засобів, що належать Банку, був таким:

Будівлі

Комп’ютери 
та облад-

нання
Меблі, інвентар та інші 

активи
Транспортні 

засоби

Неза-
вершене 

будівництво

Всього

Не є пред-
метом опера-
ційної оренди

Є предметом 
операційної 

оренди

Не є пред-
метом 

операційної 
оренди

Не є пред-
метом 

операційної 
оренди

Є предметом 
операційної 

оренди

Не є пред-
метом 

операційної 
оренди

Не є пред-
метом 

операційної 
оренди

Вартість
1 січня 2019 1 443 158 53 661 1 931 579 589 273 285 190 754 – 4 208 710
Надходження 38 013 598 494 438 151 185 – 40 221 92 367 816 822
Вибуття (14 558) – (235 097) (45 365) – (13) – (295 033)
Переоцінка (70) – – – – – – (70)
Переміщення (7 677) 8 293 12 492 45 589 – 32 889 (91 586) –
Переміщено до активів, 
призначених для продажу (485) – – – – (15 327) – (15 812)
31 грудня 2019 1 458 381 62 552 2 203 412 740 682 285 248 524 781 4 714 617

Накопичена амортизація
1 січня 2019 (12 488) (378) (1 238 903) (498 610) (209) (126 157) – (1 876 745)
Нараховано за рік (41 398) (1 631) (238 363) (108 925) (41) (30 056) – (420 414)
Вибуття 500 – 235 019 43 358 – 13 – 278 890
Переоцінка 4 – – – – – – 4
Переміщення 202 (202) – – – – – –
Переміщено до активів, 
призначених для продажу 1 – – – – 15 041 – 15 042
Зменшення корисності – – – – – (37) – (37)
31 грудня 2019 (53 179) (2 211) (1 242 247) (564 177) (250) (141 196) – (2 003 260)

Залишкова вартість:
1 січня 2019 1 430 670 53 283 692 676 90 663 76 64 597 – 2 331 965
31 грудня 2019 1 405 202 60 341 961 165 176 505 35 107 328 781 2 711 357

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Будівлі

Комп’ютери 
та облад-

нання

Меблі, 
інвентар та 
інші активи

Транспортні 
засоби

Неза-
вершене 

будівництво Всього
Вартість
1 січня 2018 1 599 579 1 755 666 560 898 190 077 6 633 4 112 853
Надходження 9 830 475 122 63 004 3 558 6 163 557 677
Вибуття (6 095) (302 883) (38 417) (807) (83) (348 285)
Переоцінка (112 209) – – – – (112 209)
Переміщення 4 966 3 674 4 073 – (12 713) –
Переміщено до активів, 
призначених для продажу – – – (2 074) – (2 074)
Переміщено з активів, 
призначених для продажу 748 – – – – 748
31 грудня 2018 1 496 819 1 931 579 589 558 190 754 – 4 208 710

Накопичена амортизація
1 січня 2018 (90 108) (1 404 211) (479 912) (100 657) – (2 074 888)
Нараховано за рік (41 633) (136 908) (57 120) (28 256) – (263 917)
Вибуття 902 302 217 38 230 682 – 342 031
Переоцінка 117 975 – – – – 117 975
Переміщено до активів, 
призначених для продажу – – – 2 074 – 2 074
Переміщено з активів, 
призначених для продажу (2) – – – – (2)
Зменшення корисності – (1) (17) – – (18)
31 грудня 2018 (12 866) (1 238 903) (498 819) (126 157) – (1 876 745)

Залишкова вартість:
1 січня 2018 1 509 471 351 455 80 986 89 420 6 633 2 037 965
31 грудня 2018 1 483 953 692 676 90 739 64 597 – 2 331 965

У 2019 році нерухомість не переоцінювалась, оскільки різниця між балансовою та ринковою 
вартістю будівель була несуттєвою станом на 31 грудня 2019 року. 

У 2018 році нерухомість, що знаходилась у власності Банку було переоцінено. Оцінка будівель 
проводилась незалежним оцінювачем станом на 1 жовтня 2018 року. Справедлива вартість 
визначалася або ринковим підходом, або дохідним підходом, в залежності від наявності вхідних 
даних для методів оцінки та більш точного відображення найкращого використання власності 
з точки зору учасників ринку. Відповідні результати переоцінки було відображено в іншому 
сукупному доході в сумі 29 227 тис. грн (Примітка 21) та в прибутках або збитках в сумі 
23 461 тис. грн (Примітка 29).

Справедлива вартість будівель віднесена у категорію Рівень 2 ієрархії справедливої вартості 
(2018 р.: Рівень 2 ієрархії справедливої вартості).

Станом на 31 грудня 2019 року комп’ютери та обладнання, меблі, інвентар та інші активи, 
та транспортні засоби включають повністю замортизовані активи вартістю 1 374 437 тис. грн 
(2018 р.: 1 236 722 тис. грн), що продовжують використовуватись.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Будівлі

Комп’ютери 
та облад-

нання

Меблі, 
інвентар та 
інші активи

Транспортні 
засоби

Неза-
вершене 

будівництво Всього
Вартість
1 січня 2018 1 599 579 1 755 666 560 898 190 077 6 633 4 112 853
Надходження 9 830 475 122 63 004 3 558 6 163 557 677
Вибуття (6 095) (302 883) (38 417) (807) (83) (348 285)
Переоцінка (112 209) – – – – (112 209)
Переміщення 4 966 3 674 4 073 – (12 713) –
Переміщено до активів, 
призначених для продажу – – – (2 074) – (2 074)
Переміщено з активів, 
призначених для продажу 748 – – – – 748
31 грудня 2018 1 496 819 1 931 579 589 558 190 754 – 4 208 710

Накопичена амортизація
1 січня 2018 (90 108) (1 404 211) (479 912) (100 657) – (2 074 888)
Нараховано за рік (41 633) (136 908) (57 120) (28 256) – (263 917)
Вибуття 902 302 217 38 230 682 – 342 031
Переоцінка 117 975 – – – – 117 975
Переміщено до активів, 
призначених для продажу – – – 2 074 – 2 074
Переміщено з активів, 
призначених для продажу (2) – – – – (2)
Зменшення корисності – (1) (17) – – (18)
31 грудня 2018 (12 866) (1 238 903) (498 819) (126 157) – (1 876 745)

Залишкова вартість:
1 січня 2018 1 509 471 351 455 80 986 89 420 6 633 2 037 965
31 грудня 2018 1 483 953 692 676 90 739 64 597 – 2 331 965

У 2019 році нерухомість не переоцінювалась, оскільки різниця між балансовою та ринковою 
вартістю будівель була несуттєвою станом на 31 грудня 2019 року. 

У 2018 році нерухомість, що знаходилась у власності Банку було переоцінено. Оцінка будівель 
проводилась незалежним оцінювачем станом на 1 жовтня 2018 року. Справедлива вартість 
визначалася або ринковим підходом, або дохідним підходом, в залежності від наявності вхідних 
даних для методів оцінки та більш точного відображення найкращого використання власності 
з точки зору учасників ринку. Відповідні результати переоцінки було відображено в іншому 
сукупному доході в сумі 29 227 тис. грн (Примітка 21) та в прибутках або збитках в сумі 
23 461 тис. грн (Примітка 29).

Справедлива вартість будівель віднесена у категорію Рівень 2 ієрархії справедливої вартості 
(2018 р.: Рівень 2 ієрархії справедливої вартості).

Станом на 31 грудня 2019 року комп’ютери та обладнання, меблі, інвентар та інші активи, 
та транспортні засоби включають повністю замортизовані активи вартістю 1 374 437 тис. грн 
(2018 р.: 1 236 722 тис. грн), що продовжують використовуватись.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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У випадку відображення будівель за собівартістю балансова вартість була б такою:

2019 2018
Вартість 949 623 917 759
Накопичена амортизація та зменшення корисності (352 599) (337 778)
Залишкова вартість 597 024 579 981

Рух активів з права користування був таким:

Будівлі Всього
Вартість
1 січня 2019 (Примітка 4) 326 097 326 097
Надходження 181 416 181 416
Вибуття (11 012) (11 012)
31 грудня 2019 496 501 496 501

Накопичена амортизація
1 січня 2019 (Примітка 4) – –
Нараховано за рік (88 524) (88 524)
Вибуття 6 309 6 309
31 грудня 2019 (82 215) (82 215)

Залишкова вартість:
1 січня 2019 (Примітка 4) 326 097 326 097
31 грудня 2019 414 286 414 286

15. Нематеріальні активи
Рух нематеріальних активів був таким:

Комп’ютерні 
програми Ліцензії Всього

Вартість
1 січня 2019 946 212 401 679 1 347 891
Надходження 367 953 27 330 395 283
Вибуття (12 622) (4 033) (16 655)
31 грудня 2019 1 301 543 424 976 1 726 519

Накопичена амортизація
1 січня 2019 (640 136) (270 146) (910 282)
Нараховано за рік (152 120) (32 027) (184 147)
Вибуття 10 540 2 660 13 200
31 грудня 2019 (781 716) (299 513) (1 081 229)

Залишкова вартість:
1 січня 2019 306 076 131 533 437 609
31 грудня 2019 519 827 125 463 645 290

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

133

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

133



Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Комп’ютерні 
програми Ліцензії Всього

Вартість
1 січня 2018 806 557 345 403 1 151 960
Надходження 159 166 61 918 221 084
Вибуття (19 511) (5 642) (25 153)
31 грудня 2018 946 212 401 679 1 347 891

Накопичена амортизація
1 січня 2018 (529 507) (210 370) (739 877)
Нараховано за рік (125 194) (65 418) (190 612)
Вибуття 14 565 5 642 20 207
31 грудня 2018 (640 136) (270 146) (910 282)

Залишкова вартість:
1 січня 2018 277 050 135 033 412 083
31 грудня 2018 306 076 131 533 1,347,891

Станом на 31 грудня 2019 року нематеріальні активи включали повністю замортизовані активи 
вартістю 214 382 тис. грн (2018 р.: 166 384 тис. грн).

16. Оподаткування
Витрати з податку на прибуток включають:

2019 2018
Поточні податкові витрати 1 036 333 1 137 946
Відстрочені податкові витрати/(доходи) – виникнення та сторнування тимчасових 
різниць та оціночних резервів 13 786 (4 825)
Витрати з податку на прибуток 1 050 119 1 133 121

Юридичні особи в Україні повинні самостійно подавати податкові декларації.

Згідно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку на прибуток для підприємств 
складає 18% (2018 р.: 18%).

Перенесення податкового збитку на майбутній період визнається виходячи з судження 
керівництва, що отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який можна буде зменшити 
на невикористані податкові збитки, є ймовірним, та що строк дії цих податкових збитків не 
закінчується згідно з чинним податковим законодавством.

Суми відстрочених податків оцінюються з використанням ставок податку, що будуть 
застосовуватися, коли очікується, що тимчасова різниця буде реалізована.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Комп’ютерні 
програми Ліцензії Всього

Вартість
1 січня 2018 806 557 345 403 1 151 960
Надходження 159 166 61 918 221 084
Вибуття (19 511) (5 642) (25 153)
31 грудня 2018 946 212 401 679 1 347 891

Накопичена амортизація
1 січня 2018 (529 507) (210 370) (739 877)
Нараховано за рік (125 194) (65 418) (190 612)
Вибуття 14 565 5 642 20 207
31 грудня 2018 (640 136) (270 146) (910 282)

Залишкова вартість:
1 січня 2018 277 050 135 033 412 083
31 грудня 2018 306 076 131 533 1,347,891

Станом на 31 грудня 2019 року нематеріальні активи включали повністю замортизовані активи 
вартістю 214 382 тис. грн (2018 р.: 166 384 тис. грн).

16. Оподаткування
Витрати з податку на прибуток включають:

2019 2018
Поточні податкові витрати 1 036 333 1 137 946
Відстрочені податкові витрати/(доходи) – виникнення та сторнування тимчасових 
різниць та оціночних резервів 13 786 (4 825)
Витрати з податку на прибуток 1 050 119 1 133 121

Юридичні особи в Україні повинні самостійно подавати податкові декларації.

Згідно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку на прибуток для підприємств 
складає 18% (2018 р.: 18%).

Перенесення податкового збитку на майбутній період визнається виходячи з судження 
керівництва, що отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який можна буде зменшити 
на невикористані податкові збитки, є ймовірним, та що строк дії цих податкових збитків не 
закінчується згідно з чинним податковим законодавством.

Суми відстрочених податків оцінюються з використанням ставок податку, що будуть 
застосовуватися, коли очікується, що тимчасова різниця буде реалізована.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Ефективна ставка податку на прибуток відрізняється від нормативних ставок податку на прибуток. 
Узгодження сум витрат зі сплати податку на прибуток, розрахованих із застосуванням законодавчо 
встановлених ставок, та фактично нарахованих сум є таким:

2019 2018
Прибуток до оподаткування 5 884 394 6 367 946
Нормативна ставка податку 18% 18%
Теоретично обчислена сума податку при застосуванні нормативної ставки 1 059 191 1 146 230

Податковий ефект статей, які не включаються до складу оподатковуваного доходу:
- резерв під очікувані кредитні збитки та інші резерви 6 932 10 013
- адміністративні та операційні витрати 545 770
- інші постійні різниці 3 957 1 999
Зміни підходів до визначення тимчасових різниць (78 452) 27 791
Зміни у невизнаних відстрочених податкових активах 57 855 (53 682)
Коригування поточного податку на прибуток минулих періодів 91 –
Витрати з податку на прибуток 1 050 119 1 133 121

Відстрочені податкові активи та зобов’язання та їх рух за відповідні роки є таким:

1 січня 
2018 

Виникнення та сторну-
вання тимчасових різниць

31 грудня 
2018

Виникнення та сторну-
вання тимчасових різниць

31 грудня 
2019

У звіті про 
прибутки та 

збитки

У іншому 
сукупному 

доході

У звіті про 
прибутки та 

збитки

У іншому 
сукупному 

доході
Податковий ефект 
неоподатковуваних 
тимчасових різниць:
Резерв під очікувані кредитні 
збитки 9 892 (9 892) – – – – –
Основні засоби та 
нематеріальні активи 31 643 14 717 (5 261) 41 099 (13 786) 12 27 325
Оцінка інвестиційних цінних 
паперів (27 910) – 30 472 2 562 – – 2 562
Всього відстрочені податкові 
активи 13 625 4 825 25 211 43 661 (13 786) 12 29 887
Податковий ефект 
оподатковуваних 
тимчасових різниць:
Оцінка інвестиційних цінних 
паперів – – – - – (44 047) (44 047)
Відстрочені податкові 
зобов’язання – – – – – (44 047) (44 047)
Відстрочені податкові 
активи/(зобов’язання) 13 625 4 825 25 211 43 661 (13 786) (44 035) (14 160)

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років відстрочені податкові активи не були визнані щодо таких 
статей:

2019 2018
Накопичені збитки у податковому обліку 208 062 206 099
Резерв під очікувані кредитні збитки 32 667 46 286
Основні засоби та нематеріальні активи 512 475
Нарахування та резерви 39 33
Інше 70 203 735
Всього невизнані відстрочені податкові активи 311 483 253 628

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Визнання відстрочених податкових активів в сумі 29 887 тис. грн (2018 р.: 43 661 тис. грн) 
базується на прогнозах керівництва щодо прибутку. Прогнози прибутковості засновані на 
макроекономічних припущеннях, а саме стабілізації вітчизняної економіки, що також підтверджена 
міжнародними фінансовими організаціями, та бізнес-стратегії Банку. Також не очікується суттєвих 
змін у податковому законодавстві.

17. Резерви
Резерви включають:

2019 2018
Договірні та умовні фінансові зобов’язання 121 908 124 474
Судові позови та інші умовні зобов’язання 30 182 38 958
Всього 152 090 163 432

Динаміка змін у резервах за договірними та умовними фінансовими зобов’язаннями Банку за 
рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була такою:

На 1 січня 2019 

Збільшення 
через виник-
нення/прид-

бання

Припинення 
визнання, крім 

списання

Зміна рівня 
кредитного 

ризику

Зміна через 
перегляд 

методології 
оцінки

Курсові 
різниці

На 31 грудня 
2019

Стадія 1
Зобов’язання з креди-
тування 83 304 188 672 (84 686) (94 442) (1 493) (2 545) 88 810
Гарантії 1 589 3 713 (528) (1 950) – (225) 2 599
Авальовані векселі 271 3 726 (3 684) 383 – – 696
Акредитиви 191 344 (13) (334) – (29) 159
Всього Стадія 1 85 355 196 455 (88 911) (96 343) (1 493) (2 799) 92 264

Стадія 2
Зобов’язання з креди-
тування 38 468 21 701 (9 745) (38 177) 2 632 (324) 14 555
Гарантії 331 29 (68) (146) 4 (8) 142
Авальовані векселі 282 103 (385) 26 20 – 46
Акредитиви 38 – (1) (35) – (1) 1
Всього Стадія 2 39 119 21 833 (10 199) (38 332) 2 656 (333) 14 744

Стадія 3
Зобов’язання з креди-
тування – 3 809 (5 008) 16 099 – – 14 900
Всього Стадія 3 – 3 809 (5 008) 16 099 – – 14 900

Всього 124 474 222 097 (104 118) (118 576) 1 163 (3 132) 121 908

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Визнання відстрочених податкових активів в сумі 29 887 тис. грн (2018 р.: 43 661 тис. грн) 
базується на прогнозах керівництва щодо прибутку. Прогнози прибутковості засновані на 
макроекономічних припущеннях, а саме стабілізації вітчизняної економіки, що також підтверджена 
міжнародними фінансовими організаціями, та бізнес-стратегії Банку. Також не очікується суттєвих 
змін у податковому законодавстві.

17. Резерви
Резерви включають:

2019 2018
Договірні та умовні фінансові зобов’язання 121 908 124 474
Судові позови та інші умовні зобов’язання 30 182 38 958
Всього 152 090 163 432

Динаміка змін у резервах за договірними та умовними фінансовими зобов’язаннями Банку за 
рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, була такою:

На 1 січня 2019 

Збільшення 
через виник-
нення/прид-

бання

Припинення 
визнання, крім 

списання

Зміна рівня 
кредитного 

ризику

Зміна через 
перегляд 

методології 
оцінки

Курсові 
різниці

На 31 грудня 
2019

Стадія 1
Зобов’язання з креди-
тування 83 304 188 672 (84 686) (94 442) (1 493) (2 545) 88 810
Гарантії 1 589 3 713 (528) (1 950) – (225) 2 599
Авальовані векселі 271 3 726 (3 684) 383 – – 696
Акредитиви 191 344 (13) (334) – (29) 159
Всього Стадія 1 85 355 196 455 (88 911) (96 343) (1 493) (2 799) 92 264

Стадія 2
Зобов’язання з креди-
тування 38 468 21 701 (9 745) (38 177) 2 632 (324) 14 555
Гарантії 331 29 (68) (146) 4 (8) 142
Авальовані векселі 282 103 (385) 26 20 – 46
Акредитиви 38 – (1) (35) – (1) 1
Всього Стадія 2 39 119 21 833 (10 199) (38 332) 2 656 (333) 14 744

Стадія 3
Зобов’язання з креди-
тування – 3 809 (5 008) 16 099 – – 14 900
Всього Стадія 3 – 3 809 (5 008) 16 099 – – 14 900

Всього 124 474 222 097 (104 118) (118 576) 1 163 (3 132) 121 908

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Динаміка змін у резервах за договірними та умовними фінансовими зобов’язаннями Банку за рік, 
що закінчився 31 грудня 2018 року, була такою:

На 1 січня 2018 

Збільшення 
через виник-
нення/прид-

бання

Припинення 
визнання, крім 

списання

Зміна рівня 
кредитного 

ризику
Курсові 
різниці

На 31 грудня 
2018

Стадія 1
Зобов’язання з креди-
тування 39 621 110 921 (52 419) (14 367) (452) 83 304
Гарантії 457 1 138 (170) 165 (1) 1 589
Авальовані векселі 727 1 149 (1 308) (297) – 271
Акредитиви 21 180 (3) (4) (3) 191
Всього Стадія 1 40 826 113 388 (53 900) (14 503) (456) 85 355

Стадія 2
Зобов’язання з креди-
тування 7 098 23 505 (818) 8 684 (1) 38 468
Гарантії – 677 (588) 218 24 331
Авальовані векселі 1 265 (182) 198 – 282
Акредитиви – – – 38 – 38
Всього Стадія 2 7 099 24 447 (1 588) 9 138 23 39 119

Всього 47 925 137 835 (55 488) (5 365) (433) 124 474

Динаміка змін у резервах за судовими позовами та іншими умовними зобов’язаннями за роки, що 
закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, була такою:

2019 2018
На 1 січня 38 958 67 647
Зменшено за рік (5 449) (26 340)
Списання (223) (1 054)
Курсові різниці (3 104) (1 295)
На 31 грудня 30 182 38 958

18. Інші активи та зобов’язання
Інші активи включають інші фінансові активи та інші нефінансові активи:

2019 2018
Інші фінансові активи 1 647 112 1 047 898
Інші нефінансові активи 224 498 329 332
Всього інші активи 1 871 610 1 377 230

Інші фінансові активи включають:

2019 2018
Транзитні рахунки за операціями з платіжними картками 1 589 520 991 465
Дебіторська заборгованість банків за операціями з готівкою 5 127 2 769
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 7 840 17 508
Інші нараховані доходи 40 732 31 614
Інше 19 251 27 073

1 662 470 1 070 429
Мінус – Резерв під очікувані кредитні збитки (15 358) (22 531)
Всього інші фінансові активи 1 647 112 1 047 898

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Банк визначає резерв під очікувані кредитні збитки за іншими фінансовими активами у розмірі, 
що дорівнює кредитним збиткам за весь очікуваний строк дії фінансового інструмента (спрощений 
підхід).

Динаміка змін у резервах під очікувані кредитні збитки інших фінансових активів була такою:

2019 2018
На 1 січня 22 531 36 586
Збільшення резерву через виникнення/придбання 6 903 11 264
Припинення визнання, крім списання (15 343) (28 943)
Зміна резерву через зміну рівня кредитного ризику 10 024 6 120
Списання (7 956) (2 092)
Курсові різниці (801) (404)
На 31 грудня 15 358 22 531
Повернення після списання 22 27

Інші нефінансові активи включають:

2019 2018
Передоплати 151 443 318 862
Банківські метали 56 245 55 542
Заборгованість працівників 36 158 28 322
Запаси 8 981 14 603
Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя 3 177 8 285
Інше 41 811 44 672

297 815 470 286
Мінус – Резерв під зменшення корисності (73 317) (140 954)
Всього інші нефінансові активи 224 498 329 332

Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, представлене в основному 
будівельними машинами та обладнанням, на які було звернено стягнення дочірнім лізинговим 
підприємством (2018 р.: сільськогосподарським устаткуванням, на яке було звернено стягнення 
дочірнім лізинговим підприємством).

Динаміка змін у резервах під зменшення корисності інших нефінансових активів була такою:

2019 2018
На 1 січня 140 954 101 385
(Зменшено)/нараховано за рік (35 475) 93 818
Списання (34 004) (53 726)
Відновлення 5 269 1 536
Курсові різниці (3 427) (2 059)
На 31 грудня 73 317 140 954

Інші зобов’язання включають інші фінансові зобов’язання та інші нефінансові зобов’язання:

2019 2018
Інші фінансові зобов’язання 1 752 517 1 537 286
Інші нефінансові зобов’язання 652 805 645 321
Всього інші зобов’язання 2 405 322 2 182 607

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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що дорівнює кредитним збиткам за весь очікуваний строк дії фінансового інструмента (спрощений 
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Динаміка змін у резервах під очікувані кредитні збитки інших фінансових активів була такою:
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Зміна резерву через зміну рівня кредитного ризику 10 024 6 120
Списання (7 956) (2 092)
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Інші нефінансові активи включають:

2019 2018
Передоплати 151 443 318 862
Банківські метали 56 245 55 542
Заборгованість працівників 36 158 28 322
Запаси 8 981 14 603
Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя 3 177 8 285
Інше 41 811 44 672

297 815 470 286
Мінус – Резерв під зменшення корисності (73 317) (140 954)
Всього інші нефінансові активи 224 498 329 332

Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, представлене в основному 
будівельними машинами та обладнанням, на які було звернено стягнення дочірнім лізинговим 
підприємством (2018 р.: сільськогосподарським устаткуванням, на яке було звернено стягнення 
дочірнім лізинговим підприємством).

