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Консолідований звіт про прибутки та збитки 
за період, що закінчився 30 вересня 2018 року 
 
(в тисячах грн.) 

 Примітки 

За період, що закінчився 30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

за 
поточний 

квартал 
з початку 

року 

за 
поточний 

квартал 
з початку 

року 

Процентні доходи  2 357 251 6 611 801 1 829 950 5 266 854 

Процентні витрати  (505 247) (1 325 698) (367 871) (1 112 754) 

Чисті процентні доходи 15 1 852 004 5 286 103 1 462 079 4 154 100 

Комісійні доходи  1 225 200 3 312 110 1 038 977 2 773 204 

Комісійні витрати  (567 132) (1 509 846) (386 175) (1 073 853) 

Чисті комісійні доходи  658 068 1 802 264 652 802 1 699 351 

Кредитні прибутки/(збитки) 16 1 305 626 085 268 318 1 292 837 

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

- торгові операції  95 226 251 059 84 172 225 643 

- курсові різниці  (21 482) (14 401) (34 433) 34 954 
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з 
торговими активами/зобов'язаннями  10 399 (21 836) (20 930) 2 765 
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з 
фінансовими активами за справедливою 
вартістю, з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку  - - 17 612 (23 809) 
Чисті збитки від припинення визнання 
фінансових активів за справедливою 
вартістю, з переоцінкою через інший 
сукупний дохід  (343) (2 911)   
Чисті прибутки від припинення визнання 
фінансових активів за амортизованою 
собівартістю  18 111 65 721   
Чисті збитки від модифікації фінансових 
активів  (9 249) (4 629)   

Інші доходи  31 659 90 728 48 029 128 485 

Непроцентні доходи  124 321 363 731 94 450 368 038 

Витрати на персонал 17 (547 164) (1 477 564) (429 775) (1 217 908) 

Знос і амортизація  (112 722) (316 404) (93 469) (318 326) 

Інші адміністративні та операційні витрати 17 (390 761) (1 153 638) (367 225) (1 066 359) 
Відновлення/(зменшення) корисності інших 
нефінансових активів та резерви 12,13 9 793 (45 670) (16 413) (44 703) 

Непроцентні витрати  (1 040 854) (2 993 276) (906 882) (2 647 296) 

Прибуток до оподаткування   1 594 844 5 084 907 1 570 767 4 867 030 

Витрати з податку на прибуток  (284 223) (892 205) (285 640) (878 043) 

      

Прибуток за період  1 310 621 4 192 702 1 285 127 3 988 987 

      

Припадає на:      

- акціонерів Банку  1 311 841 4 177 452 1 285 795 3 994 022 

- частку неконтролюючих акціонерів  (1 220) 15 250 (668) (5 035) 

  1 310 621 4 192 702 1 285 127 3 988 987 

      

Прибуток на акцію       
Чистий та скоригований прибуток на одну 
просту акцію (грн.)  0,0213 0,0679 0,0209 0,0649 

 
 
 
 
 
 
Примітки на стор. 6-40 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ 
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Консолідований звіт про сукупний дохід  
за період, що закінчився 30 вересня 2018 року 
 
(в тисячах грн.) 

 Примітки 

За період, що закінчився 30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

за 
поточний 

квартал 
з початку 

року 

за 
поточний 

квартал 
з початку 

року 

      

Прибуток за період  1 310 621 4 192 702 1 285 127 3 988 987 

      

Інший сукупний дохід      

      

Статті, які переносяться чи 
можуть бути перенесені до 
прибутків або збитків:      

Фінансові активи за справедливою 
вартістю, з переоцінкою через інший 
сукупний дохід:      

Чиста зміна справедливої вартості   (69 233) (176 439)   
Зміни резерву під очікувані кредитні 
збитки 16 3 813 (34 724)   

Перенесення у прибутки або збитки  (714) (391)   

Податок на прибуток   11 982 37 646   

Всього статті, які переносяться чи 
можуть бути перенесені до 
прибутків або збитків  (54 152) (173 908) - - 

      

Статті, які не будуть перенесені до 
прибутків або збитків:      

Переоцінка будівель  - - - 600 
Податок на прибуток від переоцінки 
будівель  - - - (108) 

Всього статті, які не будуть 
перенесені до прибутків або збитків  - - - 492 

      

Інший сукупний (збиток)/дохід за 
період за вирахуванням податків  (54 152) (173 908) - 492 

      

Всього сукупний дохід за період  1 256 469 4 018 794 1 285 127 3 989 479 

      

Припадає на:       

 - акціонерів Банку  1 257 689 4 003 544 1 285 795 3 994 514 

 - частку неконтролюючих акціонерів  (1 220) 15 250 (668) (5 035) 

  1 256 469 4 018 794 1 285 127 3 989 479 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Примітки на стор. 6-40 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ
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Консолідований звіт про зміни в капіталі  
за період, що закінчився 30 вересня 2018 року 
 
(в тисячах грн.) 

  Відноситься до акціонерів Банку   

 Примітки 
Статутний 

капітал  

 
Додатково 
сплачений 

капітал 

 
Резерви 

переоцінки 

 
Резервні 

та інші 
фонди 

(Непокритий 
збиток)/ 

нерозподілений 
прибуток 

 
Всього 

Частка не-
контролюючих 

акціонерів 
Всього 

капітал 

1 січня 2017 р.  6 154 516 3 033 097 937 165 318 739 (1 246 779) 9 196 738 (176 063) 9 020 675 

Всього сукупний дохід за період  - - 492 - 3 994 022 3 994 514 (5 035) 3 989 479 

Амортизація резерву переоцінки  - - (11 901) - 11 901 - - - 

Перенесення резерву переоцінки при 
вибутті будівель  - - (17 702) - 17 702 - - - 

Перенесення податкового ефекту від 
переоцінки будівель  - - 68 - (68) - - - 

Перерахування нерозподіленого прибутку 
до резервних та інших фондів  - - - 191 032 (191 032) - - - 

Дивіденди, оголошені акціонерам Банку  - - - - (3 629 612) (3 629 612) - (3 629 612) 

30 вересня 2017 р.  6 154 516 3 033 097 908 122 509 771 (1 043 866) 9 561 640 (181 098) 9 380 542 

          

1 січня 2018 р.  6 154 516 3 033 097 889 941 509 771 300 560 10 887 885 (47 332) 10 840 553 

Вплив від переходу на МСФЗ 9 4   129 555  (146 619) (17 064) (1 409) (18 473) 

1 січня 2018 р. з врахуванням впливу від 
переходу на МСФЗ 9  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 період  - - (173 908) - 4 177 452 4 003 544 15 250 4 018 794 

Амортизація резерву переоцінки  - - (17 122) - 17 122 - - - 

Перенесення резерву переоцінки при 
вибутті будівель  - - (20 669) - 20 669 - - - 

Перерахування нерозподіленого прибутку 
до резервних та інших фондів  - - - 224 371 (224 371) - - - 

Дивіденди, оголошені акціонерам Банку  - - - - (4 245 096) (4 245 096) - (4 245 096) 

Викуп власних акцій  (1 105) (2 353) - - - (3 458) - (3 458) 

30 вересня 2018 р.  6 153 411 3 030 744 807 797 734 142 (100 283) 10 625 811 (33 491) 10 592 320 

 
 
 
Примітки на стор. 6-40 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ
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Консолідований звіт про рух грошових коштів  
за період, що закінчився 30 вересня 2018 року 
 
(в тисячах грн.) 