Динаміка змін у резервах під зменшення корисності інших нефінансових активів була такою:

2019 2018
На 1 січня 140 954 101 385
(Зменшено)/нараховано за рік (35 475) 93 818
Списання (34 004) (53 726)
Відновлення 5 269 1 536
Курсові різниці (3 427) (2 059)
На 31 грудня 73 317 140 954

Інші зобов’язання включають інші фінансові зобов’язання та інші нефінансові зобов’язання:

2019 2018
Інші фінансові зобов’язання 1 752 517 1 537 286
Інші нефінансові зобов’язання 652 805 645 321
Всього інші зобов’язання 2 405 322 2 182 607

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Інші фінансові зобов’язання включають:

2019 2018
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами 985 819 1 289 907
Зобов'язання орендаря за договорами оренди 439 588 –
Інші нараховані витрати 318 102 239 404
Кредиторська заборгованість з придбання необоротних активів та запасів 4 529 2 834
Кредиторська заборгованість за дивідендами 4 479 5 141
Всього інші фінансові зобов’язання 1 752 517 1 537 286

Узгодження змін орендних зобов’язань, що відноситься до фінансової діяльності є таким:

2019
На 1 січня (Примітка 4) 324 651
Виникнення 89 323
Процентні витрати нараховані 65 172
Модифікації 83 144
Виплати по основній сумі (53 181)
Виплати процентів (64 733)
Припинення визнання (4 788)
На 31 грудня 439 588

Інші нефінансові зобов’язання включають:

2019 2018
Винагорода працівникам до виплати 244 540 245 689
Нарахування під невикористані відпустки 165 358 161 810
Доходи майбутніх періодів 75 723 73 868
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 43 855 42 180
Інші податки до сплати 36 564 30 920
Передоплати отримані 1 859 1 166
Інше 84 906 89 688
Всього інші нефінансові зобов’язання 652 805 645 321

19. Заборгованість перед кредитними 
установами
Заборгованість перед кредитними установами включає:

2019 2018
Поточні рахунки інших кредитних установ 207 406 695 724
Строкові депозити і кредити від інших кредитних установ:
 Короткострокові 1 649 1 649
 Довгострокові 5 921 451 319
Заборгованість перед кредитними установами 214 976 1 148 692

Для цілей формування звіту про рух грошових коштів Банк розподіляє кошти, залучені від 
кредитних установ, на операційну та фінансову діяльність. Поточні рахунки та короткострокові 
депозити і кредити від інших кредитних установ включені до операційної діяльності; довгострокові 
депозити і кредити від інших кредитних установ – до фінансової діяльності.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Розподіл строкових депозитів і кредитів від інших кредитних установ на коротко- та довгострокові 
проведено на підставі початкових строків погашення, встановлених відповідними договорами.

Узгодження змін довгострокових кредитів, отриманих від інших кредитних установ, що відноситься 
до фінансової діяльності, є таким:

2019 2018
На 1 січня 451 319 833 597
Процентні витрати нараховані 11 337 38 880
Сплата нарахованих процентів (11 199) (38 880)
Сплата основної суми боргу (417 120) (369 343)
Курсові різниці (28 416) (12 935)
На 31 грудня 5 921 451 319

20. Заборгованість перед клієнтами
Заборгованість перед клієнтами включає:

2019 2018
Поточні рахунки:
 Великі підприємства 21 168 430 16 740 503
 Фізичні особи 16 280 860 13 865 280
 Мікро-підприємства 11 394 052 9 811 005
 Малі підприємства 2 458 114 3 421 921
 Бюджетні організації 127 360 341 367
Всього поточні рахунки 51 428 816 44 180 076
Строкові депозити:
 Великі підприємства 4 472 891 5 766 744
 Фізичні особи 8 596 911 7 090 433
 Мікро-підприємства 1 610 617 897 388
 Малі підприємства 587 278 425 222
Всього строкові депозити 15 267 697 14 179 787
Заборгованість перед клієнтами 66 696 513 58 359 863

Забезпечення договірних та умовних фінансових зобов’язань (Примітка 22) 79 987 89 635

Станом на 31 грудня 2019 року строкові депозити юридичних осіб у розмірі 1 819 027 тис. 
грн (2018 р.: 2 747 560 тис. грн) включали депозити, отримані від п’яти найбільших вкладників 
юридичних осіб.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Розподіл строкових депозитів і кредитів від інших кредитних установ на коротко- та довгострокові 
проведено на підставі початкових строків погашення, встановлених відповідними договорами.

Узгодження змін довгострокових кредитів, отриманих від інших кредитних установ, що відноситься 
до фінансової діяльності, є таким:

2019 2018
На 1 січня 451 319 833 597
Процентні витрати нараховані 11 337 38 880
Сплата нарахованих процентів (11 199) (38 880)
Сплата основної суми боргу (417 120) (369 343)
Курсові різниці (28 416) (12 935)
На 31 грудня 5 921 451 319

20. Заборгованість перед клієнтами
Заборгованість перед клієнтами включає:

2019 2018
Поточні рахунки:
 Великі підприємства 21 168 430 16 740 503
 Фізичні особи 16 280 860 13 865 280
 Мікро-підприємства 11 394 052 9 811 005
 Малі підприємства 2 458 114 3 421 921
 Бюджетні організації 127 360 341 367
Всього поточні рахунки 51 428 816 44 180 076
Строкові депозити:
 Великі підприємства 4 472 891 5 766 744
 Фізичні особи 8 596 911 7 090 433
 Мікро-підприємства 1 610 617 897 388
 Малі підприємства 587 278 425 222
Всього строкові депозити 15 267 697 14 179 787
Заборгованість перед клієнтами 66 696 513 58 359 863

Забезпечення договірних та умовних фінансових зобов’язань (Примітка 22) 79 987 89 635

Станом на 31 грудня 2019 року строкові депозити юридичних осіб у розмірі 1 819 027 тис. 
грн (2018 р.: 2 747 560 тис. грн) включали депозити, отримані від п’яти найбільших вкладників 
юридичних осіб.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Аналіз рахунків клієнтів за галузями є таким:

2019 2018
Фізичні особи 24 877 771 20 955 713
Торгівля 15 361 774 12 165 571
Сільське господарство 4 746 463 4 484 689
Виробництво 3 198 167 2 364 942
Медіа та ІТ 3 138 262 3 384 692
Соціальна інфраструктура 2 037 638 2 419 791
Будівництво 2 001 782 1 385 499
Транспорт і зв’язок 1 641 401 1 527 890
Консалтинг 1 387 149 1 468 577
Операції з нерухомим майном 1 371 079 2 049 942
Хімічна промисловість 1 351 379 1 164 458
Видобувна промисловість та металургія 1 294 128 1 066 957
Машинобудування 1 277 417 1 269 637
Фінансові послуги 1 152 007 967 090
Інше 1 860 096 1 684 415
Заборгованість перед клієнтами 66 696 513 58 359 863

21. Капітал
Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2019 року випущений та зареєстрований статутний капітал Банку складався 
з 61 495 162 580 простих акцій та 50 000 000 привілейованих акцій (2018 р.: 61 495 162 580 
простих акцій та 50 000 000 привілейованих акцій), номінальною вартістю 0,10 грн кожна. 

Всі прості акції дають однакові права голосу, а також рівні права на отримання дивідендів та 
повернення капіталу. Привілейовані акції не надають право голосу і гарантують отримання 
фіксованих дивідендів у розмірі 0,014 грн на одну акцію.

Номінальна вартість та кількість повністю оплачених акцій за роки, що закінчились 31 грудня 2019 
та 2018 років, були такими:

Кількість повністю оплачених 
акцій, тис. Номінальна вартість, тис. грн Скоригована 

вартість, тис. 
грнПрості Привілейовані Прості Привілейовані

1 січня 2018 61 495 163 50 000 6 149 516 5 000 6 154 516
Викуп власних акцій (11 048) – (1 105) – (1 105)
31 грудня 2018 61 484 115 50 000 6 148 411 5 000 6 153 411
Продаж власних акцій 11 048 – 1 105 – 1 105
31 грудня 2019 61 495 163 50 000 6 149 516 5 000 6 154 516

Статутний капітал Банку був сформований за рахунок внесків у гривнях і акціонери мають право 
на отримання дивідендів та будь-який розподіл капіталу в гривнях.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Дивіденди

Згідно із законодавством України, резерви, що розподіляються, обмежені залишком 
нерозподіленого прибутку, який відображений у фінансовій звітності Банку та/або прибутком за 
звітний рік, якщо Банк має накопичений збиток, перенесений на майбутні періоди.

Розподіл дивідендів не може здійснюватися, якщо:       
— суб’єкт господарювання має зобов’язання щодо обов’язкового викупу своїх акцій;   
— сума його власного капіталу (чистих активів) є меншою, ніж сума його статутного та 
резервного капіталу;          
— розпочато процедуру визнання суб’єкта господарювання неплатоспроможним.

Згідно із законодавством України, якщо резервний капітал Банку сформований не в повному 
обсязі (сума резервного капіталу повинна складати 25% від суми його регулятивного капіталу), 
5% чистого прибутку повинно бути спрямовано до резервного капіталу. Залишок чистого прибутку 
може бути використаний для цілей виплати дивідендів.

На Зборах акціонерів, що відбулись 24 квітня 2019 року (2018 р.: 27 квітня 2018 року), затверджено 
виплату дивідендів за простими акціями в розмірі 3 560 570 тис. грн. та за привілейованими 
акціями в розмірі 700 тис. грн за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (2018 р.: 4 244 396 
тис. грн за простими акціями та 700 тис. грн за привілейованими акціями, за рік, що закінчився 
31 грудня 2017 року). Відповідно до чинного Податкового Кодексу, у випадку виплати дивідендів 
Банк повинен зробити авансовий платіж з податку на прибуток з суми перевищення дивідендів до 
сплати, над сумою оподатковуваного прибутку за попередній рік. Протягом 2019 року Банк не 
сплачував авансовий платіж з податку на прибуток по виплаті дивідендів (2018 р.: 273 405 тис. 
грн).

Нижче наведено інформацію щодо дивідендів на акцію, оголошених у 2019 та 2018 роках за 
наступні роки:

2018, 
грн

2017, 
грн

Прості акції 0,058 0,069
Привілейовані акції 0,014 0,014

У 2019 році було скасовано законодавчі обмеження щодо сплати дивідендів за межі України 
іноземному інвестору (2018 р.: протягом одного календарного місяця Банк міг здійснювати купівлю 
та перерахування іноземної валюти з метою виплати дивідендів, у загальній сумі не більше 7 млн 
дол. США або еквівалента в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних 
валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції).

Додатково сплачений капітал

Додатково сплачений капітал включає суму коштів, отриманих Банком як перевищення суми 
коштів, отриманих від продажу простих акцій над їх номіналом.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Дивіденди
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Резерви переоцінки

Рух за статтями резервів переоцінки був таким:

Резерв переоцінки

ВсьогоБудівлі

Фінансові активи за 
справедливою вартістю 

через інший сукупний 
дохід

На 1 січня 2018 889 941 129 555 1 019 496
Інший сукупний дохід
 Переоцінка будівель 29 227 – 29 227
 Податок на прибуток від переоцінки 
будівель (5 261) – (5 261)
 Фінансові активи за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
  Чиста зміна справедливої вартості – (200 937) (200 937)
  Зміни резерву під очікувані кредитні 
збитки – 21 986 21 986
  Перенесення у прибутки або збитки – 7 255 7 255
  Податок на прибуток – 30 472 30 472
Всього інший сукупний дохід/(збиток) 23 966 (141 224) (117 258)
 Амортизація резерву переоцінки (23 120) – (23 120)
 Перенесення резерву переоцінки при 
вибутті будівель (35 641) – (35 641)
 Перенесення податкового ефекту від 
переоцінки будівель (5 675) – (5 675)
На 31 грудня 2018 849 471 (11 669) 837 802
Інший сукупний дохід
 Переоцінка будівель (66) – (66)
 Податок на прибуток від переоцінки 
будівель 12 – 12
 Фінансові активи за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
  Чиста зміна справедливої вартості – 305 773 305 773
  Зміни резерву під очікувані кредитні 
збитки – (14 810) (14 810)
  Перенесення у прибутки або збитки – (46 259) (46 259)
  Податок на прибуток – (44 047) (44 047)
Всього інший сукупний (збиток)/дохід (54) 200 657 200 603
 Амортизація резерву переоцінки (23 926) – (23 926)
 Перенесення резерву переоцінки при 
вибутті будівель (9 816) – (9 816)
На 31 грудня 2019 815 675 188 988 1 004 663

Характер та мета інших резервів

Резерв з переоцінки основних засобів

Резерв з переоцінки основних засобів використовується для відображення збільшення 
справедливої вартості будівель, а також її зменшення, але тією мірою, в якій таке зменшення 
стосується попереднього збільшення вартості того ж самого активу, попередньо відображеного у 
складі капіталу.

Резервні та інші фонди

Порядок формування та використання резервних та інших фондів затверджується Загальними 
зборами акціонерів.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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За рахунок прибутку, сформованого відповідно до чинного законодавства України та отриманого 
Банком за фінансовий рік, після сплати податків, обов’язково формується резервний фонд у сумі 
не менше 5% від чистого прибутку Банку до досягнення ним 25% розміру регулятивного капіталу 
Банку. Резервний фонд також може формуватися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих 
років.

У 2019 році було збільшено резервний фонд Банку на 1 527 426 тис. грн, згідно з рішенням Зборів 
акціонерів (2018 р.: 224 371 тис. грн, або 5% від прибутку 2017 року, визначеного відповідно до 
чинного законодавства України).

Прибуток на акцію

2019 2018
Прибуток, що відноситься до простих акцій 4 823 345 5 215 810
Прибуток, що відноситься до привілейованих акцій 700 700
Середньозважена кількість простих акцій в обігу (тис. шт.) 61 490 560 61 489 639
Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (грн.) 0,0784 0,0848

22. Договірні, умовні фінансові зобов’язання та 
орендні договори
Оподаткування

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення інших операцій продовжує 
розвиватися по мірі переходу до ринкової економіки. Законодавчі та нормативні акти не завжди 
чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних 
органів державної влади та інших урядових органів. Нерідко точки зору різних органів на певне 
питання не співпадають. Керівництво вважає, що Банк та його дочірні підприємства дотримувалися 
всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені або 
нараховані. У випадках, коли ризик відпливу ресурсів є ймовірним, Банк та його дочірні 
підприємства можуть нараховувати податкові зобов’язання на основі оцінок керівництва.

Діяльність Банку та його фінансовий стан і надалі будуть зазнавати впливу розвитку політичної 
ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх законодавчих та податкових 
нормативних актів. Керівництво Банку вважає, що зобов’язання, які можуть виникнути у результаті 
таких непередбачуваних обставин, пов’язаних з його операційною діяльністю, не будуть мати на 
Банк більшого впливу, ніж на інші подібні підприємства в Україні.

Податкові збитки визнаються, виходячи з думки керівництва, що отримання достатнього 
оподатковуваного прибутку, проти якого можна буде зарахувати невикористані податкові 
збитки, є ймовірним. Строк дії цих податкових збитків не обмежений згідно з чинним податковим 
законодавством. У разі не використання податкового збитку протягом звітного періоду, 
невикористана сума підлягає врахуванню при розрахунку об’єкта оподаткування в наступних 
періодах. 

Станом на 31 грудня 2019 року керівництво Банку вважає, що інтерпретація Банком норм 
податкового законодавства, вказаного вище, є належною.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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За рахунок прибутку, сформованого відповідно до чинного законодавства України та отриманого 
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не менше 5% від чистого прибутку Банку до досягнення ним 25% розміру регулятивного капіталу 
Банку. Резервний фонд також може формуватися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих 
років.

У 2019 році було збільшено резервний фонд Банку на 1 527 426 тис. грн, згідно з рішенням Зборів 
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нормативних актів. Керівництво Банку вважає, що зобов’язання, які можуть виникнути у результаті 
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Банк більшого впливу, ніж на інші подібні підприємства в Україні.

Податкові збитки визнаються, виходячи з думки керівництва, що отримання достатнього 
оподатковуваного прибутку, проти якого можна буде зарахувати невикористані податкові 
збитки, є ймовірним. Строк дії цих податкових збитків не обмежений згідно з чинним податковим 
законодавством. У разі не використання податкового збитку протягом звітного періоду, 
невикористана сума підлягає врахуванню при розрахунку об’єкта оподаткування в наступних 
періодах. 

Станом на 31 грудня 2019 року керівництво Банку вважає, що інтерпретація Банком норм 
податкового законодавства, вказаного вище, є належною.
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Юридичні аспекти

В ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. 
Керівництво вважає, що остаточний розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок цих 
судових процесів або спорів, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи 
результати майбутньої діяльності Банку та його дочірніх підприємств.

Договірні та умовні зобов’язання

У ході звичайної господарської діяльності Банк надає фінансові гарантії (кредитні гарантії, 
акредитиви та авалі), а також гарантії виконання договорів. Згідно договорів фінансової гарантії 
Банк зобов'язаний виконувати платежі на користь бенефіціара у разі невиконання третьою 
стороною її платіжних зобов'язань згідно початкових або модифікованих умов договору боргового 
інструменту. Згідно договорів гарантії виконання Банк зобов'язаний виконувати платежі на користь 
бенефіціара у разі невиконання третьою стороною інших її договірних зобов'язань. У випадку 
сплати Банком грошових коштів проти отриманих вимог, Банк негайно вимагає відшкодування 
від клієнта. При спостереженні за рівнем кредитного ризику Банк аналізує усі наведені вище 
інструменти та може вимагати заставу для його зменшення.

Договірні та умовні фінансові зобов’язання Банку за рік що закінчився 31 грудня 2019 року 
включають наступне:

2019
Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього

Зобов’язання з кредитування 17 078 353 1 797 790 37 893 18 914 036
Гарантії 2 382 078 110 603 – 2 492 681
Авальовані векселі 460 861 6 129 – 466 990
Акредитиви 420 123 – – 420 123

20 341 415 1 914 522 37 893 22 293 830
Мінус − Резерви (92 264) (14 744) (14 900) (121 908)

Договірні та умовні фінансові зобов’язання (до вира-
хування забезпечення) 20 249 151 1 899 778 22 993 22 171 922

Мінус – Кошти, утримувані як забезпечення 
акредитивів, авалів та гарантій (79 621) (366) – (79 987)
Договірні та умовні фінансові зобов’язання 20 169 530 1 899 412 22 993 22 091 935

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Договірні та умовні фінансові зобов’язання Банку за рік що закінчився 31 грудня 2018 року 
включають наступне:

2018
Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього

Зобов’язання з кредитування 15 976 204 2 238 225 5 246 18 219 675
Гарантії 1 881 828 463 560 – 2 345 388
Авальовані векселі 337 924 165 871 – 503 795
Акредитиви 341 697 74 121 – 415 818

18 537 653 2 941 777 5 246 21 484 676
Мінус − Резерви (85 355) (39 119) – (124 474)

Договірні та умовні фінансові зобов’язання (до вира-
хування забезпечення) 18 452 298 2 902 658 5 246 21 360 202

Мінус – Кошти, утримувані як забезпечення 
акредитивів, авалів та гарантій (20 903) (68 732) – (89 635)
Договірні та умовні фінансові зобов’язання 18 431 395 2 833 926 5 246 21 270 567

При складанні консолідованої фінансової звітності станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 
2019 року, Банком не було включено договори гарантії виконання до розкриття інформації щодо 
договірних та умовних фінансових зобов’язань. Відповідно, була відкоригована порівняльна 
інформація. Таким чином, гарантії виконання на суму 91 137 тис. грн. були виключені з договірних 
та умовних фінансових зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2018 року.

Аналіз за строками погашення договірних та умовних фінансових зобов’язань наведено у 
Примітці 30.

Орендні договори

Банк-Орендар

У Банку наявні орендні договори, які включають опціони на продовження або дострокове 
припинення дії. Опціони встановлюються за рішенням керівництва з метою забезпечення 
гнучкості в управлінні портфелем наданого в оренду майна та задоволення бізнес-потреб Банку. 
Керівництвом застосовуються суттєві судження для визначення вірогідності виконання опціонів на 
продовження або дострокове припинення дії договорів оренди (Примітка 5).

Банк-Орендодавець

Майбутні недисконтовані орендні платежі, які повинні бути отримані за нескасовними договорами 
операційної оренди:

2019 2018
До 1 року 15 713 12 250
Від 1 до 2 років 8 810 6 701
Від 2 до 3 років 5 386 1 831
Від 3 до 4 років 4 797 66
Від 4 до 5 років 4 792 5
Понад 5 років 6 389 –
Майбутні недисконтовані орендні платежі (Банк-Орендодавець) 45 887 20 853

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Договірні та умовні фінансові зобов’язання Банку за рік що закінчився 31 грудня 2018 року 
включають наступне:

2018
Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Всього

Зобов’язання з кредитування 15 976 204 2 238 225 5 246 18 219 675
Гарантії 1 881 828 463 560 – 2 345 388
Авальовані векселі 337 924 165 871 – 503 795
Акредитиви 341 697 74 121 – 415 818

18 537 653 2 941 777 5 246 21 484 676
Мінус − Резерви (85 355) (39 119) – (124 474)

Договірні та умовні фінансові зобов’язання (до вира-
хування забезпечення) 18 452 298 2 902 658 5 246 21 360 202

Мінус – Кошти, утримувані як забезпечення 
акредитивів, авалів та гарантій (20 903) (68 732) – (89 635)
Договірні та умовні фінансові зобов’язання 18 431 395 2 833 926 5 246 21 270 567

При складанні консолідованої фінансової звітності станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 
2019 року, Банком не було включено договори гарантії виконання до розкриття інформації щодо 
договірних та умовних фінансових зобов’язань. Відповідно, була відкоригована порівняльна 
інформація. Таким чином, гарантії виконання на суму 91 137 тис. грн. були виключені з договірних 
та умовних фінансових зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2018 року.

Аналіз за строками погашення договірних та умовних фінансових зобов’язань наведено у 
Примітці 30.

Орендні договори

Банк-Орендар

У Банку наявні орендні договори, які включають опціони на продовження або дострокове 
припинення дії. Опціони встановлюються за рішенням керівництва з метою забезпечення 
гнучкості в управлінні портфелем наданого в оренду майна та задоволення бізнес-потреб Банку. 
Керівництвом застосовуються суттєві судження для визначення вірогідності виконання опціонів на 
продовження або дострокове припинення дії договорів оренди (Примітка 5).

Банк-Орендодавець

Майбутні недисконтовані орендні платежі, які повинні бути отримані за нескасовними договорами 
операційної оренди:

2019 2018
До 1 року 15 713 12 250
Від 1 до 2 років 8 810 6 701
Від 2 до 3 років 5 386 1 831
Від 3 до 4 років 4 797 66
Від 4 до 5 років 4 792 5
Понад 5 років 6 389 –
Майбутні недисконтовані орендні платежі (Банк-Орендодавець) 45 887 20 853

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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23. Чисті процентні доходи
Чисті процентні доходи включають:

2019 2018
Кредити клієнтам, окрім заборгованості за договорами фінансового лізингу 8 196 847 7 301 995
Заборгованість кредитних установ 1 144 438 639 112
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 468 058 750 213
Торгові активи 90 084 155 507
Заборгованість за договорами фінансового лізингу 67 194 104 638
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через прибуток або збиток 57 371 –
Процентні доходи 10 023 992 8 951 465

Заборгованість перед кредитними установами (31 439) (86 023)
Заборгованість перед клієнтами (2 705 829) (1 768 010)
Зобов'язання орендаря за договорами оренди (65 172) –
Процентні витрати (2 802 440) (1 854 033)

Чисті процентні доходи 7 221 552 7 097 432

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, процентні витрати перед кредитними установами 
включали суму 10 012 тис. грн процентних витрат на фінансові активи з від’ємною ефективною 
ставкою відсотка (2018 р.: 7 546 тис. грн).

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, весь процентний дохід (розрахований з використанням 
методу ефективної ставки відсотка) для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою 
вартістю, склав 9 398 656 тис. грн (2018 р.: 7 941 107 тис. грн).

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, весь процентний дохід (розрахований з використанням 
методу ефективної ставки відсотка) для фінансових активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід, склав 468 058 тис. грн (2018 р.: 750 213 тис. грн).

24. Чисті комісійні доходи
Чисті комісійні доходи включають:

2019 2018
Розрахунково-касове обслуговування клієнтів 4 310 758 3 628 657
Операції з конвертації валют 430 376 425 219
Агентські послуги третім сторонам 273 574 250 924
Операції з гарантіями, акредитивами та авалювання векселів 157 319 143 298
Розрахунково-касове обслуговування банків 43 771 58 757
Інше 96 627 86 467
Комісійні доходи 5 312 425 4 593 322

Розрахунково-касове обслуговування (2 587 338) (1 991 955)
Обслуговування кредитів (25 428) (19 058)
Операції з гарантіями, акредитивами та авалювання векселів (22 606) (20 946)
Інше (143 098) (87 787)
Комісійні витрати (2 778 470) (2 119 746)

Чисті комісійні доходи 2 533 955 2 473 576

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

147

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

147



Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

25. Кредитні прибутки/(збитки)
Кредитні прибутки/(збитки) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, включають:

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3

Придбані 
(створені) 
знецінені 

кредити Всього
Грошові кошти та їх еквіваленти (135) – – – (135)
Заборгованість кредитних установ 44 – – – 44
Кредити клієнтам (63 167) (19 840) (53 999) 408 951 271 945
Інвестиційні цінні папери за справедли-
вою вартістю через інший сукупний дохід 14 810 – – – 14 810
Інвестиційні цінні папери за амортизова-
ною собівартістю (11 106) – – – (11 106)
Інші фінансові активи – (1 284) (278) – (1 562)
Договірні та умовні фінансові 
зобов’язання (9 708) 24 042 (14 900) – (566)
Кредитні прибутки/(збитки) (69 262) 2 918 (69 177) 408 951 273 430

Кредитні прибутки/(збитки) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, включають:

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3

Придбані 
(створені) 
знецінені 

кредити Всього
Грошові кошти та їх еквіваленти 547 – – – 547
Заборгованість кредитних установ (47) – – – (47)
Кредити клієнтам (142 783) (70 316) 693 450 255 311 735 662
Інвестиційні цінні папери за справедли-
вою вартістю через інший сукупний дохід (21 986) – – – (21 986)
Інші фінансові активи – (186) 11 772 – 11 586
Договірні та умовні фінансові 
зобов’язання (44 985) (31 997) – – (76 982)
Кредитні прибутки/(збитки) (209 254) (102 499) 705 222 255 311 648 780

26. Чисті прибутки/(збитки) від припинення 
визнання фінансових активів за амортизованою 
собівартістю
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз прибутків або збитків, визнаних у звіті про 
прибутки та збитки, в результаті припинення визнання фінансових активів за амортизованою 
собівартістю за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

Причини припинення визнання

2019
Балансова 
вартість на 

момент при-
пинення виз-

нання
Кошти 

отримані

Прибутки від 
припинення 

визнання

Збитки від 
припинення 

визнання
Продаж:
 Збільшення кредитного ризику 73 676 67 838 20 821 (26 659)

73 676 67 838 20 821 (26 659)
Модифікації, що призвели до припинення визнання 2 707 (3) 237 (2 948)
Припинення визнання фінансових активів за амортизо-
ваною собівартістю 76 383 67 835 21 058 (29 607)

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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25. Кредитні прибутки/(збитки)
Кредитні прибутки/(збитки) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, включають:

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3

Придбані 
(створені) 
знецінені 

кредити Всього
Грошові кошти та їх еквіваленти (135) – – – (135)
Заборгованість кредитних установ 44 – – – 44
Кредити клієнтам (63 167) (19 840) (53 999) 408 951 271 945
Інвестиційні цінні папери за справедли-
вою вартістю через інший сукупний дохід 14 810 – – – 14 810
Інвестиційні цінні папери за амортизова-
ною собівартістю (11 106) – – – (11 106)
Інші фінансові активи – (1 284) (278) – (1 562)
Договірні та умовні фінансові 
зобов’язання (9 708) 24 042 (14 900) – (566)
Кредитні прибутки/(збитки) (69 262) 2 918 (69 177) 408 951 273 430

Кредитні прибутки/(збитки) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, включають:

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3

Придбані 
(створені) 
знецінені 

кредити Всього
Грошові кошти та їх еквіваленти 547 – – – 547
Заборгованість кредитних установ (47) – – – (47)
Кредити клієнтам (142 783) (70 316) 693 450 255 311 735 662
Інвестиційні цінні папери за справедли-
вою вартістю через інший сукупний дохід (21 986) – – – (21 986)
Інші фінансові активи – (186) 11 772 – 11 586
Договірні та умовні фінансові 
зобов’язання (44 985) (31 997) – – (76 982)
Кредитні прибутки/(збитки) (209 254) (102 499) 705 222 255 311 648 780

26. Чисті прибутки/(збитки) від припинення 
визнання фінансових активів за амортизованою 
собівартістю
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз прибутків або збитків, визнаних у звіті про 
прибутки та збитки, в результаті припинення визнання фінансових активів за амортизованою 
собівартістю за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

Причини припинення визнання

2019
Балансова 
вартість на 

момент при-
пинення виз-

нання
Кошти 

отримані

Прибутки від 
припинення 

визнання

Збитки від 
припинення 

визнання
Продаж:
 Збільшення кредитного ризику 73 676 67 838 20 821 (26 659)

73 676 67 838 20 821 (26 659)
Модифікації, що призвели до припинення визнання 2 707 (3) 237 (2 948)
Припинення визнання фінансових активів за амортизо-
ваною собівартістю 76 383 67 835 21 058 (29 607)

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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У наведеній нижче таблиці представлено аналіз прибутків або збитків, визнаних у звіті про 
прибутки та збитки, в результаті припинення визнання фінансових активів за амортизованою 
собівартістю за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

Причини припинення визнання

2018
Балансова 
вартість на 

момент при-
пинення виз-

нання
Кошти 

отримані

Прибутки від 
припинення 

визнання

Збитки від 
припинення 

визнання
Продаж:
 Збільшення кредитного ризику 479 266 561 767 92 601 (10 100)

479 266 561 767 92 601 (10 100)
Модифікації, що призвели до припинення визнання 13 912 2 844 4 588 (15 656)
Припинення визнання фінансових активів за амортизо-
ваною собівартістю 493 178 564 611 97 189 (25 756)

27. Модифікації, що не призвели 
до припинення визнання
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз модифікацій, що не призвели до припинення 
визнання за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

2019

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3
Придбані (створені) 

знецінені кредити
Амортизована вартість до модифікації 25 608 177 1 297 510 100 597 11 788
Чисті прибутки/(збитки) від модифікації (47 713) 16 914 (7 718) 4 466
Валова балансова вартість модифікованого ак-
тиву коли Стадія 2 або 3 змінилась на Стадію 1 
протягом звітного року – 581 932 – –

У наведеній нижче таблиці представлено аналіз модифікацій, що не призвели до припинення 
визнання за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

2018

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3
Придбані (створені) 

знецінені кредити
Амортизована вартість до модифікації 20 154 786 425 923 112 589 1 044 354
Чисті прибутки/(збитки) від модифікації (31 559) 8 185 2 392 (9 061)

28. Інші доходи
Інші доходи включають:

2019 2018
Пені та штрафи отримані 42 892 43 419
Відшкодування орендарями витрат на утримання приміщень 19 523 21 257
Дохід від оперативного лізингу 19 224 17 635
Дохід від іншої операційної діяльності 17 115 6 159
Прибуток від реалізації активів, призначених для продажу 10 959 25 516
Прибуток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів 743 –
Додаткові надходження від лізингових послуг 384 770
Інше 5 913 4 121
Всього інші доходи 116 753 118 877

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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29. Витрати на персонал, інші адміністративні та 
операційні витрати
Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати включають:

2019 2018
Заробітна плата, премії та інші заохочувальні виплати 2 048 794 1 721 918
Нарахування на фонд заробітної плати 385 947 316 290
Витрати на персонал 2 434 741 2 038 208

Ремонт та обслуговування необоротних активів 658 036 643 546
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 172 356 155 079
Витрати на інкасацію готівкових коштів 133 918 130 292
Послуги зв’язку 97 677 85 343
Витрати на утримання офісу 84 860 62 517
Маркетинг та реклама 75 455 59 336
Охорона 68 099 71 706
Ліцензії та роялті 59 379 28 875
Оренда та утримання приміщень 56 701 171 562
Операційні податки 53 438 35 382
Витрати на комп’ютерну обробку інформації 39 000 37 756
Навчання персоналу 38 849 24 376
Юридичні та консультаційні послуги 38 690 52 303
Витрати на страхування 35 082 37 057
Витрати на відрядження та відповідні витрати 22 351 18 077
Витрати на транспорт 12 019 10 881
Благодійна діяльність 7 813 9 434
Збитки від вибуття інвестиційної нерухомості 5 569 11 464
Списання готівкових коштів, наявність яких є непідтвердженою 4 000 4 171
Пені та штрафи сплачені 1 234 3 272
Витрати пов’язані із лізингом 77 1 735
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 37 18
Переоцінка будівель – 23 461
Збитки від вибуття основних засобів та нематеріальних активів – 6 082
Збитки від реалізації майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя – 6 049
Списання вартості майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя – 437
Інше 61 460 42 800
Інші адміністративні та операційні витрати 1 726 100 1 733 011

Інші адміністративні та операційні витрати включають наступні суми витрат, пов'язаних з 
договорами оренди (Банк-Орендар):

2019
Витрати, пов’язані з орендою малоцінних активів 37 341
Витрати, пов’язані зі змінними орендними платежами 732
Витрати, пов’язані з короткостроковою орендою 565
Витрати, пов'язані з договорами оренди 38 638

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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29. Витрати на персонал, інші адміністративні та 
операційні витрати
Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати включають:

2019 2018
Заробітна плата, премії та інші заохочувальні виплати 2 048 794 1 721 918
Нарахування на фонд заробітної плати 385 947 316 290
Витрати на персонал 2 434 741 2 038 208

Ремонт та обслуговування необоротних активів 658 036 643 546
Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 172 356 155 079
Витрати на інкасацію готівкових коштів 133 918 130 292
Послуги зв’язку 97 677 85 343
Витрати на утримання офісу 84 860 62 517
Маркетинг та реклама 75 455 59 336
Охорона 68 099 71 706
Ліцензії та роялті 59 379 28 875
Оренда та утримання приміщень 56 701 171 562
Операційні податки 53 438 35 382
Витрати на комп’ютерну обробку інформації 39 000 37 756
Навчання персоналу 38 849 24 376
Юридичні та консультаційні послуги 38 690 52 303
Витрати на страхування 35 082 37 057
Витрати на відрядження та відповідні витрати 22 351 18 077
Витрати на транспорт 12 019 10 881
Благодійна діяльність 7 813 9 434
Збитки від вибуття інвестиційної нерухомості 5 569 11 464
Списання готівкових коштів, наявність яких є непідтвердженою 4 000 4 171
Пені та штрафи сплачені 1 234 3 272
Витрати пов’язані із лізингом 77 1 735
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 37 18
Переоцінка будівель – 23 461
Збитки від вибуття основних засобів та нематеріальних активів – 6 082
Збитки від реалізації майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя – 6 049
Списання вартості майна, що перейшло у власність Банку як заставодержателя – 437
Інше 61 460 42 800
Інші адміністративні та операційні витрати 1 726 100 1 733 011

Інші адміністративні та операційні витрати включають наступні суми витрат, пов'язаних з 
договорами оренди (Банк-Орендар):

2019
Витрати, пов’язані з орендою малоцінних активів 37 341
Витрати, пов’язані зі змінними орендними платежами 732
Витрати, пов’язані з короткостроковою орендою 565
Витрати, пов'язані з договорами оренди 38 638

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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30. Управління ризиками
Вступ

Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу 
виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. 
Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Банку, а кожний 
співробітник Банку несе відповідальність за вплив ризиків, пов’язаних з його службовими 
обов’язками.

Банк наражається на фінансові ризики (кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик) та 
нефінансові ризики (юридичний, операційний та інші ризики).

Структура управління ризиками

Остаточну відповідальність за встановлення та затвердження цілей у сфері управління ризиками 
та капіталом несе Спостережна Рада. При цьому Банк має окремі незалежні підрозділи, які 
відповідають за управління ризиками та моніторинг за ними.

Правління

Правління Райффайзен Банк Аваль відповідає за внесення пропозицій та реалізацію всіх цілей у 
сфері управління ризиками та капіталом, а також за загальне управління ризиками, контроль та 
впровадження політики управління ризиками RBI AG в Банку. Регулярні звіти та постійний аналіз 
ризиків забезпечує достатню основу для прийняття рішень членами Правління щодо доречності 
процедур у процесі виявлення, оцінки та мінімізації ризиків.

Кредитний комітет

Кредитний комітет несе загальну відповідальність за розробку стратегії управління кредитними 
ризиками та впровадження принципів, структури, політики та лімітів. Цей комітет відповідає за 
основні питання, пов’язані з ризиками, і здійснює управління та контроль за процесом прийняття 
рішень стосовно ризиків. Він також відповідає за затвердження індивідуальних лімітів у межах, 
встановлених Спостережною Радою Банку. Усі дозволи на надання кредитів Банком видаються 
Кредитним комітетом.

Комітет з управління активами та пасивами

Комітет з управління активами та пасивами (далі – «КУАП») здійснює управління активами та 
пасивами Банку у відповідності до нормативно-правової бази України та стандартів RBI AG, 
забезпечує баланс між ризиками та прибутками. Він також підтримує систему ефективного 
управління ризиками.

Комітет з управління та контролю операційними ризиками 

З метою ефективного управління операційним ризиком в Банку створено Комітет з управління та 
контролю операційними ризиками, діяльність якого спрямована на моніторинг рівня операційного 
ризику та контроль за дотриманням принципів управління операційним ризиком у відповідності до 
вимог Національного банку України та Групи RBI AG.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Підрозділи управління ризиками

Банк створив підрозділи управління ризиками, що працюють незалежно від інших напрямків 
діяльності та несуть відповідальність за впровадження та дотримання процедур, пов’язаних з 
управлінням ризиками для забезпечення незалежного процесу контролю.

Казначейство Банку

Казначейство відповідає за управління активами та зобов’язаннями Банку, а також за загальну 
фінансову структуру. Казначейство також у першу чергу відповідає за ризики фінансування та 
ліквідності Банку.

Служба внутрішнього аудиту

Процеси управління ризиками у Банку підлягають періодичному аудиту Службою внутрішнього 
аудиту, яка перевіряє як достатність процедур, так і дотримання Банком цих процедур.

Системи оцінки ризиків та звітування

Банк здійснює регулярний контроль та оцінку ризиків, на які він наражається, керуючись як 
рекомендаціями НБУ, так і досвідом RBI AG. Основним методом обмеження рівня ризику є 
встановлення та контроль лімітів. Основою системи лімітів є нормативні показники НБУ та 
ліміти, прийняті у RBI AG. Інформація про ризики, отримані за різними напрямками діяльності 
Банку, передається відповідальним бізнес-підрозділам, зокрема – Казначейству, а також групі 
координації діяльності казначейства у Центральному офісі RBI AG у м. Відень. Переважна частина 
звітів відносно ризиків формується на щоденній основі, більшість з них також розглядаються на 
засіданнях КУАП.

Зниження ризику

Банк активно використовує заставу від клієнтів для зниження кредитного ризику. Використання 
застави в якості забезпечення кредиту дає Банку можливість контролювати активи у разі 
невиконання зобов’язань позичальником. Застава є потенційним джерелом погашення кредиту. 
Однак рішення Банку надати кредит не приймається лише на основі наявності достатньої застави 
або гарантії. Кожне рішення надати кредит супроводжується всебічним кредитним аналізом, що 
знижує кредитний ризик та підвищує якість кредитного портфелю Банку.

Показник максимального кредитного ризику та фінансовий ефект від 
застави

У разі відображення фінансових інструментів за справедливою вартістю, їх балансова вартість 
відображає собою поточний кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може виникнути у 
майбутньому у результаті змін у вартості.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Підрозділи управління ризиками

Банк створив підрозділи управління ризиками, що працюють незалежно від інших напрямків 
діяльності та несуть відповідальність за впровадження та дотримання процедур, пов’язаних з 
управлінням ризиками для забезпечення незалежного процесу контролю.

Казначейство Банку

Казначейство відповідає за управління активами та зобов’язаннями Банку, а також за загальну 
фінансову структуру. Казначейство також у першу чергу відповідає за ризики фінансування та 
ліквідності Банку.

Служба внутрішнього аудиту

Процеси управління ризиками у Банку підлягають періодичному аудиту Службою внутрішнього 
аудиту, яка перевіряє як достатність процедур, так і дотримання Банком цих процедур.

Системи оцінки ризиків та звітування

Банк здійснює регулярний контроль та оцінку ризиків, на які він наражається, керуючись як 
рекомендаціями НБУ, так і досвідом RBI AG. Основним методом обмеження рівня ризику є 
встановлення та контроль лімітів. Основою системи лімітів є нормативні показники НБУ та 
ліміти, прийняті у RBI AG. Інформація про ризики, отримані за різними напрямками діяльності 
Банку, передається відповідальним бізнес-підрозділам, зокрема – Казначейству, а також групі 
координації діяльності казначейства у Центральному офісі RBI AG у м. Відень. Переважна частина 
звітів відносно ризиків формується на щоденній основі, більшість з них також розглядаються на 
засіданнях КУАП.

Зниження ризику

Банк активно використовує заставу від клієнтів для зниження кредитного ризику. Використання 
застави в якості забезпечення кредиту дає Банку можливість контролювати активи у разі 
невиконання зобов’язань позичальником. Застава є потенційним джерелом погашення кредиту. 
Однак рішення Банку надати кредит не приймається лише на основі наявності достатньої застави 
або гарантії. Кожне рішення надати кредит супроводжується всебічним кредитним аналізом, що 
знижує кредитний ризик та підвищує якість кредитного портфелю Банку.

Показник максимального кредитного ризику та фінансовий ефект від 
застави

У разі відображення фінансових інструментів за справедливою вартістю, їх балансова вартість 
відображає собою поточний кредитний ризик, але не максимальний ризик, що може виникнути у 
майбутньому у результаті змін у вартості.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Показник максимального кредитного ризику та фінансовий вплив забезпечення та додаткових 
форм забезпечення фінансових активів (в т.ч. дебіторської заборгованості за фінансовою 
орендою), які не оцінюються за справедливою вартістю за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, 
наведено нижче:

Максимальний рівень 
кредитного ризику 

2019
Зважена вартість 

застави 2019
Заборгованість кредитних установ:
 Національний банк України 8 014 306 –
 Іноземні банки 1 635 835 –
 Міжнародні фінансові організації 526 125 –

10 176 266 –
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 34 258 558 11 051 922
 Фізичні особи 6 203 205 720 628
 Малі підприємства 3 838 167 826 041
 Мікро-підприємства 3 187 445 288 641

47 487 375 12 887 232
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 18 914 036 5 376
 Гарантії 2 492 681 181 476
 Авальовані векселі 466 990 12 069
 Акредитиви 420 123 20 952

22 293 830 219 873
Всього 79 957 471 13 107 105

Показник максимального кредитного ризику та фінансовий вплив забезпечення та додаткових 
форм забезпечення фінансових активів (в т.ч. дебіторської заборгованості за фінансовою 
орендою), які не оцінюються за справедливою вартістю за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, 
наведено нижче:

Максимальний рівень 
кредитного ризику 

2018
Зважена вартість 

застави 2018
Заборгованість кредитних установ:
 Національний банк України 5 012 758 –
 Іноземні банки 1 676 898 –
 Міжнародні фінансові організації 941 180 –

7 630 836 –
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 36 994 676 16 632 085
 Фізичні особи 4 695 219 734 951
 Малі підприємства 3 435 667 2 497 719
 Мікро-підприємства 2 191 954 683 743

47 317 516 20 548 498
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 18 219 675 6 490
 Гарантії 2 345 388 276 114
 Авальовані векселі 503 795 34 567
 Акредитиви 415 818 56 390

21 484 676 373 561
Всього 76 433 028 20 922 059

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Показник максимального кредитного ризику та фінансовий вплив забезпечення та додаткових 
форм забезпечення фінансових активів (в т.ч. дебіторської заборгованості за фінансовою 
орендою), що є кредитно-знеціненими (включаючи придбані або створені кредитно-знецінені 
активи) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлені нижче:

Максимальний рівень 
кредитного ризику 

2019
Зважена вартість 

застави 2019
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 1 331 775 1 233 124
 Фізичні особи 611 615 411 132
 Мікро-підприємства 72 056 33 324
 Малі підприємства 15 413 12 337

2 030 859 1 689 917
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 37 893 87

37 893 87
Всього 2 068 752 1 690 004

Показник максимального кредитного ризику та фінансовий вплив забезпечення та додаткових 
форм забезпечення фінансових активів (в т.ч. дебіторської заборгованості за фінансовою 
орендою), що є кредитно-знеціненими (включаючи придбані або створені кредитно-знецінені 
активи) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, представлені нижче:

Максимальний рівень 
кредитного ризику 

2018
Зважена вартість 

застави 2018
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 1 757 560 1 599 349
 Фізичні особи 504 169 353 844
 Мікро-підприємства 44 192 29 130
 Малі підприємства 13 602 13 147

2 319 523 1 995 470
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 5 246 42

5 246 42
Всього 2 324 769 1 995 512

Валова балансова вартість фінансових активів (окрім заборгованості за договорами фінансового 
лізингу), за якими Банк не визнав резерв під очікувані кредитні збитки через наявність забезпечення 
за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років:

2019 2018
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 24 355 21 059
Малі підприємства 5 626 8 878
Фізичні особи 28 3
Мікро-підприємства 13 12
Всього 30 022 29 952

Розкрита у таблицях вище інформація базується на зваженій вартості застави, яка дорівнює 
справедливій вартості, продисконтованій відповідно до внутрішніх політик Банку. Вона відображає 
суму, яку Банк очікує отримати у разі примусового стягнення забезпечення. 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Показник максимального кредитного ризику та фінансовий вплив забезпечення та додаткових 
форм забезпечення фінансових активів (в т.ч. дебіторської заборгованості за фінансовою 
орендою), що є кредитно-знеціненими (включаючи придбані або створені кредитно-знецінені 
активи) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, представлені нижче:

Максимальний рівень 
кредитного ризику 

2019
Зважена вартість 

застави 2019
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 1 331 775 1 233 124
 Фізичні особи 611 615 411 132
 Мікро-підприємства 72 056 33 324
 Малі підприємства 15 413 12 337

2 030 859 1 689 917
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 37 893 87

37 893 87
Всього 2 068 752 1 690 004

Показник максимального кредитного ризику та фінансовий вплив забезпечення та додаткових 
форм забезпечення фінансових активів (в т.ч. дебіторської заборгованості за фінансовою 
орендою), що є кредитно-знеціненими (включаючи придбані або створені кредитно-знецінені 
активи) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, представлені нижче:

Максимальний рівень 
кредитного ризику 

2018
Зважена вартість 

застави 2018
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 1 757 560 1 599 349
 Фізичні особи 504 169 353 844
 Мікро-підприємства 44 192 29 130
 Малі підприємства 13 602 13 147

2 319 523 1 995 470
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 5 246 42

5 246 42
Всього 2 324 769 1 995 512

Валова балансова вартість фінансових активів (окрім заборгованості за договорами фінансового 
лізингу), за якими Банк не визнав резерв під очікувані кредитні збитки через наявність забезпечення 
за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років:

2019 2018
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 24 355 21 059
Малі підприємства 5 626 8 878
Фізичні особи 28 3
Мікро-підприємства 13 12
Всього 30 022 29 952

Розкрита у таблицях вище інформація базується на зваженій вартості застави, яка дорівнює 
справедливій вартості, продисконтованій відповідно до внутрішніх політик Банку. Вона відображає 
суму, яку Банк очікує отримати у разі примусового стягнення забезпечення. 

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Під час розрахунку зваженої вартості застави Банк враховує вартість застави по кожному 
кредитному договору за найменшою із:        
— балансової вартості Заборгованості кредитних установ/Кредитів клієнтам та вартості 
застави;            
— номінальної вартості Договірних та умовних фінансових зобов’язань та вартості застави; 
щоб уникнути надлишкового забезпечення. Для різних видів застави застосовуються різні ставки 
дисконту відповідно до політики Банку.

Розмір та види застави, що вимагається Банком, залежать від оцінки кредитного ризику контрагента. 
Банк запровадив основні принципи прийнятності різних видів застави та параметрів оцінки.

Основні види отриманої застави включають:       
— при комерційному кредитуванні: об’єкти нерухомого майна, запаси та дебіторська 
заборгованість;           
— при кредитуванні фізичних осіб: застава житла, комерційна нерухомість.

Банк зі встановленою періодичністю здійснює моніторинг ринкової вартості застави, переоцінку її 
вартості, вимагає додаткової застави згідно з базовими угодами.

Банк вживає ряд заходів, щоб гарантувати погашення кредитів. Після надання кредиту, підрозділ 
управління ризиками несе відповідальність за управління кредитом, що включає постійний 
моніторинг фінансового стану позичальника, дотримання позичальником положень, встановлених 
кредитним договором, а також пошук нових можливостей подальшої співпраці з клієнтом. 
Моніторинг кредитів забезпечує виявлення на ранніх етапах ознаки того, що у позичальника 
виникли фінансові труднощі у погашенні кредиту. Це робиться на ранніх етапах, щоб максимізувати 
вплив коригувальних дій Банку та знизити можливі збитки.

Застава стягнена

Аналіз фінансових та нефінансових активів, одержаних шляхом стягнення, за роки що закінчилися 
31 грудня 2019 та 2018 років:

2019 2018
Інші активи 761 6 564
Всього 761 6 564

Концентрація вказує на відповідну чутливість результатів діяльності Банку до змін у конкретній 
галузі чи географічному регіоні. Концентрація виникає в тому разі, якщо декілька контрагентів 
здійснюють однакову господарську діяльність або діяльність в одному географічному регіоні або 
мають подібні економічні характеристики, що обумовлюють їх здатність виконувати договірні 
зобов’язання, які зазнають однакового впливу через зміни в економічних, політичних або інших 
умовах.

З метою уникнення надмірної концентрації ризиків, внутрішні політика і процедури Банку включають 
конкретні інструкції щодо зосередження уваги на збереженні диверсифікованого портфелю. Весь 
процес управління кредитами здійснюється за встановленою кредитною політикою. Станом на 
31 грудня 2019 та 2018 років не було значної концентрації ризику у кредитному портфелі Банку.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Кредитний ризик

Кредитний ризик – це ризик понесення Банком збитку у результаті невиконання договірних 
зобов’язань позичальниками, клієнтами або контрагентами. Банк здійснює управління та 
контроль кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на суму ризику, який він готовий взяти 
на себе, стосовно окремих контрагентів і географічної та галузевої концентрації, а також шляхом 
моніторингу рівня заборгованості до встановлених лімітів.