 Примітки 

За період, що 
закінчився 30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності    

Процентні доходи, що отримані  6 359 417 5 579 519 

Процентні витрати, що сплачені  (1 296 653) (1 116 111) 

Комісійні доходи, що отримані  3 258 525 2 794 910 

Комісійні витрати, що сплачені  (1 509 846) (1 073 853) 

Результат операцій з торговими активами/зобов’язаннями  (7 886) (3 523) 
Результат операцій з інвестиційними цінними паперами за 
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку  - (265) 
Результат операцій з інвестиційними цінними паперами за 
справедливою вартістю, з переоцінкою через інший сукупний дохід  1 411  

Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами  251 058 232 903 

Інші отримані операційні доходи  71 584 123 685 

Виплати на утримання персоналу, сплачені  (1 490 009) (1 246 493) 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  (1 160 106) (1 050 512) 

Податок на прибуток, сплачений  (316 719) (650 814) 

Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності до змін 
в операційних активах та зобов’язаннях  4 160 776 3 589 446 

    
Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів:    

Торгові активи  (311 592) (259 469) 
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку   - (2 195 856) 
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з переоцінкою 
через інший сукупний дохід  722 252  

Кошти в інших банках   4 656 569 7 532 047 

Кредити та заборгованість клієнтів  (7 878 750) (7 091 157) 

Інші активи  45 524 296 867 

Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов’язань:    

Торгові зобов’язання  (4 689) (804) 

Короткострокові кошти банків   1 612 347 1 496 108 

Кошти клієнтів   3 261 596 4 385 213 

Інші зобов’язання  399 744 267 396 

Чисті грошові кошти від операційної діяльності   6 663 777 8 019 791 

    
Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності    
Придбання інвестиційної нерухомості  (1 750) - 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості  7 421 8 214 

Надходження від реалізації активів на продаж  45 228 36 393 

Придбання основних засобів   (272 776) (326 315) 

Надходження від реалізації основних засобів   5 290 22 350 

Придбання нематеріальних активів  (117 093) (106 195) 

Чисті грошові кошти, використані у інвестиційній діяльності  (333 680) (365 553) 

    
Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності    

Викуп власних акцій  (3 458) - 
Повернення інших залучених коштів  (274 592) (556 002) 

Дивіденди, сплачені  (4 244 207) (3 627 542) 

Чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності  (4 522 257) (4 183 544) 

    

Вплив курсових різниць на грошові кошти та їх еквіваленти  (195 615) 81 805 
    

Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів  1 612 225 3 552 499 

    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 7 10 297 228 10 292 755 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 7 11 909 453 13 845 254 

 
Примітки на стор. 6-40 є невід’ємною частиною цієї консолідованої фінансової звітності згідно з МСФЗ
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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 Банк був перереєстрований у форму Приватного акціонерного товариства. Банк 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 Банк 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 Банку перед його вкладниками-фізичними особами на суму до 200 тис. грн. на кожного 
вкладника у випадку банкрутства або відкликання банківської ліцензії НБУ.  

Центральний офіс Банку знаходиться у місті Київ. Станом на 30 вересня 2018 року Банк має 5 філій та 499 
безбалансових відділень по всій Україні (31 грудня 2017 р.: 5 філій, 498 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-Ляндесбанкен-Холдінг ГмбХ», Австрія (Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH) здійснює 
контроль прямого власника – материнського банку «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (далі – «RBI AG»), 
тобто «Райффайзен-Ляндесбанкен-Холдінг ГмбХ» є найвищою контролюючою стороною Банку. 

Станом на 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року структура акціонерів Банку, виходячи з кількості акцій, 
що знаходяться в обігу, складала: 

Акціонери 
30 вересня 

2018 р., % 
31 грудня 
2017 р., % 

«Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» 68,27 68,28 

ЄБРР 30,00 30,00 

Інші юридичні особи 1,29 1,30 

Фізичні особи 0,42 0,42 

Викуплені власні акції 0,02 - 

Всього 100,00 100,00 

Станом на 30 вересня 2018 року персонал Банку, що обіймає ключові керівні посади, контролював  
24 000 акцій (0,00%) Банку (31 грудня 2017 р.: 24 000 акцій (0,00%)). 

2. Операційне середовище Банку  

У 2017 році споживча інфляція за оцінками Державної служби статистики України становила 13,7% та 
перевищила цільове значення Національного банку на кінець року. З огляду на посилення інфляційних ризиків 
у ІV кварталі 2017 року Національний банк перейшов до проведення більш жорсткої монетарної політики, двічі 
підвищивши облікову ставку до 14,5% річних на кінець року. Водночас, Національний банк упродовж 2017 року 
послідовно продовжував лібералізацію валютного регулювання шляхом пом’якшення тимчасових 
адміністративних обмежень, послаблення яких не створювало ризиків для дестабілізації валютного ринку. Це 
сприяло покращенню інвестиційного клімату, полегшенню діяльності підприємств, які здійснюють 
зовнішньоторговельну діяльність і відповідно підтримувало подальше відновлення економіки України. 

Протягом року кредитний ризик банківського сектору поступово знижувався, що свідчило про відновлення 
фінансового стану позичальників. Очікування банків щодо подальшого розвитку кредитування залишаються 
оптимістичними. 

У 2017 році більшість банків показали прибуток, що було пов’язано з відносно стабільним валютним ринком, 
зменшенням витрат на резервування та збільшенням процентних доходів.  
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На валютному ринку України ситуація впродовж вересня стабілізувалася. НБУ зберігав свою присутність на 
міжбанківському валютному ринку з метою послаблення волатильності обмінного курсу, яка втім була істотно 
меншою, ніж у серпні, а операції проводилися як з продажу, так і з купівлі іноземної валюти. 

У серпні 2018 року споживча інфляція склала 9% у річному вимірі. У місячному вимірі індекс цін не змінився.  

Правління НБУ прийняло рішення підвищити з 7 вересня 2018 року облікову ставку на 50 б. п. – до 18,0% річних. 
На підвищення облікової ставки відреагували процентні ставки за гривневими міжбанківськими кредитами та 
дохідність ОВДП. Трансмісія від попередніх підвищень облікової ставки та звуження ліквідності банківської 
системи зумовили незначне зростання роздрібних гривневих процентних ставок банків у серпні. 

Основним економічним ризиком залишається відсутність прогресу в проведенні структурних реформ, 
необхідних для збереження макрофінансової стабільності та подальшої співпраці з МВФ на тлі високих обсягів 
погашення зовнішніх боргів у наступних роках.  

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 проміжної скороченої фінансової звітності 

Загальна інформація 

Ця консолідована проміжна скорочена фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність», Міжнародного стандарту фінансової 
звітності 10 «Консолідована фінансова звітність», вимог НБУ щодо складання фінансової звітності банків і її слід 
розглядати разом з останньою консолідованою фінансовою звітністю Банку за рік, що закінчився 31 грудня 2017 
року. Ця звітність не включає в себе всю інформацію, необхідну для повного комплекту фінансової звітності 
згідно з МСФЗ, а лише окремі примітки для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння змін у 
фінансовому стані та результатах діяльності Банку з дати останньої річної фінансової звітності.  

Ця консолідована фінансова звітність включає проміжну скорочену фінансову звітність Банку та його дочірніх 
підприємств за періоди, що закінчилися 30 вересня 2018 та 2017 років, якщо не зазначено інше (далі разом – 
«Банк»). Перелік консолідованих дочірніх підприємств подано у Примітці 4. 

4. Основні положення облікової політики 

При складанні даної консолідованої проміжної скороченої фінансової звітності були застосовані ті ж самі 
принципи облікової політики та методи розрахунків, що й під час підготовки останньої річної консолідованої 
фінансової звітності, окрім наведених нижче змін облікової політики, обумовлених першим застосуванням  
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами». 

Консолідована фінансова звітність включає такі дочірні підприємства: 

Дочірнє 
підприємство 

Частка участі/ 
права голосу, % 

Країна 
Дата 

приєднання Галузь 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

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 

Фінансові активи 

Первісне визнання 

Згідно з положеннями МСФЗ 9, фінансові активи класифікуються за однією з трьох категорій: що оцінюються за 
амортизованою собівартістю, справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході 
(FVOCI) та справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках або збитках (FVTPL). 

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку, якщо 
інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов’язані із здійсненням операції. 
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Якщо на дату первісного визнання справедлива вартість фінансового активу відрізняється від ціни трансакції 
(без врахування витрат на здійснення операції), Банк відображає таку різницю наступним чином: 

- за операціями з акціонерами: у власному капіталі; 

- за іншими операціями: у прибутках або збитках. 

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. 

Класифікація та оцінка: загальна характеристика 

Класифікація та оцінка фінансових активів відображає бізнес-модель управління фінансовими активами та 
характеристики їх грошових потоків. 

Фінансовий актив підлягає оцінці за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються наступні умови: 

- актив утримують в рамках бізнес-моделі, мета якої – утримання активів задля збирання контрактних 
грошових потоків;  

- контрактні умови фінансового активу обумовлюють надходження у певні дати грошових потоків, які є лише 
погашенням основної суми та сплатою відсотків за непогашеною частиною основної суми. 

Фінансовий актив класифікується для подальшої оцінки як FVOCI, якщо він утримується в рамках бізнес-моделі, 
метою якої є як збір контрактних грошових потоків, так і продаж фінансових активів; а договірні умови 
фінансового активу передбачають надходження у певні дати грошових коштів, які є виключно сплатою основної 
суми та відсотків за непогашеною частиною основної суми. 

При первісному визнанні дольового інструменту, який не утримується для торгівлі, Банк може прийняти 
нескасовне рішення щодо відображення подальших змін справедливої вартості інструменту в іншому сукупному 
доході (FVOCI). Цей вибір здійснюється за кожною інвестицією окремо, та в основному стосується стратегічних 
інвестицій, які не є інвестиціями в дочірні підприємства. 