Банк запровадив процес перевірки якості кредитів для забезпечення завчасного виявлення 
можливих змін кредитоспроможності контрагентів, включаючи регулярний перегляд забезпечення. 
Ліміти стосовно контрагентів встановлюються шляхом застосування системи класифікації 
кредитного ризику, яка встановлює рейтинг ризику для кожного контрагента. Рейтинги ризику 
підлягають регулярному перегляду. Процес перевірки якості кредитів дозволяє Банку оцінювати 
потенційний збиток у результаті ризиків, на які він наражається, та вживати відповідні заходи для 
їх усунення.

Для аналізу кредитної якості клієнтів, Банк сегментує кредитний портфель на наступні категорії 
клієнтів:            
— великі підприємства – категорія включає кредити, надані Банком великим корпоративним 
клієнтам;           
— малі підприємства – категорія включає кредити, надані Банком підприємствам малого та 
середнього бізнесу;          
— фізичні особи – категорія включає кредити, надані Банком фізичним особам;   
— мікро-підприємства – категорія включає кредити, надані Банком підприємствам малого та 
середнього бізнесу, які не відносяться до категорій великих та малих підприємств за критеріями 
об’єму реалізації та сумами наданих кредитних коштів, які визначаються внутрішніми політиками 
Банку.

Сегментація клієнтів Банку між категоріями «великі підприємства» та «малі підприємства» базується 
на обсягах реалізації підприємства та сумі наданого кредиту, які визначаються внутрішніми 
політиками Банку.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Банк дотримувався нормативів кредитного ризику, 
встановлених Національним банком України; їх значення були такими:

2019, % 2018, %
Н7 «Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента» 
(нормативне значення не більше 25%) 10,43 10,13
Н8 «Норматив великих кредитних ризиків» (нормативне значення не більше 800%) 20,66 20,17
Н9 «Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з 
пов’язаними з банком особами» (нормативне значення не більше 25%) 0,79 0,37

Ризики за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням

Банк надає своїм клієнтам гарантії, за якими Банк має здійснювати платежі від імені відповідних 
клієнтів. Суми таких платежів стягуються з клієнтів на умовах гарантії. Зазначені гарантії наражають 
Банк на ризики, подібні до кредитних ризиків, які знижуються шляхом застосування аналогічних 
процедур і принципів контролю.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Кредитний ризик

Кредитний ризик – це ризик понесення Банком збитку у результаті невиконання договірних 
зобов’язань позичальниками, клієнтами або контрагентами. Банк здійснює управління та 
контроль кредитного ризику шляхом встановлення лімітів на суму ризику, який він готовий взяти 
на себе, стосовно окремих контрагентів і географічної та галузевої концентрації, а також шляхом 
моніторингу рівня заборгованості до встановлених лімітів.

Банк запровадив процес перевірки якості кредитів для забезпечення завчасного виявлення 
можливих змін кредитоспроможності контрагентів, включаючи регулярний перегляд забезпечення. 
Ліміти стосовно контрагентів встановлюються шляхом застосування системи класифікації 
кредитного ризику, яка встановлює рейтинг ризику для кожного контрагента. Рейтинги ризику 
підлягають регулярному перегляду. Процес перевірки якості кредитів дозволяє Банку оцінювати 
потенційний збиток у результаті ризиків, на які він наражається, та вживати відповідні заходи для 
їх усунення.

Для аналізу кредитної якості клієнтів, Банк сегментує кредитний портфель на наступні категорії 
клієнтів:            
— великі підприємства – категорія включає кредити, надані Банком великим корпоративним 
клієнтам;           
— малі підприємства – категорія включає кредити, надані Банком підприємствам малого та 
середнього бізнесу;          
— фізичні особи – категорія включає кредити, надані Банком фізичним особам;   
— мікро-підприємства – категорія включає кредити, надані Банком підприємствам малого та 
середнього бізнесу, які не відносяться до категорій великих та малих підприємств за критеріями 
об’єму реалізації та сумами наданих кредитних коштів, які визначаються внутрішніми політиками 
Банку.

Сегментація клієнтів Банку між категоріями «великі підприємства» та «малі підприємства» базується 
на обсягах реалізації підприємства та сумі наданого кредиту, які визначаються внутрішніми 
політиками Банку.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Банк дотримувався нормативів кредитного ризику, 
встановлених Національним банком України; їх значення були такими:

2019, % 2018, %
Н7 «Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента» 
(нормативне значення не більше 25%) 10,43 10,13
Н8 «Норматив великих кредитних ризиків» (нормативне значення не більше 800%) 20,66 20,17
Н9 «Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з 
пов’язаними з банком особами» (нормативне значення не більше 25%) 0,79 0,37

Ризики за зобов’язаннями, пов’язаними з кредитуванням

Банк надає своїм клієнтам гарантії, за якими Банк має здійснювати платежі від імені відповідних 
клієнтів. Суми таких платежів стягуються з клієнтів на умовах гарантії. Зазначені гарантії наражають 
Банк на ризики, подібні до кредитних ризиків, які знижуються шляхом застосування аналогічних 
процедур і принципів контролю.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Кредитна якість за категоріями фінансових активів

Управління кредитною якістю фінансових активів в Банку базується на внутрішніх кредитних 
рейтингах. Політикою Банку передбачено точне та послідовне дотримання рейтингів оцінки ризику 
в межах кредитного портфеля. Це сприяє зосередженню на управлінні релевантними ризиками 
та забезпечує порівнюваність показників кредитного ризику для всіх бізнес-ліній та продуктів. 
Всі внутрішні кредитні рейтинги присвоюються та розподіляються за класами у відповідності до 
рейтингової політики Банку. Присвоєні кредитні рейтинги регулярно переглядаються.

Внутрішні рейтинги Банку, які присвоюються відповідному рейтингу кредитного ризику, станом на 
31 грудня 2019 та 2018 років наступні:

Внутрішні рейтинги 
(Фінансові установи, Великі та Малі підприємства)

Опис кредитно-
го рейтингу

Рівень PD 
(Мікро-підприємства та 

Фізичні особи)

Загальний підхід

Кредити 
проектного 

фінансування

Рейтинг S&P 
(Великі та Малі 

підприємства) Нижній рівень, % Верхній рівень, %
1A 
1B 
1C

AAA, AA+, AA, 
AA- Відмінний

0,0000 
0,0026 
0,0088

0,0026 
0,0088 
0,0300

2A 
2B 
2C 
3A 
3B 
3C

A+, A, A-, BBB+, 
BBB Високий

0,0300 
0,0408 
0,0553 
0,0751 
0,1019 
0,1383

0,0408 
0,0553 
0,0751 
0,1019 
0,1383 
0,1878

4A 
4B 
4C 
5A 
5B 
5C 6,1 BBB-, BB+, BB Добрий

0,1878 
0,2548 
0,3459 
0,4694 
0,6371 
0,8646

0,2548 
0,3459 
0,4694 
0,6371 
0,8646 
1,1735

6A 
6B 
6C 
7A 
7B 
7C 6,2–6,3 BB-, B+, B Задовільний

1,1735 
1,5927 
2,1616 

2,9338 
3,9817 

5,4040

1,5927 
2,1616 

2,9338 
3,9817 

5,4040 
7,3344

8A 
8B 
8C 
9A 
9B 
9C 6,4

B-, CCC+, CCC, 
CCC-, CC, C Незадовільний

7,3344 
9,9543 

13,5101 
18,3360 
24,8857 
33,7751

9,9543 
13,5101 

18,3360 
24,8857 
33,7751 

100

10 6,5 D Знецінені 100 100

Валова балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів за рейтингом кредитного ризику за 
рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
Національний банк 
України – – – 4 127 429 – – – 4 127 429
Іноземні банки 1 797 886 931 582 – 31 195 – – – 2 760 663
Вітчизняні банки – – – 5 516 – – – 5 516
Всього 1 797 886 931 582 – 4 164 140 – – – 6 893 608

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Валова балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів за рейтингом кредитного ризику за 
рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Національний  
 банк України – – – – 3 231 825 – – 3 231 825
 Іноземні банки 827 613 830 123 – – 24 682 – – 1 682 418
 Вітчизняні банки – – – – 6 559 – – 6 559
Всього 827 613 830 123 – – 3 263 066 – – 4 920 802

Валова балансова вартість заборгованості кредитних установ за рейтингом кредитного ризику за 
рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Національний  
 банк України – – – 8 014 306 – – – 8 014 306
 Іноземні банки 1 114 346 521 492 – – – – – 1 635 838
 Міжнародні  
 фінансові  
 організації 526 135 – – – – – – 526 135
Всього 1 640 481 521 492 – 8 014 306 – – – 10 176 279

Валова балансова вартість заборгованості кредитних установ за рейтингом кредитного ризику за 
рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Національний  
 банк України – – – – 5 012 758 – – 5 012 758
 Іноземні банки 1 052 517 624 388 – – – – – 1 676 905
 Міжнародні  
 фінансові  
 організації 941 232 – – – – – – 941 232
Всього 1 993 749 624 388 – – 5 012 758 – – 7 630 895

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Валова балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів за рейтингом кредитного ризику за 
рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Національний  
 банк України – – – – 3 231 825 – – 3 231 825
 Іноземні банки 827 613 830 123 – – 24 682 – – 1 682 418
 Вітчизняні банки – – – – 6 559 – – 6 559
Всього 827 613 830 123 – – 3 263 066 – – 4 920 802

Валова балансова вартість заборгованості кредитних установ за рейтингом кредитного ризику за 
рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Національний  
 банк України – – – 8 014 306 – – – 8 014 306
 Іноземні банки 1 114 346 521 492 – – – – – 1 635 838
 Міжнародні  
 фінансові  
 організації 526 135 – – – – – – 526 135
Всього 1 640 481 521 492 – 8 014 306 – – – 10 176 279

Валова балансова вартість заборгованості кредитних установ за рейтингом кредитного ризику за 
рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Національний  
 банк України – – – – 5 012 758 – – 5 012 758
 Іноземні банки 1 052 517 624 388 – – – – – 1 676 905
 Міжнародні  
 фінансові  
 організації 941 232 – – – – – – 941 232
Всього 1 993 749 624 388 – – 5 012 758 – – 7 630 895

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Валова балансова вартість кредитів за рейтингом кредитного ризику за рік, що закінчився 31 
грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Великі підприємства – – 2 874 020 28 532 000 309 534 – – 31 715 554
 Фізичні особи 327 6 910 611 483 2 868 922 349 482 – – 3 837 124
 Малі підприємства – – 451 478 2 505 464 109 659 1 – 3 066 602
 Мікро-підприємства 783 8 414 569 559 1 882 010 116 662 46 – 2 577 474

1 110 15 324 4 506 540 35 788 396 885 337 47 – 41 196 754
Стадія 2
 Великі підприємства – – – 1 060 668 362 287 – – 1 422 955
 Фізичні особи 2 208 7 145 118 754 1 822 542 10 529 – 1 959 180
 Малі підприємства – – 46 041 656 425 106 397 – – 808 863
 Мікро-підприємства 54 1 666 8 252 213 409 358 235 3 327 – 584 943

56 1 874 61 438 2 049 256 2 649 461 13 856 – 4 775 941
Стадія 3
 Великі підприємства – – – – – – 1 629 722 1 629 722
 Фізичні особи – – – – – – 463 765 463 765
 Малі підприємства – – – – – – 35 156 35 156
 Мікро-підприємства – – – – – – 107 516 107 516

– – – – – – 2 236 159 2 236 159
Придбані (створені) 
знецінені кредити
 Великі підприємства – – – – 80 755 – 1 398 350 1 479 105
 Фізичні особи 4 192 3 624 121 221 443 593 – 181 193 749 827
 Малі підприємства – – – – 1 720 – 3 457 5 177
 Мікро-підприємства – 31 116 932 28 702 3 13 782 43 566

4 223 3 740 122 153 554 770 3 1 596 782 2 277 675
Всього 1 170 17 421 4 571 718 37 959 805 4 089 568 13 906 3 832 941 50 486 529

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Валова балансова вартість кредитів за рейтингом кредитного ризику за рік, що закінчився 31 
грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Великі підприємства – – 3 321 672 27 620 476 1 019 654 6 – 31 961 808
 Фізичні особи 897 17 729 566 846 1 986 145 109 674 – – 2 681 291
 Малі підприємства – – 2 209 295 863 950 60 562 2 – 3 133 809
 Мікро-підприємства 234 11 814 548 582 856 701 6 601 188 – 1 424 120

1 131 29 543 6 646 395 31 327 272 1 196 491 196 – 39 201 028
Стадія 2
 Великі підприємства – – 107 032 2 814 009 607 944 – – 3 528 985
 Фізичні особи 3 92 1 098 134 290 1 519 936 10 258 – 1 665 677
 Малі підприємства – – 87 229 158 188 53 658 2 247 – 301 322
 Мікро-підприємства 44 732 2 305 395 325 351 778 1 614 – 751 798

47 824 197 664 3 501 812 2 533 316 14 119 – 6 247 782
Стадія 3
 Великі підприємства – – – – – – 1 859 888 1 859 888
 Фізичні особи – – – – – – 1 630 716 1 630 716
 Малі підприємства – – – – – – 90 037 90 037
 Мікро-підприємства – – – – – – 84 366 84 366

– – – – – – 3 665 007 3 665 007
Придбані (створені) 
знецінені кредити
 Великі підприємства – – – – – – 1 735 533 1 735 533
 Фізичні особи – 22 1 211 56 943 437 166 – 425 187 920 529
 Малі підприємства – – – – 3 290 – 2 476 5 766
 Мікро-підприємства – 102 339 1 990 34 454 2 21 028 57 915

– 124 1 550 58 933 474 910 2 2 184 224 2 719 743
Всього 1 178 30 491 6 845 609 34 888 017 4 204 717 14 317 5 849 231 51 833 560

Розмір кредитного ризику за договірними та умовними фінансовими зобов’язаннями за рейтингом 
кредитного ризику за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Зобов’язання з  
 кредитування 25 217 1 778 859 4 531 884 10 470 344 272 049 – – 17 078 353
 Гарантії 2 369 119 304 17 040 2 229 365 14 000 – – 2 382 078
 Авальовані векселі – – 176 216 274 609 10 036 – – 460 861
 Акредитиви – – 58 228 361 895 – – – 420 123

27 586 1 898 163 4 783 368 13 336 213 296 085 – – 20 341 415
Стадія 2
 Зобов’язання з  
 кредитування – 1 233 119 435 1 018 823 627 303 30 996 – 1 797 790
 Гарантії – – – 102 322 8 281 – – 110 603
 Авальовані векселі – – 283 5 846 – – – 6 129

– 1 233 119 718 1 126 991 635 584 30 996 – 1 914 522
Стадія 3
 Зобов’язання з  
 кредитування – – – – – – 37 893 37 893

– – – – – – 37 893 37 893
Всього 27 586 1 899 396 4 903 086 14 463 204 931 669 30 996 37 893 22 293 830

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Валова балансова вартість кредитів за рейтингом кредитного ризику за рік, що закінчився 31 
грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Великі підприємства – – 3 321 672 27 620 476 1 019 654 6 – 31 961 808
 Фізичні особи 897 17 729 566 846 1 986 145 109 674 – – 2 681 291
 Малі підприємства – – 2 209 295 863 950 60 562 2 – 3 133 809
 Мікро-підприємства 234 11 814 548 582 856 701 6 601 188 – 1 424 120

1 131 29 543 6 646 395 31 327 272 1 196 491 196 – 39 201 028
Стадія 2
 Великі підприємства – – 107 032 2 814 009 607 944 – – 3 528 985
 Фізичні особи 3 92 1 098 134 290 1 519 936 10 258 – 1 665 677
 Малі підприємства – – 87 229 158 188 53 658 2 247 – 301 322
 Мікро-підприємства 44 732 2 305 395 325 351 778 1 614 – 751 798

47 824 197 664 3 501 812 2 533 316 14 119 – 6 247 782
Стадія 3
 Великі підприємства – – – – – – 1 859 888 1 859 888
 Фізичні особи – – – – – – 1 630 716 1 630 716
 Малі підприємства – – – – – – 90 037 90 037
 Мікро-підприємства – – – – – – 84 366 84 366

– – – – – – 3 665 007 3 665 007
Придбані (створені) 
знецінені кредити
 Великі підприємства – – – – – – 1 735 533 1 735 533
 Фізичні особи – 22 1 211 56 943 437 166 – 425 187 920 529
 Малі підприємства – – – – 3 290 – 2 476 5 766
 Мікро-підприємства – 102 339 1 990 34 454 2 21 028 57 915

– 124 1 550 58 933 474 910 2 2 184 224 2 719 743
Всього 1 178 30 491 6 845 609 34 888 017 4 204 717 14 317 5 849 231 51 833 560

Розмір кредитного ризику за договірними та умовними фінансовими зобов’язаннями за рейтингом 
кредитного ризику за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Зобов’язання з  
 кредитування 25 217 1 778 859 4 531 884 10 470 344 272 049 – – 17 078 353
 Гарантії 2 369 119 304 17 040 2 229 365 14 000 – – 2 382 078
 Авальовані векселі – – 176 216 274 609 10 036 – – 460 861
 Акредитиви – – 58 228 361 895 – – – 420 123

27 586 1 898 163 4 783 368 13 336 213 296 085 – – 20 341 415
Стадія 2
 Зобов’язання з  
 кредитування – 1 233 119 435 1 018 823 627 303 30 996 – 1 797 790
 Гарантії – – – 102 322 8 281 – – 110 603
 Авальовані векселі – – 283 5 846 – – – 6 129

– 1 233 119 718 1 126 991 635 584 30 996 – 1 914 522
Стадія 3
 Зобов’язання з  
 кредитування – – – – – – 37 893 37 893

– – – – – – 37 893 37 893
Всього 27 586 1 899 396 4 903 086 14 463 204 931 669 30 996 37 893 22 293 830

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Розмір кредитного ризику за договірними та умовними фінансовими зобов’язаннями за рейтингом 
кредитного ризику за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Зобов’язання з 
кредитування – 1 558 936 4 185 786 10 020 492 175 314 35 676 – 15 976 204
 Гарантії – 13 872 160 588 1 690 342 17 026 – – 1 881 828
 Авальовані векселі – – 131 809 197 887 8 228 – – 337 924
 Акредитиви – – 112 140 229 557 – – – 341 697

– 1 572 808 4 590 323 12 138 278 200 568 35 676 – 18 537 653
Стадія 2
 Зобов’язання з 
кредитування – 2 462 226 207 1 379 762 618 347 11 447 – 2 238 225
 Гарантії – – 68 947 383 815 10 798 – – 463 560
 Авальовані векселі – – 26 662 139 209 – – – 165 871
 Акредитиви – – – 74 121 – – – 74 121

– 2 462 321 816 1 976 907 629 145 11 447 – 2 941 777
Стадія 3
 Зобов’язання з 
кредитування – – – – – – 5 246 5 246

– – – – – – 5 246 5 246
Всього – 1 575 270 4 912 139 14 115 185 829 713 47 123 5 246 21 484 676

Справедлива вартість інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід за рейтингом кредитного ризику за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Облігації 
українських 
підприємств – – – 82 297 – – – 82 297
 ОВДП – – – 3 488 201 – – – 3 488 201
Всього – – – 3 570 498 – – – 3 570 498

Справедлива вартість інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід за рейтингом кредитного ризику за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 ОВДП – – – – 3 455 556 – – 3 455 556
Всього – – – – 3 455 556 – – 3 455 556

Валова балансова вартість інвестиційних цінних паперів за амортизованою собівартістю за 
рейтингом кредитного ризику за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 1
 Облігації 
українських 
підприємств – – – 1 589 207 – – – 1 589 207
Всього – – – 1 589 207 – – – 1 589 207

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Валова балансова вартість інших фінансових активів за рейтингом кредитного ризику за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 2
 Транзитні рахунки 
за операціями з 
платіжними картка-
ми 15 759 1 425 032 – 198 – 148 531 – 1 589 520
 Дебіторська 
заборгованість 
банків за операціями 
з готівкою – 5 127 – – – – – 5 127
 Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
клієнтами 771 – – 886 74 – – 1 731
 Інші нараховані 
доходи 23 693 717 187 1 580 4 980 211 – 31 368
 Інші – 19 177 – 8 – – – 19 185

40 223 1 450 053 187 2 672 5 054 148 742 – 1 646 931
Стадія 3
 Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
клієнтами – – – – – – 6 109 6 109
 Інші нараховані 
доходи – – – – – – 9 364 9 364
 Інші – – – – – – 66 66

– – – – – – 15 539 15 539
Всього 40 223 1 450 053 187 2 672 5 054 148 742 15 539 1 662 470

Валова балансова вартість інших фінансових активів за рейтингом кредитного ризику за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 2
 Транзитні рахунки 
за операціями з 
платіжними картка-
ми – 989 290 – – – 2 175 – 991 465
 Дебіторська 
заборгованість 
банків за операціями 
з готівкою – 2 769 – – – – – 2 769
 Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
клієнтами 3 522 – – 921 471 191 – 5 105
 Інші нараховані 
доходи 18 065 786 303 2 237 672 291 – 22 354
 Інші – 26 974 – – 25 8 – 27 007

21 587 1 019 819 303 3 158 1 168 2 665 – 1 048 700
Стадія 3
 Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
клієнтами – – – – – – 12 403 12 403
 Інші нараховані 
доходи – – – – – – 9 260 9 260
 Інші – – – – – – 66 66

– – – – – – 21 729 21 729
Всього 21 587 1 019 819 303 3 158 1 168 2 665 21 729 1 070 429

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Валова балансова вартість інших фінансових активів за рейтингом кредитного ризику за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 2
 Транзитні рахунки 
за операціями з 
платіжними картка-
ми 15 759 1 425 032 – 198 – 148 531 – 1 589 520
 Дебіторська 
заборгованість 
банків за операціями 
з готівкою – 5 127 – – – – – 5 127
 Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
клієнтами 771 – – 886 74 – – 1 731
 Інші нараховані 
доходи 23 693 717 187 1 580 4 980 211 – 31 368
 Інші – 19 177 – 8 – – – 19 185

40 223 1 450 053 187 2 672 5 054 148 742 – 1 646 931
Стадія 3
 Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
клієнтами – – – – – – 6 109 6 109
 Інші нараховані 
доходи – – – – – – 9 364 9 364
 Інші – – – – – – 66 66

– – – – – – 15 539 15 539
Всього 40 223 1 450 053 187 2 672 5 054 148 742 15 539 1 662 470

Валова балансова вартість інших фінансових активів за рейтингом кредитного ризику за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 року:

Працюючі
Не 

працюючі ВсьогоВідмінний Високий Добрий Задовільний
Не-

задовільний
Без 

рейтингу
Стадія 2
 Транзитні рахунки 
за операціями з 
платіжними картка-
ми – 989 290 – – – 2 175 – 991 465
 Дебіторська 
заборгованість 
банків за операціями 
з готівкою – 2 769 – – – – – 2 769
 Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
клієнтами 3 522 – – 921 471 191 – 5 105
 Інші нараховані 
доходи 18 065 786 303 2 237 672 291 – 22 354
 Інші – 26 974 – – 25 8 – 27 007

21 587 1 019 819 303 3 158 1 168 2 665 – 1 048 700
Стадія 3
 Дебіторська 
заборгованість 
за операціями з 
клієнтами – – – – – – 12 403 12 403
 Інші нараховані 
доходи – – – – – – 9 260 9 260
 Інші – – – – – – 66 66

– – – – – – 21 729 21 729
Всього 21 587 1 019 819 303 3 158 1 168 2 665 21 729 1 070 429

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Прогнозна інформація

Найбільш значні припущення, використані для оцінки очікуваних кредитних збитків на кінець 2019 
року, наведені нижче:

Сценарій
Реальний ВВП, %

2020 2021 2022
Оптимістичний 4,45 4,88 4,15
Базовий (1,48) (2,24) (1,78)
Песимістичний (1,48) (2,24) (1,78)

Сценарій
Безробіття, %

2020 2021 2022
Оптимістичний 7,34 6,85 7,04
Базовий 9,60 9,30 9,30
Песимістичний 9,82 9,82 9,52

Найбільш значні припущення, використані для оцінки очікуваних кредитних збитків на кінець 2018 
року, наведені нижче:

Сценарій
Реальний ВВП, %

2019 2020 2021
Оптимістичний 3,63 4,23 3,43
Базовий (0,32) (3,10) (3,90)
Песимістичний (3,17) (3,18) (5,21)

Сценарій
Безробіття, %

2019 2020 2021
Оптимістичний 7,76 7,47 8,30
Базовий 9,31 9,80 10,80
Песимістичний 10,13 10,06 11,32

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Аналіз чутливості

У таблиці нижче наведено порівняння між загальною сумою резервів під очікувані кредитні 
збитки, розкритих станом на 31 грудня 2019 року за фінансовими активами на Стадії 1 та Стадії 
2 знецінення (як 25% за оптимістичним сценарієм, 50% за базовим та 25% за песимістичним), та 
суми за кожним сценарієм окремо, зважені на 100%. Оптимістичний та песимістичний сценарії 
не відображають крайні значення для сценаріїв, − натомість для кожного зі сценаріїв наведено 
усередненні значення.