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 (FVТPL). Крім того, Банк має право при первісному визнанні нескасовно призначити 
для фінансового активу 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 різними методами (в інший 
спосіб). 

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 збір контрактних грошових потоків для бізнес-моделі невід'ємною складовою, 
чи лише виключенням (бізнес-модель «утримувати з метою збирання контрактних грошових потоків» проти 
«утримувати та продавати»). 

Фінансові активи, які утримуються для торгівлі, та такі, управління та оцінка результатів за якими здійснюється 
на основі справедливої вартості, оцінюються за FVTPL.   
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Аналіз характеристик контрактних грошових потоків 

Якщо Банк визначає, що бізнес-модель певного портфеля полягає в утриманні фінансових активів задля 
збирання контрактних грошових потоків (або як задля збирання контрактних грошових потоків, так і для продажу 
фінансових активів), проводиться оцінка, чи контрактні умови фінансового активу передбачають надходження 
у певні дати грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків за непогашеною 
частиною основної суми. З цією метою проценти визначаються як компенсація часової вартості грошей та 
кредитного ризику, пов'язаного з непогашеною протягом певного періоду часу частиною основної суми, та інших 
базових для кредитування ризиків та витрат, а також маржі прибутку. Ця оцінка здійснюватиметься за кожним 
інструментом окремо та за станом на дату первісного визнання фінансового активу. 

Оцінюючи, чи контрактні грошові потоки є виключно виплатами основної суми та процентів, Банк аналізує 
договірні умови інструмента. Такий аналіз включає оцінку того, чи фінансовий актив передбачає договірні умови, 
згідно яких строки чи суми контрактних грошових потоків можуть змінюватись таким чином, що не відповідатиме 
зазначеним характеристикам. Банк розглядає: 

- умови дострокової оплати, продовження контракту; 

- леверидж-опції; 

- обмеження вимог визначеними активами або грошовими потоками; 

- контрактно зв'язані інструменти. 

Попередня оплата з негативною компенсацією 

Негативна компенсація виникає, коли договірні умови дозволяють позичальнику достроково погасити 
інструмент, але сума дострокової оплати може бути меншою, ніж неоплачена частина основної суми та 
відсотків. Для застосування оцінки за амортизованою собівартістю, негативна компенсація повинна бути 
обґрунтованою компенсацією за дострокове припинення дії контракту. У разі невідповідності зазначеному 
критерію, до фінансового активу застосовується оцінка за FVTPL. 

Знецінення: загальна характеристика 

Розрахунок очікуваних кредитних збитків вимагає використання облікових оцінок та використання суджень при 
застосуванні облікової політики Банку. 

Банк оцінює на прогнозній основі очікувані кредитні збитки, пов'язані з активними борговими інструментами, що 
відображаються за амортизованою собівартістю та FVOCI а також заборгованістю, що виникає за наданими 
зобов'язаннями з кредитування, орендною дебіторською заборгованістю та фінансовими гарантіями. Банк 
формує резерв за такими збитками на кожну звітну дату. 

Цей розділ надає огляд аспектів МСФЗ 9, які передбачають більш високий ступінь судження або складності та 
основних джерел невизначеності оцінок, що несуть значний ризик спричинення суттєвих коригувань балансової 
вартості протягом наступного фінансового року. 

Оцінка очікуваних кредитних збитків 

Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає об'єктивну 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.  

Оцінка резервів під очікувані кредитні збитки для фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю 
та за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході, 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. 
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Для Банку кредитний ризик обумовлюється ризиком понесення фінансових втрат, якщо будь-який з 
контрагентів, клієнтів або ринкових партнерів не виконує свої договірні зобов'язання. Кредитний ризик виникає 
в основному за міжбанківськими, комерційними та споживчими кредитами, а також за наданими зобов’язаннями 
з кредитування, пов'язаними з такою кредитною діяльністю, але може також виникати внаслідок надання 
забезпечення у формі фінансових гарантій, акредитивів та акцептів.  

Оцінка кредитної заборгованості для цілей управління ризиками є складною і вимагає використання моделей, 
оскільки заборгованість 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 збитків 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).  

МСФЗ 9 передбачає триступеневу модель зменшення корисності, яка базується на змінах в кредитній якості 
інструменту з моменту первісного визнання. Згідно даної моделі, 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 є 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 або створені кредитно-знецінені фінансові активи - це фінансові активи, що є кредитно-
знеціненими на дату первісного визнання. Очікувані кредитні збитки для таких інструментів завжди вимірюються 
виходячи з усього строку дії.  

Суттєве збільшення кредитного ризику 

Банк констатує суттєве збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, якщо виконується один або 
декілька з наведених нижче кількісних, якісних та допоміжного критеріїв. 

Кількісні критерії 

Банк використовує кількісні критерії як основний показник суттєвого збільшення кредитного ризику для всіх 
матеріальних портфелів. Для кількісної оцінки Банк порівнює криву ймовірності настання дефолту протягом 
усього строку дії інструмента за станом на дату оцінки з прогнозною кривою ймовірності настання дефолту 
протягом усього строку дії інструмента за станом на дату первісного визнання. Для оцінки ймовірності настання 
дефолту протягом усього строку дії інструмента за станом на дату первісного визнання, здійснюється 
припущення про структуру кривої. У випадку фінансових інструментів з високими кредитними рейтингами 
передбачається, що крива ймовірності настання дефолту з часом погіршуватиметься. З іншого боку, для 
фінансових інструментів з низькими кредитними рейтингами передбачається, що крива ймовірності настання 
дефолту з часом покращуватиметься. 

Ступінь поліпшення або погіршення буде залежати від рівня початкового рейтингу. Для того, щоб зробити обидві 
криві порівнюваними, масштаб кривих ймовірності настання дефолту зменшується до рівня щорічних 
ймовірностей. Загалом вважається, що відбулося значне збільшення кредитного ризику у разі відносного 
збільшення ймовірності настання дефолту до 250%, хоча ця сума може бути меншою з огляду на кілька 
обмежувальних факторів, таких як близькість до кінцевого терміну погашення та власне портфель продуктів. 

Якісні критерії 

Банк використовує якісні критерії як вторинний показник суттєвого збільшення кредитного ризику для всіх 
матеріальних портфелів. Переведення до Стадії 2 відбувається, коли виконуються наступні критерії. Для 
державних, банківських, корпоративних та портфелів проектного фінансування, якщо щодо позичальника 
виконується один або кілька з наступних критеріїв: 

- наявні індикатори зовнішнього ринку; 

- відбулися зміни умов договору; 

- було змінено управлінський підхід; 

- застосовується експертне судження.  
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Оцінка суттєвого збільшення кредитного ризику враховує прогнозні дані та проводиться щоквартально на рівні 
окремих угод для всіх портфелів нероздрібного бізнесу Банку. Оцінка суттєвого збільшення кредитного ризику 
враховує прогнозні дані та проводиться щомісячно на рівні окремих угод для всіх портфелів роздрібного бізнесу 
Банку.  

Допоміжний критерій (перестрахування)  

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

Виключення щодо низького кредитного ризику 

Банк не застосовує виключення щодо інструментів з низьким рівнем кредитного ризику для кредитного бізнесу, 
однак вибірково використовує виключення щодо інструментів з низьким кредитним ризиком для боргових цінних 
паперів.  

Спрощений підхід до оцінки очікуваних кредитних збитків за договірними активами, орендною та іншою 
фінансовою дебіторською заборгованістю  

Банк застосовує спрощений підхід та завжди оцінює резерв під очікувані кредитні збитки за договірними 
активами, дебіторською заборгованістю за договорами операційної оренди та іншою фінансовою дебіторською 
заборгованістю в сумі кредитних збитків, очікуваних від подій дефолту протягом усього строку дії інструмента. 
Такі інструменти, відповідно, класифікуються лише на Стадіях 2 або 3 знецінення. 

Визначення дефолту та кредитно-знецінених активів 

Визначення дефолту, що використовується Банком повністю узгоджується з визначенням кредитного 
знецінення, а дефолт визнається за фінансовим інструментом, у разі дотримання одного або декількох з 
наступних критеріїв. 

Кількісні критерії 

Позичальник більше ніж на 90 днів прострочив оплату за контрактом, і припущення про те, що фінансові активи, 
які прострочені більше ніж на 90 днів, мають бути відображені на Стадії 3 не скасовується.  

Якісні критерії 

Позичальник не відповідає критерію платоспроможності, що вказує на те, що позичальник зазнає значних 
фінансових труднощів. Прикладами такої ситуації є:  

- значні фінансові труднощі позичальника; 

- смерть позичальника; 

- неплатоспроможність позичальника; 

- позичальник порушує фінансові умови договору; 

- зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів; 

- надання кредитором уступки за договором, у зв’язку з фінансовими труднощами позичальника; 

- висока ймовірність банкрутства позичальника; 

- фінансовий актив придбаний або створений з великим дисконтом, що відображає понесені кредитні збитки. 

Вищезазначені критерії застосовуються до всіх фінансових інструментів Банку, та узгоджуються з визначенням 
дефолту, що використовується для цілей управління кредитним ризиком в Банку. Визначення дефолту 
послідовно застосовується до моделювання ймовірності настання дефолту (PD), заборгованості під ризиком 
дефолту (EAD) та розміру збитку у випадку настання дефолту (LGD) при розрахунках очікуваних збитків Банку. 

Інструмент перестає вважатись дефолтним (тобто є відновленим), якщо він більше не відповідає жодному 
критерію визнання дефолту як мінімум протягом 3 місяців поспіль, або довше для реструктуризованих 
проблемних кредитів. Період в 3 місяці був визначений на підставі аналізу, який враховує ймовірність того, що 
фінансовий інструмент може повернутися до дефолтного статусу після відновлення та враховує різні 
визначення відновлення після дефолту. 

  



 Примітки до консолідованої проміжної скороченої фінансової звітності згідно з МСФЗ  

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  за період, що закінчився 30 вересня 2018 року 

(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 

12 
 

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 визначенні 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 – 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 зобов'язання 
протягом наступних 12 місяців або протягом всього періоду, що залишився, за зобов'язанням. Загалом 
ймовірність настання дефолту протягом усього строку дії інструменту розраховується з використанням, в якості 
початкової точки, ймовірності настання дефолту протягом наступних 12 місяців, без дотримання визначеної 
міри обережності. 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 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); 

- 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 протягом 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 враховується при оцінці розміру збитку у випадку дефолту за допомогою 
моделі Васічека (Vasicek); 

- за іпотекою клієнтів роздрібного бізнесу та іншими кредитами роздрібного бізнесу для оцінювання збитку у 
випадку настання дефолту використовуються регуляторні оцінки збитку у випадку настання дефолту, за 
вирахуванням коригувань щодо можливого зниження цін та інших коригувань; прогнозна макроекономічна 
інформація враховується в оцінці збитку у випадку настання дефолту за допомогою різних супутніх моделей. 
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За певних обставин, коли деякі вхідні дані наявні не в повній мірі, використовуються альтернативні моделі 
відновлення, порівняльний аналіз даних та експертні оцінки. 

Заборгованість під ризиком дефолту 

Заборгованість під ризиком дефолту базується на сумах, які 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 залежать 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 
розрахунок 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 для балансової 
заборгованості, окрім лізингу та придбаних (створених) знецінених кредитів, є ефективною процентною ставкою 
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 раніше врахованого 
періоду часу. Це відображається функцією виживання. Такий розрахунок відображає майбутні значення 
очікуваних кредитних збитків, які потім дисконтуються на звітну дату та підсумовуються. Розрахункові значення 
очікуваних кредитних збитків в подальшому зважуються за прогнозним сценарієм. 

Для оцінки резервів за непогашеною кредитною заборгованістю на Стадії 3 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 процентною ставкою; 

- за роздрібними іпотечними кредитами резерви Стадії 3 розраховуються шляхом обчислення дисконтованої 
вартості реалізації застави; 

- за іншим роздрібним кредитуванням резерви Стадії 3 обчислюються шляхом розрахунку статистично 
отриманої найкращої оцінки очікуваних збитків, яка була скоригована на непрямі витрати. 

Припущення про те, що фінансові активи з прострочкою понад 90 днів, мають бути відображені на Стадії 3, не 
спростовується. 

Прогнозна інформація 

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

Ці економічні показники та їх вплив на показники ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту та 
заборгованості під ризиком дефолту залежать від категорії. Також для цього процесу використовується 
експертна оцінка. Прогноз цих економічних даних («базовий економічний сценарій») здійснюється 
щоквартально та забезпечує кращу оцінку економіки на наступні три роки. Через три роки, щоб екстраполювати 
економічні показники на весь залишковий період дії кожного інструмента, використовується метод повернення 
до середнього, що визначає, чи ці показники до настання терміну погашення будуть відповідати тенденції 
довгострокового середнього значення або довгострокового середнього темпу зростання. Вплив цих економічних 
даних на показники ймовірності дефолту, розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під ризиком 
дефолту аналізується шляхом побудови статистичної регресії, щоб зрозуміти історичний вплив на ймовірність 
дефолту, компоненти розміру збитку у випадку дефолту та заборгованості під ризиком дефолту.  
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У доповнення до базового економічного сценарію також визначаються сценарії з найкращим та найгіршим 
результатами та коефіцієнти зважування для врахування нелінійності. Коефіцієнти зважування визначаються 
поєднанням статистичного аналізу та експертного оцінювання. Враховуючи діапазон можливих результатів, 
кожний обраний результат є репрезентативним. Очікувані зважені збитки, визначаються за кожним сценарієм 
за допомогою відповідної моделі очікуваних кредитних збитків та множаться на відповідний коефіцієнт 
зважування. 

Аналіз чутливості 

Найбільш важливими факторами, що впливають на резерви під очікувані кредитні збитки, є: 

- Корпоративні портфелі: валовий внутрішній продукт, рівень безробіття, ставка за довгостроковими 
державними облігаціями, рівень інфляції; 

- Роздрібні портфелі: валовий внутрішній продукт, рівень безробіття, ціни на нерухомість. 

Перегляд умов договору за фінансовими активами, оцінка яких здійснюється за 
амортизованою собівартістю 

Перегляд умов договору відображається наступним чином: 

- якщо в результаті перегляду суттєво змінюються умови вихідного договору, в т.ч. валюта, то визнання 
існуючого інструменту припиняється, а натомість визнається новий; 

- якщо в результаті перегляду умов договору не відбувається припинення визнання існуючого інструменту, 
Банк здійснює розрахунок його нової валової балансової вартості та визнає різницю у складі Чистих 
прибутків/(збитків) від модифікації фінансових активів у Звіті про прибутки та збитки; на суму будь-яких 
витрат, понесених у зв’язку з таким переглядом здійснюється коригування балансової вартості 
модифікованого інструменту, що амортизується протягом його залишкового терміну існування. 

Якщо зміна умов договору не призводить до припинення визнання існуючого інструменту, Банк здійснює оцінку 
на предмет наявності ознак суттєвого збільшення кредитного ризику шляхом порівняння ймовірностей настання 
дефолту станом на звітну дату та при первісному визнанні інструменту. 

Якщо зміна умов договору, що призвела до припинення визнання існуючого інструменту та визнання нового 
інструменту, відбулася у зв’язку з фінансовими труднощами боржника, Банк визнає такий новий інструмент 
придбаним (створеним) знеціненим. 

Рекласифікація фінансових активів 

Банк рекласифікує фінансові активи між категоріями оцінки виключно у випадку зміни бізнес-моделі, в рамках 
якої їх утримують. 

Вбудовані похідні інструменти 

Якщо в гібридному договорі основним контрактом виступає фінансовий актив, Банк застосовує облікову політику 
щодо класифікації та оцінки до такого гібридного договору в цілому. 

Фінансові зобов’язання 

Первісне визнання 

При первісному визнанні фінансові зобов’язання оцінюються за справедливою вартістю мінус (у випадку, якщо 
зобов’язання не класифікуються для подальшої оцінки за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки 
у прибутках або збитках) витрати, безпосередньо пов’язані із здійсненням операції.  

Якщо на дату первісного визнання справедлива вартість фінансового зобов’язання відрізняється від ціни 
трансакції (без врахування витрат на здійснення операції), Банк відображає таку різницю наступним чином: 

- за операціями з акціонерами: у власному капіталі; 

- за іншими операціями: у прибутках або збитках. 

Дата визнання 

Банк визнає фінансові зобов’язання у Звіті про фінансовий стан лише тоді, коли стає стороною договірних 
зобов’язань, обумовлених відповідним інструментом. 
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Класифікація та оцінка 

Банк після первісного визнання оцінює фінансові зобов’язання за амортизованою собівартістю, за винятком: 

- фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках або 
збитках; такі зобов’язання, включаючи похідні фінансові інструменти, оцінюються за справедливою вартістю;  

- фінансових зобов’язань, які виникають, якщо передавання фінансового активу не відповідає умовам 
припинення визнання або застосовується принцип продовження участі; 

- договорів фінансової гарантії, які оцінюються за більшою з величин: 

- сумою резерву під очікувані кредитні збитки; 

- сумою оцінки при первісному визнанні за вирахуванням накопиченої суми доходу, визнаного згідно з 
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами»; 

- зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової, що оцінюються за більшою з величин: 

- сумою резерву під очікувані кредитні збитки; 

- сумою оцінки при первісному визнанні за вирахуванням накопиченої суми доходу, визнаного згідно з 
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами». 