Відображено 
у звіті Оптимістичний Базовий Песимістичний

Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
 Облігації українських підприємств 341 271 331 430
 ОВДП 25 183 20 960 24 642 30 488

25 524 21 231 24 973 30 918
Інвестиційні цінні папери за амортизованою 
собівартістю:
 ОВДП 11 106 9 244 10 867 13 444

11 106 9 244 10 867 13 444
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 211 726 173 013 207 667 258 555
 Фізичні особи 204 714 178 110 213 017 214 710
 Мікро-підприємства 47 028 39 547 49 222 50 122
 Малі підприємства 52 711 44 968 51 426 63 025

516 179 435 638 521 332 586 412
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 103 365 85 313 102 529 123 088
 Гарантії 2 741 2 218 2 684 3 378
 Авальовані векселі 742 607 725 909
 Акредитиви 160 131 157 196

107 008 88 269 106 095 127 571
Всього Стадія 1 і Стадія 2 659 817 554 382 663 267 758 345

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Аналіз чутливості

У таблиці нижче наведено порівняння між загальною сумою резервів під очікувані кредитні 
збитки, розкритих станом на 31 грудня 2019 року за фінансовими активами на Стадії 1 та Стадії 
2 знецінення (як 25% за оптимістичним сценарієм, 50% за базовим та 25% за песимістичним), та 
суми за кожним сценарієм окремо, зважені на 100%. Оптимістичний та песимістичний сценарії 
не відображають крайні значення для сценаріїв, − натомість для кожного зі сценаріїв наведено 
усередненні значення.

Відображено 
у звіті Оптимістичний Базовий Песимістичний

Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
 Облігації українських підприємств 341 271 331 430
 ОВДП 25 183 20 960 24 642 30 488

25 524 21 231 24 973 30 918
Інвестиційні цінні папери за амортизованою 
собівартістю:
 ОВДП 11 106 9 244 10 867 13 444

11 106 9 244 10 867 13 444
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 211 726 173 013 207 667 258 555
 Фізичні особи 204 714 178 110 213 017 214 710
 Мікро-підприємства 47 028 39 547 49 222 50 122
 Малі підприємства 52 711 44 968 51 426 63 025

516 179 435 638 521 332 586 412
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 103 365 85 313 102 529 123 088
 Гарантії 2 741 2 218 2 684 3 378
 Авальовані векселі 742 607 725 909
 Акредитиви 160 131 157 196

107 008 88 269 106 095 127 571
Всього Стадія 1 і Стадія 2 659 817 554 382 663 267 758 345

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

У таблиці нижче наведено порівняння між загальною сумою резервів під очікувані кредитні 
збитки, розкритих станом на 31 грудня 2018 року за фінансовими активами на Стадії 1 та Стадії 
2 знецінення (як 25% за оптимістичним сценарієм, 50% за базовим та 25% за песимістичним), та 
суми за кожним сценарієм окремо, зважені на 100%. Оптимістичний та песимістичний сценарії 
не відображають крайні значення для сценаріїв, − натомість для кожного зі сценаріїв наведено 
усередненні значення.

Відображено 
у звіті Оптимістичний Базовий Песимістичний

Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
 ОВДП 99 245 60 478 100 407 135 689

99 245 60 478 100 407 135 689
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 253 677 204 022 257 647 295 393
 Фізичні особи 155 918 133 102 160 446 169 677
 Мікро-підприємства 28 156 23 570 29 037 30 981
 Малі підприємства 13 066 10 870 13 309 14 777

450 817 371 564 460 439 510 828
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 121 772 98 600 124 226 140 035
 Гарантії 1 920 1 508 1 946 2 281
 Авальовані векселі 553 433 562 656
 Акредитиви 229 180 231 274

124 474 100 721 126 965 143 246
Всього Стадія 1 і Стадія 2 674 536 532 763 687 811 789 763

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

В таблиці нижче зазначено вплив від визначення Стадії знецінення на загальну суму резервів під 
очікувані кредитні збитки за фінансовими активами, шляхом порівняння загальної суми резервів 
відображених станом на 31 грудня 2019 року за працюючими активами, що розглядаються на 
предмет знецінення, з умовним випадком, коли б вся сума знецінення оцінювалася, базуючись на 
кредитних збитках, очікуваних від подій дефолту протягом наступних 12 місяців (Стадія 1).

Відображено 
у звіті

Вся працююча 
заборгованість 

на Стадії 1
Вплив Стадії 

знецінення
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід:
 Облігації українських підприємств 341 341 –
 ОВДП 25 183 25 183 –

25 524 25 524 –
Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю:
 ОВДП 11 106 11 106 –

11 106 11 106 –
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 211 726 202 904 (8 822)
 Фізичні особи 204 714 138 327 (66 387)
 Мікро-підприємства 47 028 35 740 (11 288)
 Малі підприємства 52 711 41 527 (11 184)

516 179 418 498 (97 681)
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 103 365 96 451 (6 914)
 Гарантії 2 741 2 702 (39)
 Авальовані векселі 742 738 (4)
 Акредитиви 160 160 –

107 008 100 051 (6 957)
Всього Стадія 1 і Стадія 2 659 817 555 179 (104 638)

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

В таблиці нижче зазначено вплив від визначення Стадії знецінення на загальну суму резервів під 
очікувані кредитні збитки за фінансовими активами, шляхом порівняння загальної суми резервів 
відображених станом на 31 грудня 2019 року за працюючими активами, що розглядаються на 
предмет знецінення, з умовним випадком, коли б вся сума знецінення оцінювалася, базуючись на 
кредитних збитках, очікуваних від подій дефолту протягом наступних 12 місяців (Стадія 1).

Відображено 
у звіті

Вся працююча 
заборгованість 

на Стадії 1
Вплив Стадії 

знецінення
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід:
 Облігації українських підприємств 341 341 –
 ОВДП 25 183 25 183 –

25 524 25 524 –
Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю:
 ОВДП 11 106 11 106 –

11 106 11 106 –
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 211 726 202 904 (8 822)
 Фізичні особи 204 714 138 327 (66 387)
 Мікро-підприємства 47 028 35 740 (11 288)
 Малі підприємства 52 711 41 527 (11 184)

516 179 418 498 (97 681)
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 103 365 96 451 (6 914)
 Гарантії 2 741 2 702 (39)
 Авальовані векселі 742 738 (4)
 Акредитиви 160 160 –

107 008 100 051 (6 957)
Всього Стадія 1 і Стадія 2 659 817 555 179 (104 638)

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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В таблиці нижче зазначено вплив від визначення Стадії знецінення на загальну суму резервів під 
очікувані кредитні збитки за фінансовими активами, шляхом порівняння загальної суми резервів 
відображених станом на 31 грудня 2018 року за працюючими активами, що розглядаються на 
предмет знецінення, з умовним випадком, коли б вся сума знецінення оцінювалася, базуючись на 
кредитних збитках, очікуваних від подій дефолту протягом наступних 12 місяців (Стадія 1).

Відображено 
у звіті

Вся працююча 
заборгованість 

на Стадії 1
Вплив Стадії 

знецінення
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід:
 ОВДП 99 245 99 245 –

99 245 99 245 –
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 253 677 234 642 (19 035)
 Фізичні особи 155 918 83 162 (72 756)
 Мікро-підприємства 28 156 18 290 (9 866)
 Малі підприємства 13 066 10 967 (2 099)

450 817 347 061 (103 756)
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 121 772 99 282 (22 490)
 Гарантії 1 920 1 897 (23)
 Авальовані векселі 553 531 (22)
 Акредитиви 229 229 –

124 474 101 939 (22 535)
Всього Стадія 1 і Стадія 2 674 536 548 245 (126 291)

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

В таблиці нижче зазначено вплив від визначення Стадії знецінення на загальну суму резервів під 
очікувані кредитні збитки за фінансовими активами, шляхом порівняння загальної суми резервів 
відображених станом на 31 грудня 2019 року за працюючими активами, що розглядаються на 
предмет знецінення, з умовним випадком, коли б вся сума знецінення оцінювалася, базуючись на 
кредитних збитках, очікуваних від подій дефолту протягом всього строку існування фінансового 
активу (Стадія 2). У зв’язку з відсутністю історичної інформації щодо визначення стадій знецінення, 
наразі неможливо визначити обґрунтований рівень зростання, однак ми не очікуємо, що активи 
на Стадії 2 досягнуть будь-коли 100%.

Відображено 
у звіті

Вся працююча 
заборгованість 

на Стадії 1
Вплив Стадії 

знецінення
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід:
 Облігації українських підприємств 341 341 –
 ОВДП 25 183 56 493 31 310

25 524 56 834 31 310
Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю:
 ОВДП 11 106 39 444 28 338

11 106 39 444 28 338
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 211 726 296 520 84 794
 Фізичні особи 204 714 275 256 70 542
 Мікро-підприємства 47 028 64 167 17 139
 Малі підприємства 52 711 72 684 19 973

516 179 708 627 192 448
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 103 365 174 375 71 010
 Гарантії 2 741 2 805 64
 Авальовані векселі 742 1 300 558
 Акредитиви 160 167 7

107 008 178 647 71 639
Всього Стадія 1 і Стадія 2 659 817 983 552 323 735

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

В таблиці нижче зазначено вплив від визначення Стадії знецінення на загальну суму резервів під 
очікувані кредитні збитки за фінансовими активами, шляхом порівняння загальної суми резервів 
відображених станом на 31 грудня 2019 року за працюючими активами, що розглядаються на 
предмет знецінення, з умовним випадком, коли б вся сума знецінення оцінювалася, базуючись на 
кредитних збитках, очікуваних від подій дефолту протягом всього строку існування фінансового 
активу (Стадія 2). У зв’язку з відсутністю історичної інформації щодо визначення стадій знецінення, 
наразі неможливо визначити обґрунтований рівень зростання, однак ми не очікуємо, що активи 
на Стадії 2 досягнуть будь-коли 100%.

Відображено 
у звіті

Вся працююча 
заборгованість 

на Стадії 1
Вплив Стадії 

знецінення
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід:
 Облігації українських підприємств 341 341 –
 ОВДП 25 183 56 493 31 310

25 524 56 834 31 310
Інвестиційні цінні папери за амортизованою собівартістю:
 ОВДП 11 106 39 444 28 338

11 106 39 444 28 338
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 211 726 296 520 84 794
 Фізичні особи 204 714 275 256 70 542
 Мікро-підприємства 47 028 64 167 17 139
 Малі підприємства 52 711 72 684 19 973

516 179 708 627 192 448
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 103 365 174 375 71 010
 Гарантії 2 741 2 805 64
 Авальовані векселі 742 1 300 558
 Акредитиви 160 167 7

107 008 178 647 71 639
Всього Стадія 1 і Стадія 2 659 817 983 552 323 735

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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В таблиці нижче зазначено вплив від визначення Стадії знецінення на загальну суму резервів під 
очікувані кредитні збитки за фінансовими активами, шляхом порівняння загальної суми резервів 
відображених станом на 31 грудня 2018 року за працюючими активами, що розглядаються на 
предмет знецінення, з умовним випадком, коли б вся сума знецінення оцінювалася, базуючись на 
кредитних збитках, очікуваних від подій дефолту протягом всього строку існування фінансового 
активу (Стадія 2). У зв’язку з відсутністю історичної інформації щодо визначення стадій знецінення, 
наразі неможливо визначити обґрунтований рівень зростання, однак ми не очікуємо, що активи 
на Стадії 2 досягнуть будь-коли 100%.

Відображено 
у звіті

Вся працююча 
заборгованість 

на Стадії 1
Вплив Стадії 

знецінення
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід:
 ОВДП 99 245 161 785 62 540

99 245 161 785 62 540
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства 253 677 372 837 119 160
 Фізичні особи 155 918 210 309 54 391
 Мікро-підприємства 28 156 37 667 9 511
 Малі підприємства 13 066 23 755 10 689

450 817 644 568 193 751
Договірні та умовні фінансові зобов’язання:
 Зобов’язання з кредитування 121 772 205 906 84 134
 Гарантії 1 920 2 319 399
 Авальовані векселі 553 677 124
 Акредитиви 229 229 –

124 474 209 131 84 657
Всього Стадія 1 і Стадія 2 674 536 1 015 484 340 948

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Географічна концентрація фінансових активів та фінансових зобов’язань Банку представлена 
нижче:

2019 2018

Україна
Країни-члени 

ОЕСР
Інші 

країни Всього Україна
Країни-члени 

ОЕСР
Інші 

країни Всього

Активи:

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 782 034 2 729 426 31 110 13 542 570 8 679 648 1 657 735 24 670 10 362 053

Торгові активи 782 925 1 800 – 784 725 357 705 332 790 – 690 495
Заборгованість кредитних 
установ 8 014 306 2 161 960 – 10 176 266 5 012 758 2 618 078 – 7 630 836

Кредити клієнтам 47 486 520 240 615 47 487 375 47 316 830 574 112 47 317 516

Інвестиційні цінні папери:
- в обов’язковому порядку за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 823 – – 823 – – – –
- за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід 3 570 498 – – 3 570 498 3 455 556 – – 3 455 556
- за амортизованою 
собівартістю 1 578 101 – – 1 578 101 – – – –

Інші фінансові активи 179 155 1 467 634 323 1 647 112 23 136 1 024 406 356 1 047 898

Всього активів 72 394 362 6 361 060 32 048 78 787 470 64 845 633 5 633 583 25 138 70 504 354

Зобов’язання:

Торгові зобов’язання – 1 252 – 1 252 – 6 955 – 6 955
Заборгованість перед 
кредитними установами 110 508 91 798 12 670 214 976 145 989 986 541 16 162 1 148 692

Заборгованість перед клієнтами 66 228 790 277 295 190 428 66 696 513 58 024 544 250 418 84 901 58 359 863

Інші фінансові зобов’язання 1 710 301 41 219 997 1 752 517 1 495 586 41 136 564 1 537 286

Всього зобов’язань 68 049 599 411 564 204 095 68 665 258 59 666 119 1 285 050 101 627 61 052 796

Чиста балансова позиція 4 344 763 5 949 496 (172 047) 10 122 212 5 179 514 4 348 533 (76 489) 9 451 558

Чиста позабалансова позиція 
(Примітка 22) 22 045 409 123 055 3 458 22 171 922 21 343 561 10 484 6 157 21 360 202

Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування

Ризик ліквідності є поточним і потенційним ризиком стосовно доходів або капіталу, що випливає 
з неможливості виконання Банком своїх зобов’язань при настанні строку їх погашення без 
понесення недопустимих втрат.

Управління ризиком ліквідності передбачає наступне:     
— підтримання резерву ліквідності (ліквідні цінні папери та інші ліквідні активи);    
— зниження ризику концентрації зобов’язань;       
— розширення ресурсної бази на внутрішньому та зовнішньому ринках;    
— встановлення у разі необхідності додаткових обмежень на активні операції Банку;   
— аналіз ситуації на ринку;         
— аналіз динаміки активів та зобов’язань з метою виявлення відхилення від запланованих 
показників;           
— дотримання лімітів.

Основними джерелами фінансування є:       
— в національній валюті: депозити клієнтів, депозити міжбанківського ринку;    
— в іноземній валюті: короткострокові та довгострокові міжбанківські кредити (включаючи позики 
міжнародних фінансових організацій), а також депозити клієнтів.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Україна
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ОЕСР
Інші 

країни Всього Україна
Країни-члени 

ОЕСР
Інші 

країни Всього
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— аналіз динаміки активів та зобов’язань з метою виявлення відхилення від запланованих 
показників;           
— дотримання лімітів.

Основними джерелами фінансування є:       
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Ризик ліквідності вимірюється за трьома основними сценаріями:    
— на основі договірних потоків коштів;        
— на основі очікуваних потоків коштів, відповідно до очікуваної поведінки окремих продуктів 
Банку за звичайних ринкових умов (сценарій поточної ситуації);     
— на основі кризового сценарію (стрес-тестування).

Основними показниками ступеня ризику ліквідності є:     
— співвідношення активів до пасивів у певних часових інтервалах (у випадку сценарію 
за договірними строками погашення);        
— рівень кумулятивних розривів між активами та пасивами в групах часових інтервалів потоків 
коштів, рівень очікуваного надлишку ліквідності (у випадку сценаріїв поточної ситуації та 
стрес-тестування);          
— значення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR);       
— значення попереджувальних індикаторів кризи ліквідності.

Критичний рівень відповідного показника визначається величиною встановлених Банком лімітів, 
контроль за дотриманням яких здійснюється на щоденній основі.

Основні принципи сценарного аналізу

Сценарій на основі договірних строків потоків коштів використовується для обов’язкової звітності 
перед НБУ та аналізу динаміки балансових статей Банку.

Моделювання поведінки продуктів Банку проводиться згідно зі стандартами Групи RBI AG, 
враховуючи вимоги рекомендацій Базельського Комітету Банківського нагляду «Базель III: 
Міжнародна основа оцінки, стандартів та контролю ризику ліквідності» та беручи до уваги 
специфіку локального ринку.

В основу сценаріїв поточної ситуації покладені наступні фактори:     
— стійкість активів та зобов’язань (як строкових, так і безстрокових продуктів);    
— ліквідність цінних паперів у портфелі Банку;       
— відтік коштів за наданими кредитними лініями та виданими гарантіями;    
— якість кредитного портфелю;         
— поточний прогноз динаміки активів та пасивів Банку.

В основі сценарію кризової ситуації покладено загальні рекомендації Базельського Комітету 
Банківського нагляду «Базель III: Міжнародна основа оцінки, стандартів та контролю ризику 
ліквідності». Характер кризової ситуації визначається як комбінація репутаційної кризи та 
загальної ринкової кризи (так званий сценарій «комбінованої» кризи). При цьому враховуються 
наступні фактори:          
— збільшення відтоку коштів депозитів клієнтів;       
— дострокове зняття строкових депозитів клієнтів;       
— відсутність пролонгації зобов’язань, зменшення їх стійкості;     
— зниження надходжень на фоні погіршення якості кредитного портфелю.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Також Банк щоденно моніторить коефіцієнти ліквідності, встановлені НБУ та, за необхідності, 
здійснює стрес-тестування та аналіз сценаріїв. У 2019 році НБУ було впроваджено новий 
обов’язковий норматив ліквідності – коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), що замінив нормативи 
Н4 та Н5. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років зазначені нормативи, розраховані у відповідності 
до вимог НБУ, були такими:

2019, % 2018, %
Н4 «Норматив миттєвої ліквідності» (грошові кошти та кошти, що знаходяться на по-
точних рахунках/зобов’язання, що підлягають оплаті за вимогою) (нормативне зна-
чення не менше 20%) 42,91
Н5 «Норматив поточної ліквідності» (активи, що підлягають отриманню протягом 31 
дня/зобов’язання, що погашаються протягом 31 дня) (нормативне значення не менше 
40%) 52,51
Н6 «Норматив короткострокової ліквідності» (певні активи з договірним строком 
погашення до 1 року/зобов’язання з договірним строком погашення до 1 року та 
позабалансові зобов’язання) (нормативне значення не менше 60%) 81,96 84,25
LCRвв «Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами» (необтяжені 
високоякісні ліквідні активи / чистий очікуваний відтік грошових коштів протягом 30 
днів) (нормативне значення не менше 100%) 197,66
LCRів «Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті» (необтяжені 
високоякісні ліквідні активи/чистий очікуваний відтік грошових коштів протягом 30 
днів) (нормативне значення не менше 100%) 196,26

Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків від дати звіту про 
фінансовий стан до дати погашення згідно з відповідним договором

У наведеній нижче таблиці відображено види і строки погашення фінансових зобов’язань Банку 
станом на 31 грудня 2019 та 2018 років на основі договірних недисконтованих зобов’язань з 
виплати коштів:

Фінансові зобов’язання станом 
на 31 грудня 2019 До 3 місяців 3-12 місяців 1-5 років Понад 5 років Всього
Торгові зобов’язання 1 383 – – – 1 383
в т.ч. похідні інструменти, що 
погашаються шляхом поставки 
базового активу: 1 383 – – – 1 383
- суми до отримання за 
договорами (556 558) – – – (556 558)
- суми до сплати за договорами 557 941 – – – 557 941
Заборгованість перед кредитними 
установами 215 024 – – – 215 024
Заборгованість перед клієнтами 60 983 967 5 837 702 227 178 461 67 049 308
Зобов’язання орендаря за 
договорами оренди 34 999 94 795 430 336 102 931 663 061
Інші фінансові зобов’язання 
(крім зобов’язань орендаря за 
договорами оренди) 1 312 930 – – – 1 312 930
Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 62 548 303 5 932 497 657 514 103 392 69 241 706

Фінансові зобов’язання станом 
на 31 грудня 2018 До 3 місяців 3-12 місяців 1-5 років Понад 5 років Всього
Торгові зобов’язання 7 081 – – – 7 081
в т.ч. похідні інструменти, що 
погашаються шляхом поставки 
базового активу: 7 081 – – – 7 081
- суми до отримання за 
договорами (1 137 781) – – – (1 137 781)
- суми до сплати за договорами 1 144 862 – – – 1 144 862
Заборгованість перед кредитними 
установами 736 725 437 237 – – 1 173 962
Заборгованість перед клієнтами 53 446 946 5 031 679 126 422 1 240 58 606 287
Інші фінансові зобов’язання 1 537 286 – – – 1 537 286
Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 55 728 038 5 468 916 126 422 1 240 61 324 616

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Також Банк щоденно моніторить коефіцієнти ліквідності, встановлені НБУ та, за необхідності, 
здійснює стрес-тестування та аналіз сценаріїв. У 2019 році НБУ було впроваджено новий 
обов’язковий норматив ліквідності – коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR), що замінив нормативи 
Н4 та Н5. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років зазначені нормативи, розраховані у відповідності 
до вимог НБУ, були такими:

2019, % 2018, %
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дня/зобов’язання, що погашаються протягом 31 дня) (нормативне значення не менше 
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погашення до 1 року/зобов’язання з договірним строком погашення до 1 року та 
позабалансові зобов’язання) (нормативне значення не менше 60%) 81,96 84,25
LCRвв «Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами» (необтяжені 
високоякісні ліквідні активи / чистий очікуваний відтік грошових коштів протягом 30 
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високоякісні ліквідні активи/чистий очікуваний відтік грошових коштів протягом 30 
днів) (нормативне значення не менше 100%) 196,26

Аналіз фінансових зобов’язань, згрупованих на основі строків від дати звіту про 
фінансовий стан до дати погашення згідно з відповідним договором

У наведеній нижче таблиці відображено види і строки погашення фінансових зобов’язань Банку 
станом на 31 грудня 2019 та 2018 років на основі договірних недисконтованих зобов’язань з 
виплати коштів:

Фінансові зобов’язання станом 
на 31 грудня 2019 До 3 місяців 3-12 місяців 1-5 років Понад 5 років Всього
Торгові зобов’язання 1 383 – – – 1 383
в т.ч. похідні інструменти, що 
погашаються шляхом поставки 
базового активу: 1 383 – – – 1 383
- суми до отримання за 
договорами (556 558) – – – (556 558)
- суми до сплати за договорами 557 941 – – – 557 941
Заборгованість перед кредитними 
установами 215 024 – – – 215 024
Заборгованість перед клієнтами 60 983 967 5 837 702 227 178 461 67 049 308
Зобов’язання орендаря за 
договорами оренди 34 999 94 795 430 336 102 931 663 061
Інші фінансові зобов’язання 
(крім зобов’язань орендаря за 
договорами оренди) 1 312 930 – – – 1 312 930
Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 62 548 303 5 932 497 657 514 103 392 69 241 706
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на 31 грудня 2018 До 3 місяців 3-12 місяців 1-5 років Понад 5 років Всього
Торгові зобов’язання 7 081 – – – 7 081
в т.ч. похідні інструменти, що 
погашаються шляхом поставки 
базового активу: 7 081 – – – 7 081
- суми до отримання за 
договорами (1 137 781) – – – (1 137 781)
- суми до сплати за договорами 1 144 862 – – – 1 144 862
Заборгованість перед кредитними 
установами 736 725 437 237 – – 1 173 962
Заборгованість перед клієнтами 53 446 946 5 031 679 126 422 1 240 58 606 287
Інші фінансові зобов’язання 1 537 286 – – – 1 537 286
Всього недисконтовані фінансові 
зобов’язання 55 728 038 5 468 916 126 422 1 240 61 324 616
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До коштів клієнтів включені строкові депозити фізичних осіб. Договори депозитів фізичних 
осіб можуть містити умови як із можливістю виплати на вимогу так і без такої можливості. 
Строкові депозити фізичних осіб включені до показників, поданих вище, за строками їх сплати, 
передбаченими договорами (тобто за умови, що вкладники не вимагатимуть виплати депозитів до 
строку, зазначеному у договорі). Значна частина депозитів фізичних осіб – це короткострокові 
депозити і тому у таблиці вони показані у колонці «До 3 місяців».

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума депозитів фізичних осіб, без врахування суми 
нарахованих, та несплачених відсотків та майбутніх недисконтованих грошових потоків, включених 
до періоду від 3 до 12 місяців становить 4 399 036 тис. грн. (2018 р.: 4 229 301 тис. грн.). Однак 
Банк розраховує на те, що більшість клієнтів не вимагатимуть виплат на найбільш ранню можливу 
дату, коли Банк мав би здійснити відповідну виплату, і таблиця не відображає очікувані грошові 
потоки, розраховані Банком на основі історичної інформації щодо переукладання депозитів. 
Дивіться Примітку 32 «Аналіз активів та зобов’язань за строками погашення» з аналізом активів 
та зобов’язань Банку за строками, коли вони очікувано будуть отримані чи сплачені. 

У наведеній нижче таблиці відображено строки виконання договірних та умовних фінансових 
зобов’язань Банку, які передбачені відповідними договорами.

До 3 місяців 3-12 місяців 1-5 років Всього
2019 1 069 730 1 813 407 496 657 3 379 794
2018 989 619 1 850 070 425 312 3 265 001

Банк не очікує на те, що йому доведеться виконати всі договірні та умовні фінансові зобов’язання 
до закінчення строку їх дії. Видані гарантії, авальовані векселі та акредитиви зобов’язують Банк 
здійснювати платежі від імені клієнтів у разі конкретної дії, відповідно, може виникнути необхідність 
у негайних дострокових платежах за цими зобов’язаннями до закінчення договірного строку дії 
даних зобов’язань. Аналіз договірних та умовних зобов’язань за типами наведено у Примітці 22.

Станом на 31 грудня 2019 року відкличні зобов’язання Банку з кредитування становили 
18 914 036 тис. грн (2018 р.: 18 219 675 тис. грн).

Згортання фінансових активів та фінансових зобов’язань

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років не було згортання фінансових інструментів у звіті про 
фінансовий стан.

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає 
внаслідок несприятливих змін ринкових цін.

Міри ринкового ризику визначено централізовано підрозділом ринкових ризиків Групи 
RBI AG. Основними показниками є:        
— чутливість: залежність теперішньої вартості певної позиції від зміни певних ризик-факторів 
(курсів валют, процентних ставок, тощо);        
— VaR: оцінка максимальних ймовірних збитків протягом певного періоду за поточних ринкових 
умов з визначеним довірчим рівнем;        

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

— стрес-VaR: оцінка максимальних ймовірних збитків протягом певного періоду за кризових 
умов з визначеним довірчим рівнем;        
— показники, що базуються на прибутку/збитку (попереджувальні індикатори): сума 
накопиченого прибутку/збитку тих чи інших груп інструментів/операцій.

Контроль за дотриманням лімітів проводиться на щоденній основі. Основними категоріями 
ринкового ризику є валютний та процентний ризики.

Процентний ризик банківської книги

Процентний ризик – це ризик потенційних втрат від несприятливих та неочікуваних змін 
процентних ставок, що має вплив на майбутні грошові потоки та справедливу вартість фінансових 
інструментів.

Основними інструментами управління є:        
— політика щодо управління процентним ризиком банківської книги;     
— інструменти хеджування (наприклад, процентні свопи), проте Банк не застосовує 
хеджування в обліку;          
— трансфертне ціноутворення;         
— стрес-тестування процентного ризику банківської книги;      
— неперервний моніторинг та контроль за динамікою позицій.

Банк здійснює щомісячну симуляцію процентного ризику та оцінює вплив на чисті процентні 
доходи та капітал.

Наведена нижче таблиця відображає чутливість до можливих змін у процентних ставках при 
незмінному значенні всіх інших змінних Консолідованого звіту про прибутки та збитки Банку.

Чутливість чистого процентного доходу відображає вплив припустимих змін у процентних ставках 
на прибуток до оподаткування Банку за один рік, визначений на основі процентних ставок на 
неторгові фінансові активи та фінансові зобов’язання, наявні станом на 31 грудня 2019 та 2018 
років. Ефект впливу на капітал не відрізняється від ефекту впливу на Консолідований звіт про 
прибутки та збитки.

Валюта

Збільшення у 
базисних пунктах 

2019

Чутливість чистого 
процентного доход 

2019

Збільшення у 
базисних пунктах 

2018

Чутливість чистого 
процентного 
доходу 2018

Гривня +200bp 147 302 +80bp 78 727
Євро +200bp 25 729 +83bp 4 973
Долар США +200bp 95 889 +141bp 42 794

Валюта

Зменшення у 
базисних пунктах 

2019

Чутливість чистого 
процентного 
доходу 2019

Зменшення у 
базисних пунктах 

2018

Чутливість чистого 
процентного 
доходу 2018

Гривня -200bp (156 087) -80bp (78 727)
Євро -200bp (32 490) -83bp (4 973)
Долар США -200bp (98 242) -141bp (42 794)

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

— стрес-VaR: оцінка максимальних ймовірних збитків протягом певного періоду за кризових 
умов з визначеним довірчим рівнем;        
— показники, що базуються на прибутку/збитку (попереджувальні індикатори): сума 
накопиченого прибутку/збитку тих чи інших груп інструментів/операцій.

Контроль за дотриманням лімітів проводиться на щоденній основі. Основними категоріями 
ринкового ризику є валютний та процентний ризики.

Процентний ризик банківської книги

Процентний ризик – це ризик потенційних втрат від несприятливих та неочікуваних змін 
процентних ставок, що має вплив на майбутні грошові потоки та справедливу вартість фінансових 
інструментів.

Основними інструментами управління є:        
— політика щодо управління процентним ризиком банківської книги;     
— інструменти хеджування (наприклад, процентні свопи), проте Банк не застосовує 
хеджування в обліку;          
— трансфертне ціноутворення;         
— стрес-тестування процентного ризику банківської книги;      
— неперервний моніторинг та контроль за динамікою позицій.

Банк здійснює щомісячну симуляцію процентного ризику та оцінює вплив на чисті процентні 
доходи та капітал.

Наведена нижче таблиця відображає чутливість до можливих змін у процентних ставках при 
незмінному значенні всіх інших змінних Консолідованого звіту про прибутки та збитки Банку.

Чутливість чистого процентного доходу відображає вплив припустимих змін у процентних ставках 
на прибуток до оподаткування Банку за один рік, визначений на основі процентних ставок на 
неторгові фінансові активи та фінансові зобов’язання, наявні станом на 31 грудня 2019 та 2018 
років. Ефект впливу на капітал не відрізняється від ефекту впливу на Консолідований звіт про 
прибутки та збитки.

Валюта

Збільшення у 
базисних пунктах 

2019

Чутливість чистого 
процентного доход 

2019

Збільшення у 
базисних пунктах 

2018

Чутливість чистого 
процентного 
доходу 2018

Гривня +200bp 147 302 +80bp 78 727
Євро +200bp 25 729 +83bp 4 973
Долар США +200bp 95 889 +141bp 42 794

Валюта

Зменшення у 
базисних пунктах 

2019

Чутливість чистого 
процентного 
доходу 2019

Зменшення у 
базисних пунктах 

2018

Чутливість чистого 
процентного 
доходу 2018

Гривня -200bp (156 087) -80bp (78 727)
Євро -200bp (32 490) -83bp (4 973)
Долар США -200bp (98 242) -141bp (42 794)

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Валютний ризик

Валютний ризик – це ризик потенційних збитків внаслідок несприятливих та неочікуваних коливань 
обмінних курсів іноземних валют, який має потенційний вплив на прибутковість та капітал Банку.

Основними інструментами управління є:        
— операції на міжбанківському валютному ринку;       
— політика щодо валютного курсу Банку за операціями з клієнтами;     
— інструменти хеджування (наприклад, форвардні угоди, індексовані облігації), проте Банк 
не застосовує хеджування в обліку;        
— неперервний моніторинг та контроль за динамікою позицій.

Керівництво постійно відстежує та здійснює управління валютною позицією Банку та ставить на 
меті зменшити відкриту валютну позицію по тим валютам, що мають найбільший вплив на діяльність 
Банку.

У наведених нижче таблицях зазначені валюти, що наражають Банк на значний ризик станом 
на 31 грудня 2019 та 2018 років, з огляду на монетарні активи та зобов’язання та прогнозовані 
грошові потоки. Аналіз полягає у визначенні впливу можливих поміркованих змін в обмінних курсах 
іноземних валют до гривні при незмінному значенні всіх інших параметрів Консолідованого звіту 
про прибутки та збитки Банку (через наявність монетарних активів та зобов’язань, справедлива 
вартість яких є чутливою до змін обмінних курсів валют). Вплив на капітал не відрізняється від 
впливу на Консолідований звіт про прибутки та збитки.

Наведені у таблиці від’ємні значення відображають потенційне зменшення чистого доходу або 
капіталу, тоді як позитивні значення відображають їх потенційне збільшення.

Валюта

Збільшення 
обмінного курсу, % 

2019

Вплив на прибуток 
до оподаткування 

2019

Збільшення 
обмінного курсу, % 

2018

Вплив на прибуток 
до оподаткування 

2018
Долар США 1,13% (234) 0,84% (839)
Євро 1,81% 598 1,35% (38)
Російський рубль 2,03% 40 2,71% 14

Валюта

Зменшення 
обмінного курсу, % 

2019

Вплив на прибуток 
до оподаткування 

2019

Зменшення 
обмінного курсу, % 

2018

Вплив на прибуток 
до оподаткування 

2018
Долар США 1,02% 212 0,81% 809
Євро 1,77% (583) 1,18% 33
Російський рубль 1,98% (39) 1,90% (10)

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
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Аналіз валютного ризику

Валюта

2019 2018

Валютні активи
Валютні 

зобов’язання

Довга/
(коротка) 

валютна 
позиція Валютні активи

Валютні 
зобов’язання

Довга/
(коротка) 

валютна 
позиція

Долар США 13 607 067 (13 627 813) (20 746) 12 434 306 (12 536 056) (101 750)
Євро 6 301 018 (6 268 063) 32 955 6 129 782 (6 132 524) (2 742)
Російський рубль 156 491 (154 517) 1 974 121 893 (121 369) 524
Інші 113 627 (111 623) 2 004 88 237 (87 461) 776

Ризик дострокового погашення

Ризик дострокового погашення – це ризик понесення Банком фінансового збитку внаслідок того, 
що його клієнти та контрагенти погасять зобов’язання або вимагатимуть погашення зобов’язань 
раніше чи пізніше, ніж очікувалось, наприклад, іпотечні кредити з фіксованою ставкою у випадку 
зниження процентних ставок.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років керівництво вважає, що для Банку ризик дострокового 
погашення є незначним.

Операційний ризик

Операційний ризик – це ризик втрат (в т.ч. недоотримання запланованих доходів), що виникає 
через неадекватні або недосконалі внутрішні процеси, дії персоналу, систем, або в результаті 
впливу зовнішніх подій. Це визначення включає юридичний та інформаційний ризики та не 
включає стратегічний та репутаційний ризики.

Банком впроваджено децентралізовану систему управління операційним ризиком, яка охоплює 
усі види банківської діяльності та всі структурні рівні: від органів управління до рівня, на якому 
безпосередньо генерується або приймається ризик.

Загальний контроль за управлінням операційним ризиком здійснюється окремим структурним 
підрозділом, який надає необхідну консультаційну, методологічну, інформаційну підтримку 
підрозділам виникнення ризику та підрозділам другої лінії захисту.

Банк застосовує принципи, інструменти та методи з управління операційним ризиком, впроваджені 
у Групі RBI AG. Зокрема, проведення щорічної оцінки ризику, сценарний аналіз, визначення та 
моніторинг індикаторів раннього попередження операційного ризику, встановлення мінімальних 
стандартів збору даних про події операційного ризику, ініціювання впровадження заходів з 
управління операційним ризиком та періодичний моніторинг стану їх виконання, а також звітування 
з питань управління операційним ризиком Наглядовій Раді, Правлінню Банку та Комітету з 
управління та контролю операційними ризиками.

З метою пом’якшення операційного ризику Банк застосовує оцінку та бюджетування капіталу під 
операційний ризик. Капітал під операційний ризик розраховується відповідно до стандартизованого 
підходу. Для відшкодування можливих втрат внаслідок реалізації операційного ризику Банком 
укладено договори страхування ризиків, пов’язані з господарською та операційною діяльністю 
Банку.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Аналіз валютного ризику

Валюта

2019 2018

Валютні активи
Валютні 

зобов’язання

Довга/
(коротка) 

валютна 
позиція Валютні активи

Валютні 
зобов’язання

Довга/
(коротка) 

валютна 
позиція

Долар США 13 607 067 (13 627 813) (20 746) 12 434 306 (12 536 056) (101 750)
Євро 6 301 018 (6 268 063) 32 955 6 129 782 (6 132 524) (2 742)
Російський рубль 156 491 (154 517) 1 974 121 893 (121 369) 524
Інші 113 627 (111 623) 2 004 88 237 (87 461) 776

Ризик дострокового погашення

Ризик дострокового погашення – це ризик понесення Банком фінансового збитку внаслідок того, 
що його клієнти та контрагенти погасять зобов’язання або вимагатимуть погашення зобов’язань 
раніше чи пізніше, ніж очікувалось, наприклад, іпотечні кредити з фіксованою ставкою у випадку 
зниження процентних ставок.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років керівництво вважає, що для Банку ризик дострокового 
погашення є незначним.

Операційний ризик

Операційний ризик – це ризик втрат (в т.ч. недоотримання запланованих доходів), що виникає 
через неадекватні або недосконалі внутрішні процеси, дії персоналу, систем, або в результаті 
впливу зовнішніх подій. Це визначення включає юридичний та інформаційний ризики та не 
включає стратегічний та репутаційний ризики.

Банком впроваджено децентралізовану систему управління операційним ризиком, яка охоплює 
усі види банківської діяльності та всі структурні рівні: від органів управління до рівня, на якому 
безпосередньо генерується або приймається ризик.

Загальний контроль за управлінням операційним ризиком здійснюється окремим структурним 
підрозділом, який надає необхідну консультаційну, методологічну, інформаційну підтримку 
підрозділам виникнення ризику та підрозділам другої лінії захисту.

Банк застосовує принципи, інструменти та методи з управління операційним ризиком, впроваджені 
у Групі RBI AG. Зокрема, проведення щорічної оцінки ризику, сценарний аналіз, визначення та 
моніторинг індикаторів раннього попередження операційного ризику, встановлення мінімальних 
стандартів збору даних про події операційного ризику, ініціювання впровадження заходів з 
управління операційним ризиком та періодичний моніторинг стану їх виконання, а також звітування 
з питань управління операційним ризиком Наглядовій Раді, Правлінню Банку та Комітету з 
управління та контролю операційними ризиками.

З метою пом’якшення операційного ризику Банк застосовує оцінку та бюджетування капіталу під 
операційний ризик. Капітал під операційний ризик розраховується відповідно до стандартизованого 
підходу. Для відшкодування можливих втрат внаслідок реалізації операційного ризику Банком 
укладено договори страхування ризиків, пов’язані з господарською та операційною діяльністю 
Банку.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Система управління операційним ризиком

Управління операційним ризиком включає в себе процес ідентифікації, вимірювання, аналізу 
та моніторингу схильності до ризику, що виникає внаслідок неадекватних або недосконалих 
внутрішніх процесів, дій персоналу і роботи інформаційних систем, або в результаті впливу 
зовнішніх подій.

Взаємодія між учасниками процесу управління операційним ризиком, розподіл повноважень та 
обов’язків базується на моделі трьох ліній захисту від реалізації операційного ризику.

Першою лінією захисту є підрозділи виникнення ризику (бізнес-підрозділи), які генерують 
операційний ризик та володіють ним. В кожному самостійному структурному-підрозділі Банку 
призначені менеджери операційного ризику (ORMи) та спеціалізовані фахівці з операційного 
ризику (DORSи), які відповідають за щоденне управління операційним ризиком. ORMи на 
проактивній основі вирішують питання щодо використання методів управління операційним 
ризиком, таких як мінімізація ризику, страхування, ліміти прийняття ризику. 

Друга лінія захисту – підрозділ з контролю за операційним ризиком, Головний ризик-менеджер 
Банку, Комітет з управління операційними ризиками та контролями, підрозділ комплаєнсу – 
забезпечує незалежну оцінку операційного ризику, нагляд та стимулює першу лінію захисту в 
управлінні операційним ризиком.

Третьою лінією захисту є Служба внутрішнього аудиту, яка перевіряє ефективність та адекватність 
системи управління операційним ризиком і супутніх процесів. Функція аудиту не є частиною 
щоденного процесу управління операційним ризиком, Служба внутрішнього аудиту виконує 
функцію незалежного нагляду.

Інструменти управління операційним ризиком

У Банку впроваджені та діють наступні інструменти управління операційним ризиком:   
— Збір даних про події операційного ризику: збитки, які виникли внаслідок реалізації події 
операційного ризику, вносяться до централізованої бази даних з реєстрації інцидентів 
операційного ризику. До цієї бази вносяться всі події операційного ризику, що відбулися у 
Банку, починаючи зі встановленого ліміту збитків за ними;      
— Оцінка операційного ризику: оцінка ризику проводиться на щорічній основі з метою 
ідентифікації існуючих ризиків, розробки та впровадження заходів з їх мінімізації та сприяє 
підвищенню рівня обізнаності з питань операційного ризику. Оцінка ризику визначає чистий 
ризик процесу, підрозділу виникнення ризику або діяльності, яка оцінювалась, з метою 
якісного управління операційним ризиком. Результати оцінки ризику агрегуються в ризик-
профіль операційного ризику Банку;        
— Сценарний аналіз: процес, в ході якого розглядається вплив надзвичайних, але 
імовірних, подій на діяльність Банку та оцінюється ймовірність та серйозність настання 
таких події в межах можливих наслідків. Метою сценарного аналізу є: забезпечення 
перспективного методу збору малоймовірних подій, які, можливо, не відбувались в 
Банку, та підвищення обізнаності шляхом надання прогнозу по різним типам ризиків, 
керування заходами з мінімізації ОР та планами інвестування;   

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

177

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

177
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— Аналіз балансу: систематичний перегляд та звірка рахунків, що використовуються для 
відображення подій ОР для забезпечення повноти даних. Аналіз забезпечує детальний 
перегляд та звірку інформації по рахунках та дозволяє виявити пропущені події;   
— Індикатори раннього попередження операційного ризику: кількісні показники, які 
використовуються для виявлення та моніторингу потенційних ризиків. Забезпечують Банк раннім 
сигналом щодо потенційних проблем або змін в ризик-профілі Банку, що можуть потребувати 
заходів з реагування.

Ці інструменти дозволяють виявити та оцінити операційний ризик, який властивий всім продуктам, 
процесам, системам і напрямкам діяльності; встановити причини виникнення ризику, вживати 
заходів з попередження/мінімізації операційного ризику; переглядаються та вдосконалюються 
на регулярній основі.

31. Справедлива вартість       
фінансових інструментів
У наведеній нижче таблиці відображено балансову та справедливу вартість фінансових активів та 
фінансових зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2019 року:

31 грудня 2019 Торгові 

В обов'язковому 
порядку за 

справедливою 
вартістю через 

прибуток або 
збиток

За 
амортизо-

ваною 
собівартістю

За 
справедливою 
вартістю через 

інший сукупний 
дохід

Всього 
балансова 

вартість
Справедлива 

вартість
Грошові кошти та їх еквіваленти – – 13 542 570 – 13 542 570 13 542 710
Торгові активи 784 725 – – – 784 725 784 725
Заборгованість кредитних установ – – 10 176 266 – 10 176 266 10 168 609
Кредити клієнтам – – 47 487 375 – 47 487 375 49 143 166
Інвестиційні цінні папери:
- в обов'язковому порядку за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток – 823 – – 823 823

- за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід – – – 3 570 498 3 570 498 3 570 498

- за амортизованою собівартістю – – 1 578 101 – 1 578 101 1 750 343
Інші фінансові активи – – 1 647 112 – 1 647 112 1 647 112
Фінансові активи 784 725 823 74 431 424 3 570 498 78 787 470 80 607 986

Торгові зобов’язання 1 252 – – – 1 252 1 252
Заборгованість перед кредитними 
установами – – 214 976 – 214 976 214 976
Заборгованість перед клієнтами – – 66 696 513 – 66 696 513 66 935 290
Інші фінансові зобов’язання 
(крім зобов’язань орендаря за 
договорами оренди) – – 1 312 929 – 1 312 929 1 312 929
Фінансові зобов’язання 1 252 – 68 224 418 – 68 225 670 68 464 447

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

— Аналіз балансу: систематичний перегляд та звірка рахунків, що використовуються для 
відображення подій ОР для забезпечення повноти даних. Аналіз забезпечує детальний 
перегляд та звірку інформації по рахунках та дозволяє виявити пропущені події;   
— Індикатори раннього попередження операційного ризику: кількісні показники, які 
використовуються для виявлення та моніторингу потенційних ризиків. Забезпечують Банк раннім 
сигналом щодо потенційних проблем або змін в ризик-профілі Банку, що можуть потребувати 
заходів з реагування.

Ці інструменти дозволяють виявити та оцінити операційний ризик, який властивий всім продуктам, 
процесам, системам і напрямкам діяльності; встановити причини виникнення ризику, вживати 
заходів з попередження/мінімізації операційного ризику; переглядаються та вдосконалюються 
на регулярній основі.

31. Справедлива вартість       
фінансових інструментів
У наведеній нижче таблиці відображено балансову та справедливу вартість фінансових активів та 
фінансових зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2019 року:

31 грудня 2019 Торгові 

В обов'язковому 
порядку за 

справедливою 
вартістю через 

прибуток або 
збиток

За 
амортизо-

ваною 
собівартістю

За 
справедливою 
вартістю через 

інший сукупний 
дохід

Всього 
балансова 

вартість
Справедлива 

вартість
Грошові кошти та їх еквіваленти – – 13 542 570 – 13 542 570 13 542 710
Торгові активи 784 725 – – – 784 725 784 725
Заборгованість кредитних установ – – 10 176 266 – 10 176 266 10 168 609
Кредити клієнтам – – 47 487 375 – 47 487 375 49 143 166
Інвестиційні цінні папери:
- в обов'язковому порядку за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток – 823 – – 823 823

- за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід – – – 3 570 498 3 570 498 3 570 498

- за амортизованою собівартістю – – 1 578 101 – 1 578 101 1 750 343
Інші фінансові активи – – 1 647 112 – 1 647 112 1 647 112
Фінансові активи 784 725 823 74 431 424 3 570 498 78 787 470 80 607 986

Торгові зобов’язання 1 252 – – – 1 252 1 252
Заборгованість перед кредитними 
установами – – 214 976 – 214 976 214 976
Заборгованість перед клієнтами – – 66 696 513 – 66 696 513 66 935 290
Інші фінансові зобов’язання 
(крім зобов’язань орендаря за 
договорами оренди) – – 1 312 929 – 1 312 929 1 312 929
Фінансові зобов’язання 1 252 – 68 224 418 – 68 225 670 68 464 447

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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У наведеній нижче таблиці відображено балансову та справедливу вартість фінансових активів та 
фінансових зобов’язань Банку станом на 31 грудня 2018 року:

31 грудня 2018 Торгові

За 
амортизованою 

собівартістю

За 
справедливою 
вартістю через 

інший сукупний 
дохід

Всього 
балансова 

вартість
Справедлива 

вартість

Грошові кошти та їх еквіваленти – 10 362 053 – 10 362 053 10 362 066

Торгові активи 690 495 – – 690 495 690 495

Заборгованість кредитних установ – 7 630 836 – 7 630 836 7 623 334

Кредити клієнтам – 47 317 516 – 47 317 516 47 521 210

Інвестиційні цінні папери:
 - за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід – – 3 455 556 3 455 556 3 455 556

Інші фінансові активи – 1 047 898 – 1 047 898 1 047 898

Фінансові активи 690 495 66 358 303 3 455 556 70 504 354 70 700 559

Торгові зобов’язання 6 955 – – 6 955 6 955

Заборгованість перед кредитними установами – 1 148 692 – 1 148 692 1 148 692

Заборгованість перед клієнтами – 58 359 863 – 58 359 863 58 551 513

Інші фінансові зобов’язання – 1 537 286 – 1 537 286 1 537 286

Фінансові зобов’язання 6 955 61 045 841 – 61 052 796 61 244 446

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що 
відображаються за справедливою вартістю

У наведеній нижче таблиці відображено аналіз фінансових інструментів, що відображаються 
за справедливою вартістю, за рівнями ієрархії, класами та підкласами фінансових активів та 
зобов’язань:

31 грудня 2019 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього
Фінансові активи
Торгові активи:
 ОВДП – 772 700 – 772 700
 Похідні фінансові інструменти – 12 025 – 12 025

– 784 725 – 784 725
Інвестиційні цінні папери, що в обов’язковому по-
рядку оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток:
 Акції українських підприємств – 823 – 823

– 823 – 823
Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
 ОВДП – 3 488 201 – 3 488 201 
 Облігації українських підприємств – 82 297 – 82 297

– 3 570 498 – 3 570 498
Фінансові активи за справедливою вартістю – 4 356 046 – 4 356 046

Фінансові зобов’язання
Торгові зобов’язання:
 Похідні фінансові інструменти – 1 252 – 1 252
Фінансові зобов’язання за справедливою 
вартістю – 1 252 – 1 252

31 грудня 2018 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього
Фінансові активи
Торгові активи:
 ОВДП – 354 248 – 354 248
 Казначейські облігації США 332 790 – – 332 790
 Похідні фінансові інструменти – 3 457 – 3 457

332 790 357 705 – 690 495
Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
 ОВДП – 3 455 556 – 3 455 556

– 3 455 556 – 3 455 556
Фінансові активи за справедливою вартістю 332 790 3 813 261 – 4 146 051

Фінансові зобов’язання
Торгові зобов’язання:
 Похідні фінансові інструменти – 6 955 – 6 955
Фінансові зобов’язання за справедливою 
вартістю – 6 955 – 6 955

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що 
відображаються за справедливою вартістю

У наведеній нижче таблиці відображено аналіз фінансових інструментів, що відображаються 
за справедливою вартістю, за рівнями ієрархії, класами та підкласами фінансових активів та 
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 Похідні фінансові інструменти – 12 025 – 12 025

– 784 725 – 784 725
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рядку оцінюються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток:
 Акції українських підприємств – 823 – 823

– 823 – 823
Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
 ОВДП – 3 488 201 – 3 488 201 
 Облігації українських підприємств – 82 297 – 82 297

– 3 570 498 – 3 570 498
Фінансові активи за справедливою вартістю – 4 356 046 – 4 356 046

Фінансові зобов’язання
Торгові зобов’язання:
 Похідні фінансові інструменти – 1 252 – 1 252
Фінансові зобов’язання за справедливою 
вартістю – 1 252 – 1 252

31 грудня 2018 Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього
Фінансові активи
Торгові активи:
 ОВДП – 354 248 – 354 248
 Казначейські облігації США 332 790 – – 332 790
 Похідні фінансові інструменти – 3 457 – 3 457

332 790 357 705 – 690 495
Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід:
 ОВДП – 3 455 556 – 3 455 556

– 3 455 556 – 3 455 556
Фінансові активи за справедливою вартістю 332 790 3 813 261 – 4 146 051

Фінансові зобов’язання
Торгові зобов’язання:
 Похідні фінансові інструменти – 6 955 – 6 955
Фінансові зобов’язання за справедливою 
вартістю – 6 955 – 6 955

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Методики оцінки та дані, використані для визначення справедливої вартості

Справедлива вартість фінансових інструментів, що котируються на активному ринку, визначається 
згідно з котируваннями, які відображають умови, за якими відбуваються регулярні та останні 
операції на ринку. Банк використовує методики для визначення справедливої вартості інструментів, 
якщо котирування для них недоступні.