Банк має право при первісному визнанні нескасовно призначити для фінансового зобов’язання категорію оцінки 
FVTPL в наступних випадках: 

- 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 різними методами (в інший спосіб); 

- вони є частиною групи фінансових зобов’язань або фінансових активів та фінансових зобов’язань, 
управління якими та оцінка результатів здійснюються на основі справедливої вартості відповідно до 
документально оформленої стратегії управління ризиками або інвестування. 

Прибутки або збитки за фінансовими зобов’язаннями, щодо яких Банк при первісному визнанні приймає 
нескасовне рішення про подальшу оцінку за справедливою вартістю з визнанням її результатів у прибутках або 
збитках, визнаються наступним чином: 

- сума зміни справедливої вартості інструменту, яка обумовлена зміною власного кредитного ризику, 
визнається у складі іншого сукупного доходу; 

- інші зміни справедливої вартості фінансового зобов’язання визнаються у прибутках або збитках. 

Фінансові зобов’язання не рекласифікуються. 

Припинення визнання фінансових активів та фінансових 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 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. 
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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. 

Банк проводить відповідно, часткове або повне списання валової балансової вартості фінансового активу, що 
оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо не має обґрунтованих очікувань щодо їх відшкодування.  

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, первісне 
зобов’язання знімається з обліку, а нове відображається в обліку з визнанням різниці у балансовій вартості 
зобов’язань у Звіті про прибутки та збитки. 

Перехід на МСФЗ 9 

Зміни в обліковій політиці, що виникли у зв’язку з впровадженням МСФЗ 9, застосовуються ретроспективно, 
окрім наступного:  

- Банк використовує можливість не перераховувати порівняльну інформацію за попередні періоди у зв’язку зі 
змінами класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності); зміни в балансовій вартості фінансових 
активів та фінансових зобов'язань, що виникають у результаті застосування МСФЗ 9, визнані шляхом 
коригування вхідного залишку нерозподіленого прибутку на 1 січня 2018 року; 

- Наступні оцінки були здійснені на підставі фактів та обставин, що існували на дату першого застосування: 

- визначення бізнес-моделі фінансового активу; 

- встановлення та скасування категорії обліку за FVTPL для деяких фінансових активів. 

Ефект від застосування МСФЗ 9 представлено в наступних таблицях.  
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Узгодження змін статей Консолідованого звіту про фінансовий стан за МСБО 39 та МСФЗ 9 
станом на 31 грудня 2017 року: 

 

Таблиці-
пояснен-

ня 

Сума до 
переходу на 

МСФЗ 9 
Рекласи-

фікація 
Зміна 

оцінок 

Сума з вра-
хуванням 
переходу 

на МСФЗ 9 

Активи      

Грошові кошти та їх еквіваленти 4.5 10 297 228 - (70) 10 297 158 

Торгові цінні папери 4.1 1 127 477 (1 127 477)  - 

Торгові активи 4.1  1 127 477  1 127 477 

Заборгованість кредитних установ 4.5 8 032 433 - (12) 8 032 421 

Кредити клієнтам 4.4, 4.5 37 348 686  35 149 37 383 835 

Активи, призначені для продажу  56 170   56 170 

Інвестиційні цінні папери:      
- за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку 4.2 5 925 271 (5 925 271) - - 

- за справедливою вартістю, з переоцінкою 
через інший сукупний дохід 4.2  5 925 271 - 5 925 271 

Інвестиційна нерухомість  151 860   151 860 

Основні засоби  2 037 965   2 037 965 

Нематеріальні активи  412 083   412 083 

Поточні активи з податку на прибуток  545 070   545 070 

Відстрочені активи з податку на прибуток  4.4 31 643  (18 018) 13 625 

Інші активи  1 050 930 - - 1 050 930 

в т.ч. інші фінансові активи  798 229 - - 798 229 

Всього активи  67 016 816 - 17 049 67 033 865 

      

Зобов’язання      

Торгові зобов'язання 4.3  4 689  4 689 
Заборгованість перед кредитними 
установами  2 533 468 - - 2 533 468 

Заборгованість перед клієнтами  52 272 275 - - 52 272 275 

Поточні зобов’язання з податку на прибуток  709   709 

Резерви 4.5 80 050 - 35 522 115 572 

Інші зобов’язання  1 289 761 (4 689)  1 285 072 

в т.ч. похідні фінансові інструменти 4.3 4 689 (4 689) - - 
в т.ч. інші фінансові зобов'язання, крім 
похідних фінансових інструментів  748 346 - - 748 346 

Всього зобов’язання  56 176 263 - 35 522 56 211 785 

      

Капітал      

Статутний капітал  6 154 516   6 154 516 

Додатково сплачений капітал  3 033 097   3 033 097 

Резерви переоцінки 4.4 889 941 53 231 76 324 1 019 496 

Резервні та інші фонди   509 771   509 771 
Нерозподілений прибуток/(непокритий 
збиток)  4.4 300 560 (53 231) (93 388) 153 941 

Всього капітал, що належить акціонерам 
Банку  10 887 885 - (17 064) 10 870 821 

      

Частка неконтролюючих акціонерів  4.4 (47 332)  (1 409) (48 741) 

Всього капітал і зобов’язання  67 016 816  17 049 67 033 865 
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Таблиці-пояснення 

4.1. Зміна статті розкриття торгових цінних паперів:  

 Сума за МСБО 39 Рекласифікація Сума за МСФЗ 9 

Торгові цінні папери 1 127 477 (1 127 477) - 

Рекласифікація до статті Торгові активи  (1 127 477)  

    

Торгові активи - 1 127 477 1 127 477 

Рекласифікація із статті Торгові цінні папери  1 127 477  

4.2. Зміна класифікації інвестиційних цінних паперів у зв'язку із визначенням бізнес-моделі утримувані для 

збирання та продажу: 

 Сума за МСБО 39 Рекласифікація Сума за МСФЗ 9 

Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю, з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку 5 925 271 (5 925 271) - 

Рекласифікація до категорії за справедливою 
вартістю, з переоцінкою через інший сукупний 
дохід  (5 925 271)  

    
Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю, з переоцінкою через інший сукупний 
дохід  5 925 271 5 925 271 

Рекласифікація із категорії за справедливою 
вартістю, з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку  5 925 271  

4.3. Зміна статті розкриття похідних фінансових інструментів: 

 Сума за МСБО 39 Рекласифікація Сума за МСФЗ 9 

Інші зобов’язання    

в т.ч. похідні фінансові інструменти 4 689 (4 689) - 

Рекласифікація до статті Торгові зобов'язання  (4 689)  

    

Торгові зобов'язання - 4 689 4 689 

Рекласифікація із статті Інші зобов’язання  4 689  

4.4. Вплив на нерозподілений прибуток та резерв переоцінки від переходу на МСФЗ 9: 

 
Резерви 

переоцінки 
Нерозподілений 

прибуток 

Частка 
неконтролюючих 

акціонерів 

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

На 31 грудня 2017 року за МСБО 39 -   

Рекласифікація інвестиційних цінних паперів за 
справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку в категорію 
за справедливою вартістю, з переоцінкою 
через інший сукупний дохід 53 231   
Визнання резерву під очікувані кредитні збитки 
за інвестиційними цінними паперами за 
справедливою вартістю, з переоцінкою через 
інший сукупний дохід 104 234   

Вплив на відстрочений податок (27 910)   

На 1 січня 2018 року за МСФЗ 9 129 555   
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Резерви 

переоцінки 
Нерозподілений 

прибуток 

Частка 
неконтролюючих 

акціонерів 

Нерозподілений прибуток    

На 31 грудня 2017 року за МСБО 39  300 560  

Рекласифікація інвестиційних цінних паперів за 
справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку в категорію 
за справедливою вартістю, з переоцінкою 
через інший сукупний дохід  (53 231)  
Визнання резерву під очікувані кредитні збитки 
за МСФЗ 9  (76 682)  
Зміна оцінки валової балансової вартості 
кредитів клієнтів  (28 007)  

Вплив на відстрочений податок  9 892  

Вплив на частку неконтролюючих акціонерів  1 409  

На 1 січня 2018 року за МСФЗ 9  153 941  

    

Частка не контролюючих акціонерів    

На 31 грудня 2017 року за МСБО 39   (47 332) 

Перерахунок частки не контролюючих 
акціонерів   (1 409) 