Нижче наводиться опис визначення справедливої вартості фінансових інструментів, які 
обліковуються за справедливою вартістю з використанням різних методик оцінки. Вони включають 
оцінку Банку щодо припущень, які б здійснювалися учасниками ринку при визначенні справедливої 
вартості таких інструментів.

Похідні фінансові інструменти

При визначенні вартості похідних фінансових інструментів, до яких в основному відносяться 
процентні свопи, валютні свопи та форвардні валютні контракти, використовується метод оцінки 
із застосуванням даних, що відкрито спостерігаються на ринку. Найбільш часто застосовувані 
методи оцінки включають форвардне ціноутворення та своп-моделі, з використанням розрахунків 
теперішньої вартості. Моделі включають різні дані, у тому числі кредитоспроможність контрагентів, 
розмір обмінних курсів «спот» і «форвард» та криві процентних ставок.

Торгові цінні папери та інвестиційні цінні папери

Вартість торгових цінних паперів та інвестиційних цінних паперів визначається на підставі 
ринкових котирувань та методик оцінки або цінових моделей, що застосовуються переважно 
для акцій та боргових цінних паперів, які не мають котирувань. Дані цінні папери оцінюються за 
допомогою моделей, які включають лише дані, що є результатом спостережень на ринку. Дані, що 
є результатом спостережень на ринку включають котирування щодо подібних боргових цінних 
паперів, процентні ставки, криві дохідності, інші дані доступні для спостереження на ринку.

Переведення між рівнями

За роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 років, Банк не здійснював переведень між Рівнем 
1 та Рівнем 2 ієрархії справедливої вартості. Політикою Банку визначається, що переведення між 
рівнями ієрархії справедливої вартості вважається таким, що відбулося станом на звітну дату.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що не 
обліковуються за справедливою вартістю

У таблиці нижче наведено порівняння справедливої та балансової вартості класів та підкласів 
фінансових інструментів, що не відображені у консолідованій фінансовій звітності Банку за 
справедливою вартістю. Таблиця не відображає справедливу вартість нефінансових активів та 
нефінансових зобов’язань.

Справедлива вартість, 2019
Балансова 

вартість,2019Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього
Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти – 13 542 710 – 13 542 710 13 542 570
Заборгованість кредитних установ:
 Національний банк України – 8 014 306 – 8 014 306 8 014 306
 Іноземні банки – 1 635 839 – 1 635 839 1 635 835
 Міжнародні фінансові організації – – 518 464 518 464 526 125

– 9 650 145 518 464 10 168 609 10 176 266
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства – – 35 363 386 35 363 386 34 258 558
 Фізичні особи – – 6 410 862 6 410 862 6 203 205
 Малі підприємства – – 4 070 540 4 070 540 3 838 167
 Мікро-підприємства – – 3 298 378 3 298 378 3 187 445

– – 49 143 166 49 143 166 47 487 375
Інвестиційні цінні папери за амортизованою 
собівартістю:
 ОВДП – 1 750 343 – 1 750 343 1 578 101

– 1 750 343 – 1 750 343 1 578 101
Інші фінансові активи – – 1 647 112 1 647 112 1 647 112
Всього фінансових активів – 24 943 198 51 308 742 76 251 940 74 431 424

Фінансові зобов’язання
Заборгованість перед кредитними 
установами – 214 976 – 214 976 214 976
Заборгованість перед клієнтами:
 Великі підприємства – 25 910 615 – 25 910 615 25 641 321
 Фізичні особи – 24 846 145 – 24 846 145 24 877 771
 Мікро-підприємства – 13 002 335 – 13 002 335 13 004 669
 Малі підприємства – 3 048 835 – 3 048 835 3 045 392
 Бюджетні організації – 127 360 – 127 360 127 360

– 66 935 290 – 66 935 290 66 696 513
Інші фінансові зобов’язання (крім 
зобов’язань орендаря за договорами 
оренди) – – 1 312 929 1 312 929 1 312 929
Всього фінансових зобов’язань – 67 150 266 1 312 929 68 463 195 68 224 418

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що не 
обліковуються за справедливою вартістю

У таблиці нижче наведено порівняння справедливої та балансової вартості класів та підкласів 
фінансових інструментів, що не відображені у консолідованій фінансовій звітності Банку за 
справедливою вартістю. Таблиця не відображає справедливу вартість нефінансових активів та 
нефінансових зобов’язань.

Справедлива вартість, 2019
Балансова 

вартість,2019Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього
Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти – 13 542 710 – 13 542 710 13 542 570
Заборгованість кредитних установ:
 Національний банк України – 8 014 306 – 8 014 306 8 014 306
 Іноземні банки – 1 635 839 – 1 635 839 1 635 835
 Міжнародні фінансові організації – – 518 464 518 464 526 125

– 9 650 145 518 464 10 168 609 10 176 266
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства – – 35 363 386 35 363 386 34 258 558
 Фізичні особи – – 6 410 862 6 410 862 6 203 205
 Малі підприємства – – 4 070 540 4 070 540 3 838 167
 Мікро-підприємства – – 3 298 378 3 298 378 3 187 445

– – 49 143 166 49 143 166 47 487 375
Інвестиційні цінні папери за амортизованою 
собівартістю:
 ОВДП – 1 750 343 – 1 750 343 1 578 101

– 1 750 343 – 1 750 343 1 578 101
Інші фінансові активи – – 1 647 112 1 647 112 1 647 112
Всього фінансових активів – 24 943 198 51 308 742 76 251 940 74 431 424

Фінансові зобов’язання
Заборгованість перед кредитними 
установами – 214 976 – 214 976 214 976
Заборгованість перед клієнтами:
 Великі підприємства – 25 910 615 – 25 910 615 25 641 321
 Фізичні особи – 24 846 145 – 24 846 145 24 877 771
 Мікро-підприємства – 13 002 335 – 13 002 335 13 004 669
 Малі підприємства – 3 048 835 – 3 048 835 3 045 392
 Бюджетні організації – 127 360 – 127 360 127 360

– 66 935 290 – 66 935 290 66 696 513
Інші фінансові зобов’язання (крім 
зобов’язань орендаря за договорами 
оренди) – – 1 312 929 1 312 929 1 312 929
Всього фінансових зобов’язань – 67 150 266 1 312 929 68 463 195 68 224 418

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Справедлива вартість, 2018
Балансова 

вартість, 2018Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Всього
Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти – 10 362 066 – 10 362 066 10 362 053
 Заборгованість кредитних установ:
 Національний банк України – 5 012 758 – 5 012 758 5 012 758
 Іноземні банки – 1 676 905 – 1 676 905 1 676 898
 Міжнародні фінансові організації – 167 434 766 237 933 671 941 180

– 6 857 097 766 237 7 623 334 7 630 836
Кредити клієнтам:
 Великі підприємства – – 37 275 911 37 275 911 36 994 676
 Фізичні особи – – 4 658 949 4 658 949 4 695 219
 Малі підприємства – – 3 415 195 3 415 195 3 435 667
 Мікро-підприємства – – 2 171 155 2 171 155 2 191 954

– – 47 521 210 47 521 210 47 317 516
Інші фінансові активи – – 1 047 898 1 047 898 1 047 898
Всього фінансових активів – 17 219 163 49 335 345 66 554 508 66 358 303

Фінансові зобов’язання
Заборгованість перед кредитними устано-
вами – 1 148 692 – 1 148 692 1 148 692
 Заборгованість перед клієнтами:
 Великі підприємства – 22 757 274 – 22 757 274 22 507 247
 Фізичні особи – 20 892 716 – 20 892 716 20 955 713
 Мікро-підприємства – 10 706 386 – 10 706 386 10 708 393
 Малі підприємства – 3 853 770 – 3 853 770 3 847 143
 Бюджетні організації – 341 367 – 341 367 341 367

– 58 551 513 – 58 551 513 58 359 863
Інші фінансові зобов’язання – – 1 537 286 1 537 286 1 537 286
Всього фінансових зобов’язань – 59 700 205 1 537 286 61 237 491 61 045 841

Нижче описані методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої 
вартості фінансових інструментів, які не відображені за справедливою вартістю у консолідованій 
фінансовій звітності.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Активи, для яких застосовується спрощений розрахунок справедливої вартості 

Для окремих фінансових активів та фінансових зобов’язань застосовувався спрощений метод 
розрахунку справедливої вартості. Це інструменти:       
— всі короткострокові операції (заборгованість кредитних установ з терміном погашення 
до 1 року; еквіваленти грошових коштів; операції з терміном погашення до 3 місяців 
для всіх інших статей); справедлива вартість цих продуктів буде дорівнювати сумі 
номінальної вартості продукту та нарахованих відсотків;      
— певні категорії продуктів (наприклад, «Інші активи», «Інші зобов’язання»); справедлива вартість 
цих продуктів буде дорівнювати балансовій вартості, оскільки вони є короткостроковими та 
не містять значного компоненту фінансування;       
— всі продукти, що не мають строку погашення (за винятком овердрафтів); ці категорії продуктів 
можна розглядати як короткострокові або «на вимогу» (зокрема, кредитні картки, поточні рахунки, 
ощадні депозити); справедлива вартість цих продуктів буде дорівнювати сумі номінальної вартості 
продукту та нарахованих відсотків.

Фінансові інструменти з фіксованою та плаваючою ставкою

Справедлива вартість усіх фінансових активів та зобов’язань, що обліковуються за амортизованою 
вартістю, які не підпадають під спрощений підхід, розраховується з використанням методу 
дисконтованих грошових потоків. Очікувані платежів дисконтуються з використанням відповідної 
ставки дисконтування, яка на даний час відображає ринкове середовище та додаткові ризики, 
що відносяться до відповідних саб-портфелів (наприклад, безризикова ставка плюс премія за 
ризик). Метод, що застосовується для розрахунку ставки дисконту, залежить від сегмента (тобто, 
роздрібний та нероздрібний). 

Оскільки офіційних ринкових котирувань для розрахунку процентної ставки по роздрібним 
кредитам немає, розрахунки побудовані на основі середньозваженої ставки по роздрібним 
кредитам, виданих протягом останнього кварталу, що слугує так званим «market-proxy» для 
конкретних саб-портфелів, оскільки нові угоди відображають поточні ринкові умови, включаючи 
витрати на фінансування та додаткові ризики. Поточна ставка дисконтування складається з однієї 
розрахункової процентної ставки, яка охоплює всі компоненти ризику, закладені в маржі (тобто, 
адміністративні витрати, витрати власного капіталу, ліквідність та кредитний ризик). Забезпечення 
заборгованості враховується за типом контракту.

Для портфелів нероздрібного бізнесу, включені денні криві кредитного дефолтного свопу (CDS) 
відповідно до сектору клієнта. CDS криві, основані на зовнішній галузі, рейтингу та регіоні, 
співвідносяться до внутрішніх секторів, рейтингів та регіонів. Для врахування ризику ліквідності 
Банк використовує певні криві фондування для кожної угоди. Для цілей дисконтування, з метою 
оцінки ризику ліквідності, використовується крива ринкового фондування (над базисною 
ставкою). Кожна позиція оцінюється з врахуванням ризику ліквідності Банку. Для активів, ставка 
дисконтування складається з початкового каліброваного спреду (включаючи початкову маржу, 
криву CDS і криву ліквідності), криву CDS і криву ліквідності на дату оцінки та безризикову ставку 
на дату оцінки. Для зобовʼязань ставка дисконтування складається з початкового каліброваного 
спреду (без компонента CDS), кривої ліквідності на дату оцінки та безризикової ставки на дату 
оцінки.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Активи, для яких застосовується спрощений розрахунок справедливої вартості 

Для окремих фінансових активів та фінансових зобов’язань застосовувався спрощений метод 
розрахунку справедливої вартості. Це інструменти:       
— всі короткострокові операції (заборгованість кредитних установ з терміном погашення 
до 1 року; еквіваленти грошових коштів; операції з терміном погашення до 3 місяців 
для всіх інших статей); справедлива вартість цих продуктів буде дорівнювати сумі 
номінальної вартості продукту та нарахованих відсотків;      
— певні категорії продуктів (наприклад, «Інші активи», «Інші зобов’язання»); справедлива вартість 
цих продуктів буде дорівнювати балансовій вартості, оскільки вони є короткостроковими та 
не містять значного компоненту фінансування;       
— всі продукти, що не мають строку погашення (за винятком овердрафтів); ці категорії продуктів 
можна розглядати як короткострокові або «на вимогу» (зокрема, кредитні картки, поточні рахунки, 
ощадні депозити); справедлива вартість цих продуктів буде дорівнювати сумі номінальної вартості 
продукту та нарахованих відсотків.

Фінансові інструменти з фіксованою та плаваючою ставкою

Справедлива вартість усіх фінансових активів та зобов’язань, що обліковуються за амортизованою 
вартістю, які не підпадають під спрощений підхід, розраховується з використанням методу 
дисконтованих грошових потоків. Очікувані платежів дисконтуються з використанням відповідної 
ставки дисконтування, яка на даний час відображає ринкове середовище та додаткові ризики, 
що відносяться до відповідних саб-портфелів (наприклад, безризикова ставка плюс премія за 
ризик). Метод, що застосовується для розрахунку ставки дисконту, залежить від сегмента (тобто, 
роздрібний та нероздрібний). 

Оскільки офіційних ринкових котирувань для розрахунку процентної ставки по роздрібним 
кредитам немає, розрахунки побудовані на основі середньозваженої ставки по роздрібним 
кредитам, виданих протягом останнього кварталу, що слугує так званим «market-proxy» для 
конкретних саб-портфелів, оскільки нові угоди відображають поточні ринкові умови, включаючи 
витрати на фінансування та додаткові ризики. Поточна ставка дисконтування складається з однієї 
розрахункової процентної ставки, яка охоплює всі компоненти ризику, закладені в маржі (тобто, 
адміністративні витрати, витрати власного капіталу, ліквідність та кредитний ризик). Забезпечення 
заборгованості враховується за типом контракту.

Для портфелів нероздрібного бізнесу, включені денні криві кредитного дефолтного свопу (CDS) 
відповідно до сектору клієнта. CDS криві, основані на зовнішній галузі, рейтингу та регіоні, 
співвідносяться до внутрішніх секторів, рейтингів та регіонів. Для врахування ризику ліквідності 
Банк використовує певні криві фондування для кожної угоди. Для цілей дисконтування, з метою 
оцінки ризику ліквідності, використовується крива ринкового фондування (над базисною 
ставкою). Кожна позиція оцінюється з врахуванням ризику ліквідності Банку. Для активів, ставка 
дисконтування складається з початкового каліброваного спреду (включаючи початкову маржу, 
криву CDS і криву ліквідності), криву CDS і криву ліквідності на дату оцінки та безризикову ставку 
на дату оцінки. Для зобовʼязань ставка дисконтування складається з початкового каліброваного 
спреду (без компонента CDS), кривої ліквідності на дату оцінки та безризикової ставки на дату 
оцінки.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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32. Аналіз активів та зобов’язань     
за строками погашення
У наведеній нижче таблиці представлено аналіз активів та зобов’язань за строками їх очікуваного 
відшкодування або погашення (з певними особливостями щодо Заборгованості перед клієнтами 
зазначеними нижче). Інформація про договірні недисконтовані зобов’язання Банку за строками 
погашення наведена у Примітці 30 «Управління ризиками».

2019 2018

До одного 
року

Понад один 
рік Всього

До одного 
року

Понад один 
рік Всього

Активи

Грошові кошти та їх еквіваленти 13 542 570 – 13 542 570 10 362 053 – 10 362 053

Торгові активи 784 725 – 784 725 690 495 – 690 495
Заборгованість кредитних 
установ 9 904 892 271 374 10 176 266 7 119 093 511 743 7 630 836

Кредити клієнтам 33 209 619 14 277 756 47 487 375 32 308 512 15 009 004 47 317 516

Активи, призначені для продажу 11 804 – 11 804 20 848 – 20 848

Інвестиційні цінні папери:
- в обов’язковому порядку за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 823 – 823 – – –
- за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід 834 628 2 735 870 3 570 498 538 119 2 917 437 3 455 556

- за амортизованою собівартістю 74 456 1 503 645 1 578 101 – – –

Інвестиційна нерухомість – 111 057 111 057 – 133 064 133 064

Основні засоби – 3 125 643 3 125 643 – 2 331 965 2 331 965

Нематеріальні активи – 645 290 645 290 – 437 609 437 609
Відстрочені активи з податку на 
прибуток – – – 2 561 41 100 43 661

Інші активи 1 871 103 507 1 871 610 1 377 226 4 1 377 230

Всього активів 60 234 620 22 671 142 82 905 762 52 418 907 21 381 926 73 800 833

Зобов’язання

Торгові зобов’язання 1 252 – 1 252 6 955 – 6 955
Заборгованість перед кредитними 
установами 214 976 – 214 976 1 148 692 – 1 148 692

Заборгованість перед клієнтами 66 478 833 217 680 66 696 513 58 234 080 125 783 58 359 863
Поточні зобов’язання з податку 
на прибуток 251 957 – 251 957 248 191 – 248 191
Відстрочені податкові 
зобов'язання 41 486 (27 326) 14 160 – – –

Резерви 107 429 44 661 152 090 116 455 46 977 163 432

Інші зобов’язання 2 077 066 328 256 2 405 322 2 157 046 25 561 2 182 607

Всього зобов’язань 69 172 999 563 271 69 736 270 61 911 419 198 321 62 109 740

Чиста сума (8 938 379) 22 107 871 13 169 492 (9 492 512) 21 183 605 11 691 093

Заборгованість перед клієнтами включена, переважно, до одного року базуючись на контрактних 
потоках. Аналіз строків погашення не відображає історичну стабільність поточних рахунків. 
Зняття коштів з поточних рахунків відбувалося протягом більш тривалого періоду, ніж зазначено у 
таблицях вище. Також, заборгованість перед клієнтами включає строкові депозити фізичних осіб 
(Примітка 20). Законодавство України визначає, що договори депозитів фізичних осіб можуть 
містити умови як із можливістю виплати на вимогу так і без такої можливості. Однак, Банк не очікує, 
що багато клієнтів вимагатимуть повернення коштів раніше дати закінчення строку договору, а 
також очікує, що багато депозитів буде пролонговано.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

185

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

185



Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

33. Операції з пов’язаними сторонами
Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними вважаються 
сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні або 
фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними 
сторонами до уваги береться суть цих відносин, а не лише юридична форма. 

До пов’язаних сторін входить:         
— Материнська компанія – власником контрольного пакету акцій Банку є «Райффайзен Банк 
Інтернаціональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрія, якому належить 68,28% (2018 р.: 
68,27%) (Примітка 1);         
— Інший акціонер – ЄБРР (Примітка 1);        
— Підприємства під спільним контролем – компанії, які перебувають під спільним контролем 
Групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ»;       
— Ключовий управлінський персонал − фізичні особи, які мають повноваження та відповідають 
за планування, управління та контроль за діяльністю Банку прямо чи опосередковано, і 
включають членів Правління, Спостережної Ради та їхніх прямих родичів;    
— Інші повʼязані сторони – включають компанії, які є афілійованими компаніями Групи 
«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ».

Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов’язаними 
сторонами. Терміни, умови та суми таких операцій можуть відрізнятись від термінів, умов та сум 
операцій між непов’язаними сторонами.

Основними валютами за залишками по операціям з пов’язаними сторонами-нерезидентами є 
долар США та євро.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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33. Операції з пов’язаними сторонами
Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними вважаються 
сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні або 
фінансові рішення іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними 
сторонами до уваги береться суть цих відносин, а не лише юридична форма. 

До пов’язаних сторін входить:         
— Материнська компанія – власником контрольного пакету акцій Банку є «Райффайзен Банк 
Інтернаціональ АГ» (Raiffeisen Bank International AG), Австрія, якому належить 68,28% (2018 р.: 
68,27%) (Примітка 1);         
— Інший акціонер – ЄБРР (Примітка 1);        
— Підприємства під спільним контролем – компанії, які перебувають під спільним контролем 
Групи «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ»;       
— Ключовий управлінський персонал − фізичні особи, які мають повноваження та відповідають 
за планування, управління та контроль за діяльністю Банку прямо чи опосередковано, і 
включають членів Правління, Спостережної Ради та їхніх прямих родичів;    
— Інші повʼязані сторони – включають компанії, які є афілійованими компаніями Групи 
«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ».

Пов’язані сторони можуть проводити операції, які не проводились би між непов’язаними 
сторонами. Терміни, умови та суми таких операцій можуть відрізнятись від термінів, умов та сум 
операцій між непов’язаними сторонами.

Основними валютами за залишками по операціям з пов’язаними сторонами-нерезидентами є 
долар США та євро.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)

186

Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2019 року залишки за операціями з пов’язаними сторонами були такими: 

Материнська 
компанія Інший акціонер

Підприємства 
під спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал
Інші пов'язані 

сторони
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
(відсоткові ставки за угодою: 0% 
– 0,60%) 780 798 – 31 110 – –
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки (34) – (86) – –
Торгові активи 1 800 – – – –
Заборгованість кредитних 
установ (відсоткова ставка за 
угодою: 17%) – 184 097 – – –
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки – (2) – – –
Кредити клієнтам (відсоткові 
ставки за угодою: 30% - 42%) – – – 85 1 184
Нематеріальні активи 17 359 – 67 888 – 93 153
Інші активи 6 552 4 835 2 1 14 775
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки (15) – – – –
Всього активи 806 509 188 932 99 000 86 109 112

Зобов’язання
Торгові зобов’язання 1 252 – – – –
Заборгованість перед 
кредитними установами:
 Поточні рахунки інших банків 
(відсоткова ставка за угодою: 
0,75%) 610 38 945 4 644 – –
 Строкові депозити і кредити від 
інших банків (відсоткова ставка 
за угодою: 5,55%) 5 922 – – – –

6 532 38 945 4 644 – –
Заборгованість перед клієнтами:
 Поточні рахунки (відсоткові 
ставки за угодою: 0% - 10%) – – 88 662 17 485 30 703
 Строкові кошти (відсоткові 
ставки за угодою: 8,9% - 17,5%) – – 173 236 9 125 79 210

– – 261 898 26 610 109 913
Інші зобов’язання 21 784 2 151 28 456 – 7 818
Всього зобов’язання 29 568 41 096 294 998 26 610 117 731

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2019 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов’язаними сторонами 
були такими:

Материнська 
компанія Інший акціонер

Підприємства 
під спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал
Інші пов'язані 

сторони
Зобов’язання та гарантії видані 2 440  – 10 588 – –
Зобов’язання та гарантії 
отримані 219 303 2 369 236 503 1 169 –

Банк отримав фінансові гарантії від пов’язаних сторін, номіновані у доларах США та Євро, 
із контрактною датою погашення до 2022 року, що використані як забезпечення для надання 
кредитів клієнтам та коштів кредитним установам.