На 1 січня 2018 року за МСФЗ 9   (48 741) 

Всього вплив на капітал від переходу на 
МСФЗ 9 129 555 (146 619) (1 409) 

4.5. Узгодження зміни резерву під зменшення корисності фінансових активів за МСБО 39 та резерву за  

МСБО 37 до резерву під очікувані кредитні збитки за МСФЗ 9: 

 

Сума резерву 
під 

зменшення 
корисності 
за МСБО 39/ 

резерву за 
МСБО 37 

Зміна 
оцінок Інші зміни 

Сума 
резерву під 

очікувані 
кредитні 

збитки за 
МСФЗ 9 

Стаття Консолідованого звіту про фінансовий 
стан     

Грошові кошти та їх еквіваленти 503 70 - 573 

Заборгованість кредитних установ - 12 - 12 

Кредити клієнтам 7 406 818 (63 156) 2 301 488 9 645 150 
Інвестиційні цінні папери за справедливою 
вартістю, з переоцінкою через інший сукупний 
дохід  104 234 - 104 234 

Інші фінансові активи 36 586 - - 36 586 

Всього за фінансовими активами 7 443 907 41 160 2 301 488 9 786 555 

Резерви за зобов'язаннями з кредитування та 
фінансовими гарантіями 12 403 35 522 - 47 925 

Всього 7 456 310 76 682 2 301 488 9 834 480 

Інші зміни представлено перерозподілом складових амортизованої собівартості кредитів клієнтів між валовою 
балансовою вартістю до зменшення на суму резерву та сумою резерву під очікувані кредитні збитки. Дані зміни 
не впливають на чисту балансову вартість статті Кредити клієнтам, та, відповідно, не мають ефекту на капітал 
від переходу на МСФЗ 9. 
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Зміна представлення інформації у Консолідованому звіті про прибутки та збитки у зв'язку із 
переходом на МСФЗ 9: 

Стаття Консолідованого звіту про прибутки та 
збитки 

За 
попередньою 

звітністю Рекласифікації 
Після 

рекласифікації 

Резерв під зменшення корисності кредитів 1 289 843 (1 289 843) - 

Рекласифікація в статтю Кредитні прибутки/(збитки)  (1 289 843)  

Інші доходи 151 252 (22 767) 128 485 

Рекласифікація в статтю Кредитні прибутки/(збитки)  (22 767)  
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з іноземними 
валютами:     

- торгові операції 228 769 (3 126) 225 643 
Рекласифікація в статтю Чисті прибутки/(збитки) від 

операцій з торговими активами/зобов’язаннями  (3 126)  
Чисті прибутки/(збитки) від операцій з торговими 
цінними паперами (361) 361 - 

Рекласифікація в статтю Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з торговими активами/зобов’язаннями  361  

Чисті прибутки/(збитки) від операцій з інвестиційними 
цінними паперами за справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку (23 809) 23 809 - 

Рекласифікація в статтю Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з фінансовими активами за справедливою 
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку  23 809  

Зменшення корисності інших активів та резерви (61 960) 61 960 - 

Рекласифікація в статтю Кредитні прибутки/(збитки)  17 257  
Рекласифікація в статтю Відновлення/(зменшення) 
корисності інших нефінансових активів та резерви  44 703  

Інші адміністративні та операційні витрати (1 068 875) 2 516 (1 066 359) 

Рекласифікація в статтю Кредитні прибутки/(збитки)  2 516  

Кредитні прибутки/(збитки)  1 292 837 1 292 837 
Рекласифікація із статті Резерв під зменшення 
корисності кредитів  1 289 843  

Рекласифікація із статті Інші доходи  22 767  
Рекласифікація із статті Інші адміністративні та 
операційні витрати  (2 516)  
Рекласифікація із статті Зменшення корисності 
інших активів та резерви  (17 257)  

Чисті прибутки/(збитки) від операцій з торговими 

активами/зобов’язаннями  2 765 2 765 
Рекласифікація із статті Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з торговими цінними паперами  (361)  
Рекласифікація із статті Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з іноземними валютами  3 126  

Чисті прибутки/(збитки) від операцій з фінансовими 
активами за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку  (23 809) (23 809) 

Рекласифікація із статті Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з інвестиційними цінними паперами за 
справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку  (23 809)  

Відновлення/(зменшення) корисності інших 
нефінансових активів та резерви  (44 703) (44 703) 

Рекласифікація із статті Зменшення корисності 
інших активів та резерви  (44 703)  
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Зміна представлення інформації у Звіті про рух грошових коштів у зв'язку із переходом  
на МСФЗ 9: 

Стаття Звіту про рух грошових коштів 

За 
попередньою 

звітністю Рекласифікації 
Після 

рекласифікації 

Торгові цінні папери (264 052) 264 052 - 

Рекласифікація до статті Торгові активи  (264 052) (264 052) 

Торгові активи  4 583 4 583 

Рекласифікація із статті Інші активи 4 583 (4 583)  

Торгові зобов’язання  (804) (804) 

Рекласифікація із статті Інші зобов’язання (804) 804  

Результат операцій з торговими активами  (4 134) (4 134) 
Рекласифікація із статті Чисті прибутки/(збитки) від 
операцій з іноземними валютами (4 134) 4 134  

Результат операцій з торговими цінними паперами 611 (611) - 
Рекласифікація до статті Результат операцій з 
торговими активами/зобов'язаннями  611 611 

Дохід за договорами з клієнтами 

Для визнання доходу за договорами з клієнтами, окрім доходу за орендними договорами, доходів за 
фінансовими інструментами та доходів за іншими контрактними правами та зобов’язаннями в сфері дії МСФЗ 
9, 10, 11, МСБО 27 та МСБО 28, Банк керується наступними принципами. 

Для визнання доходів застосовується п’ятикрокова модель аналізу: 

- ідентифікувати договір; 

- ідентифікувати окремі зобов’язання до виконання в межах укладеного договору; 

- визначити ціну договору; 

- розподілити ціну договору між зобов’язаннями до виконання; 

- визнати дохід, коли (або в міру того, як) виконується зобов’язання до виконання. 

Банк обліковує договір з клієнтом, якщо одночасно виконуються такі умови: 

- сторони договору уклали договір і зобов’язуються виконувати передбачені договором зобов’язання; 

- Банк ідентифікує права кожної сторони стосовно активів та послуг, які передаватимуться; 

- Банк ідентифікує умови оплати активів та послуг, які передаватимуться; 

- сутність договору є комерційною (тобто ризики, розподіл у часі або величина майбутніх грошових потоків 
банку, як очікується, зміняться в результаті договору); 

- отримання банком компенсації, право на яке він отримає в обмін на активи та послуги, що передаватимуться 
клієнтові, є ймовірним. 

Банк на дату укладення договору оцінює активи або послуги, обіцяні за договором, та ідентифікує як 
зобов’язання до виконання кожний обіцяний клієнтові: актив/послугу (або сукупність активів/послуг), які є 
відокремленими або серію відокремлених активів або послуг, які є однаковими по суті та 
передаються/надаються клієнтові за однією і тією самою схемою. 

Банк визнає дохід, коли (або в міру того, як) виконує зобов’язання до виконання шляхом передавання/надання 
обіцяного активу/послуги клієнтові. Актив є переданим, коли (або в міру того, як) клієнт отримує над ним 
контроль.  

Коли (або в міру того, як) виконано зобов’язання Банку за договором, Банк визнає в якості доходу частину ціни 
операції, що була розподілена на дане зобов’язання до виконання. Метою такого розподілу, є розподіл ціни 
операції на кожне зобов’язання до виконання в сумі, що відображає суму винагороди, на яку Банк, за його 
очікуваннями, отримає право в обмін на передані товари або послуги. 

Банк визначає ціну операції як суму компенсації, право на яку він очікує отримати в обмін на передавання 
обіцяних клієнтові активів та послуг, за вирахуванням сум, отриманих від третіх осіб. 

Банк відображає в бухгалтерському обліку договірний актив або договірне зобов’язання в разі виконання певних 
зобов’язань за договором залежно від співвідношення між виконаними зобов’язаннями та платежами клієнта.  
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Банк окремо відображає безумовні права на суму компенсації як дебіторську заборгованість. Банк відображає 
договірне зобов’язання в момент отримання платежу від клієнта або в момент, коли такий платіж підлягає сплаті 
(залежно від того, яка дата настає раніше), якщо клієнт компенсує Банку вартість активу/послуги або в Банк має 
безумовне право на суму компенсації до настання дати фактичного надання послуг клієнтові. Банк відображає 
договірний актив, за вирахуванням сум, які відображаються як дебіторська заборгованість, якщо передає активи 
або надає послуги клієнтові до того, як клієнт компенсує їх вартість, або до дати, коли компенсація підлягатиме 
сплаті клієнтом. 