Станом на 31 грудня 2018 року залишки за операціями з пов’язаними сторонами були такими:

Материнська 
компанія Інший акціонер

Підприємства 
під спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал
Інші пов'язані 

сторони
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
(відсоткові ставки за угодою: 0% 
- 0,60%) 701 119 – 24 670 – –
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки (1) – (11) – –
Заборгованість кредитних 
установ (відсоткова ставка за 
угодою: 17%) – 529 863 – – –
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки – (24) – – –
Кредити клієнтам (відсоткові 
ставки за угодою: 30% - 42%) – – – 15 347
Нематеріальні активи 13 960 – 29 474 – 44 410
Інші активи 3 525 613 – 1 8 338
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки (7) – – – –
Всього активи 718 604 530 476 54 144 16 53 095

Зобов’язання
Торгові зобов’язання 6 955 – – – –
Заборгованість перед 
кредитними установами:
 Поточні рахунки інших банків 
(відсоткова ставка за угодою: 
0,75%) 430 995 74 759 6 808 – –
 Строкові депозити і кредити від 
інших банків (відсоткова ставка 
за угодою: 5,55%) 451 319 – – – –

882 314 74 759 6 808 – –
Заборгованість перед клієнтами:
 Поточні рахунки (відсоткові 
ставки за угодою: 0% - 10%) – – 57 222 17 946 12 951
 Строкові кошти (відсоткові 
ставки за угодою: 8,9% - 17,5%) – – 966 295 11 395 68 485

– – 1 023 517 29 341 81 436
Інші зобов’язання 29 042 1 516 21 530 – 3 712
Всього зобов’язання 918 311 76 275 1 051 855 29 341 85 148

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2019 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов’язаними сторонами 
були такими:

Материнська 
компанія Інший акціонер

Підприємства 
під спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал
Інші пов'язані 

сторони
Зобов’язання та гарантії видані 2 440  – 10 588 – –
Зобов’язання та гарантії 
отримані 219 303 2 369 236 503 1 169 –

Банк отримав фінансові гарантії від пов’язаних сторін, номіновані у доларах США та Євро, 
із контрактною датою погашення до 2022 року, що використані як забезпечення для надання 
кредитів клієнтам та коштів кредитним установам.

Станом на 31 грудня 2018 року залишки за операціями з пов’язаними сторонами були такими:

Материнська 
компанія Інший акціонер

Підприємства 
під спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал
Інші пов'язані 

сторони
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 
(відсоткові ставки за угодою: 0% 
- 0,60%) 701 119 – 24 670 – –
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки (1) – (11) – –
Заборгованість кредитних 
установ (відсоткова ставка за 
угодою: 17%) – 529 863 – – –
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки – (24) – – –
Кредити клієнтам (відсоткові 
ставки за угодою: 30% - 42%) – – – 15 347
Нематеріальні активи 13 960 – 29 474 – 44 410
Інші активи 3 525 613 – 1 8 338
 в т.ч. резерв під очікувані 
кредитні збитки (7) – – – –
Всього активи 718 604 530 476 54 144 16 53 095

Зобов’язання
Торгові зобов’язання 6 955 – – – –
Заборгованість перед 
кредитними установами:
 Поточні рахунки інших банків 
(відсоткова ставка за угодою: 
0,75%) 430 995 74 759 6 808 – –
 Строкові депозити і кредити від 
інших банків (відсоткова ставка 
за угодою: 5,55%) 451 319 – – – –

882 314 74 759 6 808 – –
Заборгованість перед клієнтами:
 Поточні рахунки (відсоткові 
ставки за угодою: 0% - 10%) – – 57 222 17 946 12 951
 Строкові кошти (відсоткові 
ставки за угодою: 8,9% - 17,5%) – – 966 295 11 395 68 485

– – 1 023 517 29 341 81 436
Інші зобов’язання 29 042 1 516 21 530 – 3 712
Всього зобов’язання 918 311 76 275 1 051 855 29 341 85 148

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

Станом на 31 грудня 2018 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов’язаними сторонами 
були такими:

Материнська 
компанія Інший акціонер

Підприємства 
під спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал
Інші пов'язані 

сторони
Зобов’язання та гарантії видані – – 4 030 – 379
Зобов’язання та гарантії 
отримані 409 112 2 769 94 854 – –

Банк отримав фінансові гарантії від пов’язаних сторін, номіновані у доларах США та Євро, 
із контрактною датою погашення до 2020 року, що використані як забезпечення для надання 
кредитів клієнтам та коштів кредитним установам.

Станом на 31 грудня 2019 року суми доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами 
були такими:

Материнська 
компанія Інший акціонер

Підприємства 
під спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал
Інші пов'язані 

сторони
Процентні доходи 25 108 47 796 – 6 181
Процентні витрати (21 604) (261) (32 150) (2 030) (10 176)
Комісійні доходи 26 604 7 659 3 642 46 246 562
Комісійні витрати (49 658) (16 538) (203 778) – –
Кредитні прибутки/(збитки) (103) 22 (74) – –
Непроцентні доходи 15 306 8 148 5 559 22 171
Непроцентні витрати (32 002) – (11 372) – (83 911)

Станом на 31 грудня 2018 року суми доходів і витрат за операціями з пов’язаними сторонами 
були такими:

Материнська 
компанія Інший акціонер

Підприємства 
під спільним 

контролем 

Ключовий 
управлінський 

персонал
Інші пов'язані 

сторони
Процентні доходи 9 624 70 113 – 5 3
Процентні витрати (56 726) (256) (25 329) (2 351) (7 323)
Комісійні доходи 13 619 5 259 3 488 33 191 188
Комісійні витрати (68 907) (13 756) (162 838) – –
Кредитні прибутки/(збитки) 14 (20) 400 – –
Непроцентні доходи/(витрати) (3 037) – 9 431 (10) 241
Непроцентні витрати (53 050) – (12 217) – (189 985)

Сукупна сума винагороди членам Правління та Наглядової Ради протягом 2019 року складала 
126 481 тис. грн (2018 р.: 112 426 тис. грн).

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

34. Достатність капіталу
Банк здійснює активне управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних 
його діяльності. Достатність капіталу Банку контролюється з використанням, серед інших методів, 
коефіцієнтів, встановлених Базельською угодою щодо капіталу (Базель II), та нормативів, 
встановлених НБУ при здійсненні нагляду за Банком.

Основною ціллю управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог 
стосовно капіталу та утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, 
необхідних для провадження діяльності та максимізації акціонерної вартості.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Банк повністю дотримався всіх зовнішніх встановлених 
вимог щодо капіталу.

Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних 
умовах та характеристиках ризиків, пов’язаних з його діяльністю. З метою підтримання або 
зміни структури капіталу Банк може коригувати суми дивідендів, що виплачуються акціонерам, 
повернути капітал акціонерам або випустити дольові цінні папери. Жодних змін у цілях, політиці та 
процедурах управління капіталом у порівнянні з попередніми роками не відбулося.

Згідно з вимогами НБУ, банки мають підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10% від 
суми активів, зважених на ризик (2018 р.: 10%), розрахований згідно з вимогами НБУ. Станом 
на 31 грудня 2019 року Банк дотримується нормативу достатності капіталу та норм щодо обсягу 
регулятивного капіталу згідно з вимогами НБУ.

Показник достатності регулятивного капіталу згідно з Базельською угодою 
(Базель II)

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років показник достатності регулятивного капіталу Банку, 
розрахований згідно з положеннями Базельської угоди (Базель II) зі змінами, включаючи зміни 
щодо врахування ринкових ризиків, становив:

2019 2018
Капітал першого рівня 11 539 735 10 446 108
Капітал другого рівня 1 004 663 837 802
Всього капітал 12 544 398 11 283 910

Активи, зважені за ризиком 56 216 241 54 186 332
Показник достатності капіталу першого рівня 20,53% 19,28%
Показник достатності капіталу 22,31% 20,82%

35. Події після дати балансу
Після звітної дати Правлінням НБУ були ухвалені рішення щодо зниження облікової ставки з 
13,5% річних, чинної з 13 грудня 2019 року, до 11% річних, чинної з 31 січня 2020 року та до 10% 
річних, чинної з 13 березня 2020 року та до 8% річних, чинної з 24 квітня 2020 року, відповідно. 
Національний Банк продовжував пом'якшення монетарної політики та підтримку української 
економіки на фоні подальшого охолодження світової економіки.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Примітки на стор. 74-191 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності

34. Достатність капіталу
Банк здійснює активне управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних 
його діяльності. Достатність капіталу Банку контролюється з використанням, серед інших методів, 
коефіцієнтів, встановлених Базельською угодою щодо капіталу (Базель II), та нормативів, 
встановлених НБУ при здійсненні нагляду за Банком.

Основною ціллю управління капіталом Банку є забезпечення дотримання зовнішніх вимог 
стосовно капіталу та утримання високих кредитних рейтингів і належних нормативів капіталу, 
необхідних для провадження діяльності та максимізації акціонерної вартості.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Банк повністю дотримався всіх зовнішніх встановлених 
вимог щодо капіталу.

Банк управляє структурою капіталу та відповідно змінює її з огляду на зміни в економічних 
умовах та характеристиках ризиків, пов’язаних з його діяльністю. З метою підтримання або 
зміни структури капіталу Банк може коригувати суми дивідендів, що виплачуються акціонерам, 
повернути капітал акціонерам або випустити дольові цінні папери. Жодних змін у цілях, політиці та 
процедурах управління капіталом у порівнянні з попередніми роками не відбулося.

Згідно з вимогами НБУ, банки мають підтримувати показник достатності капіталу на рівні 10% від 
суми активів, зважених на ризик (2018 р.: 10%), розрахований згідно з вимогами НБУ. Станом 
на 31 грудня 2019 року Банк дотримується нормативу достатності капіталу та норм щодо обсягу 
регулятивного капіталу згідно з вимогами НБУ.

Показник достатності регулятивного капіталу згідно з Базельською угодою 
(Базель II)

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років показник достатності регулятивного капіталу Банку, 
розрахований згідно з положеннями Базельської угоди (Базель II) зі змінами, включаючи зміни 
щодо врахування ринкових ризиків, становив:

2019 2018
Капітал першого рівня 11 539 735 10 446 108
Капітал другого рівня 1 004 663 837 802
Всього капітал 12 544 398 11 283 910

Активи, зважені за ризиком 56 216 241 54 186 332
Показник достатності капіталу першого рівня 20,53% 19,28%
Показник достатності капіталу 22,31% 20,82%

35. Події після дати балансу
Після звітної дати Правлінням НБУ були ухвалені рішення щодо зниження облікової ставки з 
13,5% річних, чинної з 13 грудня 2019 року, до 11% річних, чинної з 31 січня 2020 року та до 10% 
річних, чинної з 13 березня 2020 року та до 8% річних, чинної з 24 квітня 2020 року, відповідно. 
Національний Банк продовжував пом'якшення монетарної політики та підтримку української 
економіки на фоні подальшого охолодження світової економіки.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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В той же час, очікується, що розповсюдження пандемії коронавірусу (COVID-19) у 2020 році 
може призвести до рецесії у світовій економіці та сповільнення економічної активності в Україні. 
У березні 2020 року, Урядом було запроваджено тимчасові обмеження ділової та соціальної 
активності, що спільно із зменшенням попиту у глобальному масштабі, а також переоцінкою 
інвесторами ризиків щодо країн, які розвиваються, може негативно вплинути на економіку та стан 
зовнішньої торгівлі України, ускладнити залучення фінансування, вплинути на банківську систему 
країни та призвести до майбутнього знецінення національної валюти щодо провідних іноземних 
валют.

Наразі спостерігається певне знецінення гривні, але Банк очікує, що дана девальвація носитиме 
тимчасовий характер та є спричиненою поширенням коронавірусу. 

Керівництво стежить за поточною ситуацією та вживає всі необхідні заходи для мінімізації будь-
яких негативних наслідків наскільки це можливо.

Примітки до консолідованої фінансової звітності 
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
(в тисячах грн, якщо не зазначено інше)
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Райффайзен Лізинг 
Аваль

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» діє в Україні з 26 червня 2006 року. Інформацію про компанію 
розміщено на інтернет-сторінці http://www.rla.com.ua.

За роки існування на українському лізинговому ринку ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» 
надавалися послуги з фінансового лізингу з метою забезпечення бізнес потреб клієнтів, а саме – 
придбання ними техніки, автомобілів, транспорту та обладнання.

Особлива увага приділялася компанією створенню партнерських програм із постачальниками 
найкращої техніки світових брендів. Надійна та плідна співпраця зі світовими виробниками 
техніки та їхніми представниками в Україні давала ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» можливість 
забезпечувати своїх клієнтів вигідними умовами з фінансового лізингу та спрощену схему 
придбання техніки.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» завжди був прибічником прозорої співпраці, що відображалось 
у його відкритій системі фінансування та комісійної винагороди, гнучкому підході до потреб 
клієнтів із урахуванням специфіки їхнього бізнесу.

Нині стратегію ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» направлено на обслуговування існуючого 
портфелю лізингу без подальших планів щодо його збільшення.

ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» бере активну участь у роботі Асоціації «Українське Об’єднання 
Лізингодавців», має бездоганну репутацію на вітчизняному та іноземному ринках.

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  |  Річний звіт  2019  |  www.aval.ua

193

http://www.rla.com.ua


Райффайзен Банк 
Інтернаціональ

Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (РБІ) вважає своїм внутрішнім ринком Австрію, де він є 
провідним корпоративним та інвестиційним банком, а також Центральну та Східну Європу (ЦСЄ). 
Його дочірні банки охоплюють 13 ринків у регіоні ЦСЄ. Крім того, Група включає численних інших 
провайдерів фінансових послуг, активних у таких сферах як лізинг, управління активами, злиття 
та поглинання.

Загалом майже 47 тис. працівників РБІ обслуговують 16,7 млн клієнтів у понад 2 тис. відділень, 
переважно у ЦСЄ. Акції РБІ котируються на Віденській фондовій біржі з 2005 року.

Станом на кінець 2019 року загальні активи РБІ досягли 152 млрд євро. Регіональні Райффайзен 
банки володіють близько 58,8% акцій РБІ, а решта майже 41,2% акцій перебувають у вільному 
обігу..

http://www.rbinternational.com
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Довідник Райффайзен 
Банк Інтернаціональ
Райффайзен Банк 
Інтернаціональ АГ

Австрія 
Am Stadtpark 9 
1030 Vienna, Austria 
Phone: +43-1-71 707-0 
SWIFT/ BIC: RZBATWW 
www.rbinternational.com 
ir@rbinternational.com 
communications@rbinternational.com

Мережа банків у ЦСЄ

Албанія 
Raiffeisen Bank Sh.a.  
European Trade Center 
Bulevardi “Bajram Curri” 
1000 Tirana, Albania 
Phone: +355-4-23 81 381 
SWIFT/BIC: SGSBALTX  
www.raiffeisen.al

Білорусь 
Priorbank JSC 
V. Khoruzhey str. 31-A 
220002 Minsk, Belarus 
Phone: +375-17-28 9-9090 
SWIFT/BIC: PJCBBY2X 
www.priorbank.by

Болгарія 
Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD 
55 Nikola I. Vaptzarov Blvd. 
Business Center EXPO 2000 PHAZE III 
1407 Sofia, Bulgaria 
Phone: +359-2-91 985 101 
SWIFT/BIC: RZBBBGSF 
www.rbb.bg

Боснія та Герцеговина 
Raiffeisen Bank d.d. 
Bosna i Hercegovina 
Zmaja od Bosne bb 
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Phone: +387-33-287 100 
SWIFT/BIC: RZBABA2S 
www.raiffeisenbank.ba

Косово 
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. 
Robert Doll St. 99 
10000 Pristina, Kosovo 
Phone: +381-38-222-222 
SWIFT/BIC: RBKOXKPR 
www.raiffeisen-kosovo.com

Росія 
AO Raiffeisenbank 
St. Troitskaya 17/1 
129090 Moscow, Russia 
Phone: +7-495-777 17 17 
SWIFT/BIC: RZBMRUMM 
www.raiffeisen.ru

Румунія 
Raiffeisen Bank S.A. 
Calea Floreasca 246C 
014476 Bucharest, Romania 
Phone: +40-21-30 610 00 
SWIFT/BIC: RZBRROBU 
www.raiffeisen.ro

Сербія 
Raiffeisen banka a.d. 
Djordja Stanojevica 16 
11070 Novi Beograd, Serbia 
Phone: +381-11-32 021 00 
SWIFT/BIC: RZBSRSBG 
www.raiffeisenbank.rs

Словаччина 
Tatra banka, a.s. 
Hodžovo námestie 3 
81106 Bratislava 1, Slovakia 
Phone: +421-2-59 19-1000 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
www.tatrabanka.sk

Угорщина 
Raiffeisen Bank Zrt. 
Akadémia utca 6 
1054 Budapest, Hungary 
Phone: +36-1-48 444-00 
SWIFT/BIC: UBRTHUHB 
www.raiffeisen.hu

Україна 
Raiffeisen Bank Aval JSC 
Vul Leskova, 9 
01011 Kyiv, Ukraine 
Phone: +38-044-49 088 88 
SWIFT/BIC: AVALUAUK 
www.aval.ua

Хорватія 
Raiffeisenbank Austria d.d. 
Magazinska cesta 69 
10000 Zagreb, Croatia 
Phone: +385-72-626 262 
SWIFT/BIC: RZBHHR2X 
www.rba.hr

Чеська Республіка 
Raiffeisenbank a.s. 
Hvězdova 1716/2b 
14078 Prague 4, Czech Republic 
Phone: + 420-412 446 400 
SWIFT/BIC: RZBCCZPP 
www.rb.cz

Лізингові компанії

Австрія 
Raiffeisen-Leasing G.m.b.H. 
Mooslackengasse 12 
1190 Vienna, Austria 
Phone: +43-1-71 601-0 
www.raiffeisen-leasing.at

Албанія 
Raiffeisen Leasing Sh.a. 
European Trade Center 
Bulevardi “Bajram Curri” 
Tirana, Albania 
Phone: +355-4-22 749 20 
www.raiffeisen-leasing.al

Білорусь 
“Raiffeisen-Leasing” JLLC 
V. Khoruzhey 31-A 
220002 Minsk, Belarus 
Phone: +375-17-28 9-9394 
www.rl.by

Болгарія 
Raiffeisen Leasing Bulgaria OOD 
32A Cherni Vrah Blvd. Fl.6 
1407 Sofia, Bulgaria 
Phone: +359-2-49 191 91 
www.rlbg.bg

Боснія та Герцеговина 
Raiffeisen Leasing d.o.o. 
Sarajevo 
Zmaja od Bosne bb. 
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Phone: +387-33-254 340 
www.rlbh.ba

Косово 
Raiffeisen Leasing Kosovo LLC 
Rr. UCK p.n. 222 
10000 Pristina, Kosovo 
Phone: +38-1-222-222-340 
www.raiffeisenleasing-kosovo.com

Молдова 
I.C.S. Raiffeisen Leasing S.R.L. 
Alexandru cel Bun 51 
2012 Chişinău, Moldova 
Phone: +373-22-27 931 3 
www.raiffeisen-leasing.md

Росія 
OOO Raiffeisen-Leasing 
Smolenskaya-Sennaya Sq. 28 
119121 Moscow, Russia 
Phone: +7-495-72 1-9980 
www.raiffeisen-leasing.ru
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Румунія 
Raiffeisen Leasing IFN S.A. 
Calea Floreasca 246 D 
014476 Bucharest, Romania 
Phone: +40-21-36 532 96 
www.raiffeisen-leasing.ro

Сербія 
Raiffeisen Leasing d.o.o. 
Djordja Stanojevica 16 
11070 Novi Beograd, Serbia 
Phone: +381-11-220 7400 
www.raiffeisen-leasing.rs

Словаччина 
Tatra-Leasing s.r.o. 
Černyševského 50 
85101 Bratislava, Slovakia 
Phone: +421-2-5919-3168 
www.tatraleasing.sk

Словенія 
Raiffeisen Leasing d.o.o. 
Letališka cesta 29a 
1000 Ljubljana, Slovenia 
Phone: +386-8-281-6200 
www.raiffeisen-leasing.si

Угорщина 
Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. 
Akadémia utca 6 
1054 Budapest, Hungary 
Phone: +36-1-477 8709 
www.raiffeisenlizing.hu

Україна 
LLC Raiffeisen Leasing Aval 
Stepan Bandera Av. 9 
Build. 6 Office 6-201 
04073 Kyiv, Ukraine 
Phone: +380-44-590 24 90 
www.rla.com.ua

Хорватія 
Raiffeisen Leasing d.o.o. 
Radnicka cesta 43 
10000 Zagreb, Croatia 
Phone: +385-1-65 9-5000 
www.raiffeisen-leasing.hr

Чеська Республіка 
Raiffeisen-Leasing s.r.o. 
Hvězdova 1716/2b 
14078 Prague 4, Czech Republic 
Phone: +420-2-215 116 11 
www.rl.cz

Відділення та 
представництва у Європі

Великобританія 
RBI London Branch 
Tower 42, Leaf C, 9th Floor 
25 Old Broad Street 
London EC2N 1HQ, UK 
Phone: +44-20-79 33-8000

Німеччина 
RBI Frankfurt Branch 
Wiesenhüttenplatz 26 
60 329 Frankfurt, Germany 
Phone: +49-69-29 921 924 
Fax: +49-69-29 921 9-22

Польща 
RBI Poland Branch 
Ul. Grzybowska 78 
00-844 Warsaw, Poland 
Phone: +48-22-578 56 00 
SWIFT/BIC: RCBWPLPW 
www.raiffeisen.pl

Франція 
RBI Representative Office Paris 
9-11 Avenue Franklin D. Roosevelt 
75008 Paris, France 
Phone: +33-1-45 612 700

Швеція 
RBI Representative Office 
Nordic Countries 
Drottninggatan 89, 14th Floor 
11360 Stockholm, Sweden 
Phone: +46-8-440 5086

Відділення та 
представництва в Азії

В’єтнам 
RBI Representative Office 
Ho-Chi-Minh-City 
35 Nguyen Hue Str., 
Harbour View Tower 
Room 601A, 6th Floor, Dist 1 
Ho-Chi-Minh-City, Vietnam 
Phone: +84-8-38 214 718, 
+84-8-38 214 719

Індія 
RBI Representative Office Mumbai 
501, Kamla Hub, Gulmohar Road, Juhu  
Mumbai – 400049, India 
Phone: +91-22-26 230 657

Китай 
RBI Beijing Branch 
Beijing International Club Suite 200 
2nd Floor 
Jianguomenwai Dajie 21 
100020 Beijing, China 
Phone: +86-10-65 32-3388

RBI Representative Office Zhuhai 
Room 2404, Yue Cai Building 
No. 188, Jingshan Road, Jida, 
Zhuhai, Guangdong Province 
519015, P.R. China 
Phone: +86-756-32 3-3500

Корея 
RBI Representative Office Korea 
#1809 Le Meilleur Jongno Town 
24 Jongno 1ga 
Seoul 110-888, Korea 
Phone: +82-2-72 5-7951

Сінгапур 
RBI Singapore Branch 
50 Raffles Place 
#31-03 Singapore Land Tower 
Singapore 048623, Singapore 
Phone: +65-63 05-6000

Спеціалізовані компанії

Австрія 
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft 
Wipplingerstraße 25 
1010 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-53 451-300 
www.kathrein.at

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft 
m.b.H. 
Mooslackengasse 12 
1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-54 646-0 
www.bausparen.at

Raiffeisen Centrobank AG 
Tegetthoffstraße 1 
1015 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-51 520-0 
www.rcb.at

Raiffeisen Factor Bank AG 
Mooslackengasse 12 
1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-21 974-57 
www.raiffeisen-factorbank.at

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft 
m.b.H. 
Mooslackengasse 12 
1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-71 170-0 
www.rcm.at

Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesell-
schaft 
Mooslackengasse 12 
1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-71 707-0 
www.raiffeisen-wohnbaubank.at

Valida Holding AG 
Mooslackengasse 12 
1190 Vienna, Austria 
Tel: +43-1-31 648-0 
www.valida.at

Чеська Республіка 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
Koněvova 2747/99 
13045 Prague 3, Czech Republic 
Tel: +420-800 112 211  
www.rsts.cz
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС 
01011, м.Київ 
вул. Лєскова, 9 
Тел.: 0-800-500-500 
+380 44 490-88-88 
e-mail: info@aval.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ 
49044, м.Дніпро 
вул. Січових стрільців, 4д

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 
01030, м.Київ 
вул. Пирогова, 7-7б

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ 
79007, м.Львів 
вул. Матейка, 8

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ 
65045, м.Одеса 
вул. Велика Арнаутська, 72/74

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ 
61166, м.Харків 
вул. Новгородська, 11

Довідник банку

Київ

Вінниця

Луцьк

Дніпро

Чернігів

Чернівці

Черкаси

Хмельницький

Херсон

Харків
Тернопіль

Суми
Рівне

Полтава

Одеса
Миколаїв

Львів

Луганськ

Сімферополь

Кропивницький

Івано-Франківськ

Запоріжжя

Ужгород

Житомир

Донецьк
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