Застосування МСФЗ 15 не має суттєвого впливу на дану консолідовану фінансову звітність.  

Офіційні обмінні курси НБУ станом на 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року становили 28,2983 та  
28,0672 гривень за 1 долар США і 33,1288 та 33,4954 гривень за 1 євро, відповідно. Станом на 27 листопада 
2018 року офіційні обмінні курси НБУ становили 27,8984 гривень за 1 долар США та 31,7010 гривень за 1 євро. 

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 первісному визнанні Банк класифікує фінансові активи для подальшої оцінки за амортизованою 
собівартістю, справедливою вартістю з визнанням переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI) та 
справедливою вартістю з визнанням переоцінки у прибутках або збитках (FVTPL). 

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 фінансової звітності було продовжено виходячи з принципу 
безперервності діяльності. 

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 згідно з МСФЗ 9 

Основні аспекти застосування МСФЗ 9, які передбачають більш високий ступінь судження або складності та 
основні джерела невизначеності оцінок, що несуть значний ризик спричинення суттєвих коригувань балансової 
вартості протягом наступного фінансового року описано в Примітці 4.  

Резерв під зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості згідно з МСБО 39 

Банк регулярно проводить аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності. Банк 
використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає 
фінансових труднощів і відсутній достатній обсяг фактичних даних про аналогічних позичальників. Банк 
аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі даних спостережень, що вказують на 
несприятливу зміну у статусі погашення зобов’язань позичальниками у складі групи або зміну державних чи 
місцевих економічних умов, що співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складі 
групи. Керівництво використовує оцінки, що базуються на історичних даних про історію збитків стосовно активів 
з аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисності за групами 
кредитів і дебіторської заборгованості. Банк використовує своє судження при коригуванні даних спостережень 
стосовно групи кредитів або дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин.  
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Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визнаються в кожному проміжному періоді на основі найкращої оцінки 
середньозваженої річної ставки податку на прибуток, очікуваної за повний фінансовий рік. Суми витрат з 
податку на прибуток, нараховані у проміжному періоді, можуть бути скориговані в наступному проміжному 
періоді цього фінансового року, якщо змінюється попередня оцінка річної ставки податку на прибуток. 

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 державних 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 споживчих кредитів, овердрафтів, обслуговування кредитних 
карток та здійснення грошових переказів фізичних осіб. 

  Послуги фінансовим установам Надання кредитів та інших послуг з кредитування міжнародним 
фінансовим організаціям. 

  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. 

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. 

Трансферні ціни за операціями між операційними сегментами встановлюються на комерційній основі, так само 
як і з зовнішніми клієнтами. 

За періоди, що закінчилися 30 вересня 2018 та 2017 років, 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. 

Капітальні витрати включають витрати Банку на придбання основних засобів, нематеріальних активів та 
інвестиційної нерухомості.  

У таблиці нижче представлена інформація про доходи, витрати, активи та зобов’язання бізнес-сегментів Банку 
станом на та за період, що закінчився 30 вересня 2018 року: 
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За період, що закінчився 
30 вересня 2018 р. 

Великі та 
малі 

підприєм-
ства 

Мікро- 
підприєм-

ства та 
фізичні 

особи 
Фінансові 
установи 

Управління 
активами 

 
Всього 

Доходи      

Процентні доходи 4 042 517 1 349 351 92 796 1 127 137 6 611 801 

Комісійні доходи 622 626 2 636 425 22 685 30 374 3 312 110 

Чисті прибутки від операцій з 
іноземними валютами:      

- торгові операції 30 278 83 326 - 137 455 251 059 

Чисті прибутки від припинення 
визнання фінансових активів за 
амортизованою собівартістю 43 676 22 045 - - 65 721 

Інші доходи 4 044 28 457 - 58 227 90 728 

Доходи/(витрати) від інших 
сегментів 1 635 355 2 004 277 - (3 639 632) - 

Всього доходи/(витрати) 6 378 496 6 123 881 115 481 (2 286 439) 10 331 419 

Витрати      

Процентні витрати (767 177) (493 913) - (64 608) (1 325 698) 

Комісійні витрати (71 773) (1 429 133) (43) (8 897) (1 509 846) 

Кредитні прибутки/(збитки) 501 883 80 871 - 43 331 626 085 

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

- курсові різниці - (35 247) - 20 846 (14 401) 

Чисті збитки від операцій з 
торговими 
активами/зобов’язаннями - - - (21 836) (21 836) 

Чисті збитки від припинення 
визнання фінансових активів за 
справедливою вартістю, з 
переоцінкою через інший сукупний 
дохід - - - (2 911) (2 911) 

Чисті (збитки)/прибутки від 
модифікації фінансових активів (33 110) 28 481 - - (4 629) 

Витрати на персонал  (551 660) (873 334) (1 014) (51 556) (1 477 564) 

Знос і амортизація  (125 142) (189 906) (445) (911) (316 404) 

Інші адміністративні та операційні 
витрати (319 881) (661 570) (940) (171 247) (1 153 638) 

Зменшення корисності інших 
нефінансових активів та резерви - - - (45 670) (45 670) 

(Витрати)/доходи від інших 
сегментів (2 709 838) (618 081) (77 597) 3 405 516 - 

Результат сегменту 2 301 798 1 932 049 35 442 815 618 5 084 907 

      

Витрати з податку на прибуток     (892 205) 

Прибуток за звітний період     4 192 702 

      

Інша інформація за сегментами      

Капітальні витрати 138 160 161 739 49 27 484 327 432 

      

30 вересня 2018 р.      

Активи сегменту 39 832 118 6 510 627 922 676 24 544 118 71 809 539 

Зобов’язання сегменту 25 814 062 29 754 833 - 5 648 324 61 217 219 
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У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів від основної 
діяльності Банку за період, що закінчився 30 вересня 2018 року: 

 
30 вересня 

2018 р. 

Доходи звітних сегментів:  

Великі та малі підприємства 6 378 496 

Мікро-підприємства та фізичні особи 6 123 881 

Фінансові установи 115 481 

Управління активами 4 758 709 

Всього доходи звітних сегментів 17 376 567 

  

Вилучення міжсегментних доходів (7 045 148) 

  

Доходи Банку від основної діяльності 10 331 419 

Доходи бізнес-сегменту управління активами включають процентні доходи, комісійні доходи, чисті прибутки від 
операцій з іноземними валютами, інші доходи та доходи від інших сегментів. 

У таблиці нижче представлена інформація бізнес-сегментів Банку про доходи, витрати за період, що закінчився 
30 вересня 2017 року, та активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2017 року: 

За період, що закінчився 
30 вересня 2017 р. 

Великі та 
малі 

підприєм- 
ства 

Мікро- 
підприєм-

ства та 
фізичні 

особи 
Фінансові 
установи 

Управління 
активами 

 
Всього 

Доходи      

Процентні доходи 2 959 591 1 022 088 12 170 1 273 005 5 266 854 

Комісійні доходи 644 512 2 070 673 - 58 019 2 773 204 

Чисті прибутки від операцій з 
іноземними валютами: 

  
 

  

- торгові операції 31 986 34 967 - 158 690 225 643 

- курсові різниці - - - 34 954 34 954 

Чисті прибутки від операцій з 
торговими 
активами/зобов’язаннями - - - 2 765 2 765 

Інші доходи 11 976 50 642 - 65 867 128 485 

Доходи/(витрати) від інших 
сегментів 1 177 050 1 445 481 - (2 622 531) - 

Всього доходи/(витрати) 4 825 115 4 623 851 12 170 (1 029 231) 8 431 905 

Витрати      

Процентні витрати (535 796) (411 928) - (165 030) (1 112 754) 

Комісійні витрати (62 709) (1 001 120) - (10 024) (1 073 853) 

Кредитні прибутки/(збитки) 981 690 331 425 - (20 278) 1 292 837 

Чисті збитки від операцій з 
фінансовими активами за 
справедливою вартістю, з 
відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку - - - (23 809) (23 809) 

Витрати на персонал  (444 698) (710 896) - (62 314) (1 217 908) 

Знос і амортизація  (81 525) (163 474) - (73 327) (318 326) 

Інші адміністративні та операційні 
витрати (320 203) (596 877) - (149 279) (1 066 359) 

Зменшення корисності інших 
нефінансових активів та резерви - - - (44 703) (44 703) 

(Витрати)/доходи від інших 
сегментів (1 964 838) (276 116) (11 751) 2 252 705 - 

Результат сегменту 2 397 036 1 794 865 419 674 710 4 867 030 

      

Витрати з податку на прибуток     (878 043) 

Прибуток за звітний період     3 988 987 
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За період, що закінчився 
30 вересня 2017 р. 

Великі та 
малі 

підприєм- 
ства 

Мікро- 
підприєм-

ства та 
фізичні 

особи 
Фінансові 
установи 

Управління 
активами 

 
Всього 

Інша інформація за сегментами      

Капітальні витрати 177 666 219 313 - 39 024 436 003 

      

31 грудня 2017 р.      

Активи сегменту 32 241 135 5 107 551 950 402 28 717 728 67 016 816 

Зобов’язання сегменту 23 490 768 28 781 507 - 3 903 988 56 176 263 

У наступній таблиці представлено узгодження загальної суми доходів звітних сегментів та доходів від основної 
діяльності Банку за період, що закінчився 30 вересня 2017 року: 

 
30 вересня  

2017 р. 

Доходи звітних сегментів:  

Великі та малі підприємства 4 825 115 

Мікро-підприємства та фізичні особи 4 623 851 

Фінансові установи 12 170 

Управління активами 3 846 005 

Всього доходи звітних сегментів 13 307 141 

  

Вилучення міжсегментних доходів (4 875 236) 

  

Доходи Банку від основної діяльності 8 431 905 

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, інші 
доходи та доходи від інших сегментів. 

7. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 

 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

Готівкові кошти 5 123 861 5 458 069 

Поточний рахунок в Національному банку України 3 026 428 2 321 614 

Поточні рахунки в інших кредитних установах 3 021 831 756 361 

Кошти овернайт в інших кредитних установах 737 335 1 761 687 

 11 909 455 10 297 731 

Мінус - Резерв під очікувані кредитні збитки/зменшення корисності (2) (503) 

Грошові кошти та їх еквіваленти 11 909 453 10 297 228 

Грошові кошти та їх еквіваленти оцінюються за амортизованою собівартістю. 
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Динаміка змін у резервах під очікувані кредитні збитки/зменшення корисності на сукупній основі за поточними 
рахунками та коштами овернайт в інших кредитних установах була такою: 

 

За період, що  
закінчився 30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

На 1 січня  503 900 

Вплив від переходу на МСФЗ 9 (Примітка 4) 70  

На 1 січня 2018 р. з врахуванням впливу від переходу на МСФЗ 9 573 900 

Зменшено за період (592) (427) 

Курсові різниці  21 23 

На 30 вересня 2 496 

Суму резерву станом на 30 вересня 2018 року визнано за фінансовими інструментами, що класифіковані на 
Стадії 1 знецінення. 

8. Торгові активи 

Торгові активи включають: 

 30 вересня 
2018 р. 

31 грудня 
2017 р. 

ОВДП  1 003 887 1 099 387 

Казначейські облігації США 425 562 28 090 

Похідні фінансові інструменти 649 - 

Торгові активи 1 430 098 1 127 477 

9. Заборгованість кредитних установ 

Заборгованість кредитних установ включає:  

 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України 904 290 4 020 253 

Короткострокові кредити, що надані іншим банкам 1 642 654 3 061 678 

Строкові кредити, що надані міжнародним фінансовим організаціям   

Короткострокові 161 183 - 

Довгострокові  761 501 950 402 

Інша заборгованість кредитних установ 100 100 

 3 469 728 8 032 433 

Мінус - Резерв під очікувані кредитні збитки/зменшення корисності (9) - 

Заборгованість кредитних установ 3 469 719 8 032 433 

Заборгованість кредитних установ оцінюється за амортизованою собівартістю. 

Динаміка змін у резервах під очікувані кредитні збитки/зменшення корисності на сукупній основі за 
заборгованістю кредитних установ була такою: 

 

За період, що  
закінчився 30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

На 1 січня  - 1 772 

Вплив від переходу на МСФЗ 9 (Примітка 4) 12  

На 1 січня 2018 р. з врахуванням впливу від переходу на МСФЗ 9 12 1 772 

Зменшено за період (3) (1 767) 

Курсові різниці - (5) 

На 30 вересня 9 - 

Суму резерву станом на 30 вересня 2018 року визнано за фінансовими інструментами, що класифіковані на 
Стадії 1 знецінення. 
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10. Кредити клієнтам  

Кредити клієнтам включають: 

 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

Великі підприємства 38 678 498 32 580 004 

Малі підприємства 3 625 129 2 814 076 

Фізичні особи 7 757 690 7 825 106 

Мікро-підприємства 2 310 445 1 536 318 

 52 371 762 44 755 504 

Мінус – Резерв під очікувані кредитні збитки/зменшення корисності (6 029 017) (7 406 818) 

Кредити клієнтам 46 342 745 37 348 686 

Кредити клієнтам оцінюються за амортизованою собівартістю.
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Резерв під очікувані кредитні збитки кредитів клієнтам 

Узгодження змін резерву під очікувані кредитні збитки кредитів клієнтам за категоріями за період, що закінчився 30 вересня 2018 року є таким: 

 

На  
1 січня  
2018 р. 

(Примітка 4) 

Збільшення 
резерву через 

виникнення/ 
придбання 

Припинення 
визнання, 

крім 
списання 

Зміна резерву 
через зміну 

рівня 
кредитного 

ризику 

Зміна у зв'язку 
із модифікацією 

активу, що не 
призводить до 

припинення 
визнання Списання 

Курсові 
різниці 

На  
30 вересня 

 2018 р. 

Повернення  
після 

списання 

Стадія 1          

Великі підприємства 61 677 46 276 (13 385) (12 723) 24 - 361 82 230 - 

Малі підприємства 4 033 4 269 (695) (2 242) - - - 5 365 - 

Фізичні особи 26 828 20 276 (3 789) (8 220) 2 - - 35 097 - 

Мікро-підприємства 6 842 3 365 (1 836) (1 527) - - 1 6 845 - 

          
В т.ч. оцінені на сукупній 
основі 99 380 74 186 (19 705) (24 712) 26 - 362 129 537 - 

Всього Стадія 1 99 380 74 186 (19 705) (24 712) 26 - 362 129 537 - 

          

Стадія 2          

Великі підприємства 28 771 1 (2 383) 26 120 (158) - (16) 52 335 - 

Малі підприємства 1 874 45 (582) 1 871 3 - 2 3 213 - 

Фізичні особи 102 808 1 510 (8 417) 21 299 (258) (11) 148 117 079 - 

Мікро-підприємства 9 025 6 453 (2 685) 5 509 (9) - (53) 18 240 - 

          
В т.ч. оцінені на сукупній 
основі 142 478 8 009 (14 067) 54 799 (422) (11) 81 190 867 - 

Всього Стадія 2 142 478 8 009 (14 067) 54 799 (422) (11) 81 190 867 - 
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На  
1 січня  
2018 р. 

(Примітка 4) 

Збільшення 
резерву через 

виникнення/ 
придбання 

Припинення 
визнання, 

крім 
списання 

Зміна резерву 
через зміну 

рівня 
кредитного 

ризику 

Зміна у зв'язку 
із модифікацією 

активу, що не 
призводить до 

припинення 
визнання Списання 

Курсові 
різниці 

На  
30 вересня 

 2018 р. 

Повернення  
після 

списання 
 
 
 
Стадія 3          

Великі підприємства 2 094 209 - (48 415) (420 140) 1 013 (68 174) (19 506) 1 538 987 8 092 

Малі підприємства 399 210 - (316 055) 17 897 5 (6 225) (9 377) 85 455 25 371 

Фізичні особи 5 046 855 - (830 408) 266 786 (30) (1 772 925) (23 486) 2 686 792 117 858 

Мікро-підприємства 424 555 - (71 818) 31 705 - (144 006) (6 420) 234 016 9 439 

          
В т.ч. оцінені на  
індивідуальній основі 7 964 829 - (1 266 696) (103 752) 988 (1 991 330) (58 789) 4 545 250 160 760 

Всього Стадія 3 7 964 829 - (1 266 696) (103 752) 988 (1 991 330) (58 789) 4 545 250 160 760 

          

Придбані (створені) 
знецінені кредити          

Великі підприємства 892 961 - (139 351) (47 623) (2 211) - - 703 776 - 

Малі підприємства 16 770 - (18 537) 2 117 (23) (179) - 148 - 

Фізичні особи 497 620 - (26 595) (1 620) (15 180) (18 796) - 435 429 - 

Мікро-підприємства 31 112 - (3 960) 271 (488) (2 925) - 24 010 - 

          
В т.ч. оцінені на 
індивідуальній основі 1 438 463 - (188 443) (46 855) (17 902) (21 900) - 1 163 363 - 

Всього Придбані 
(створені) знецінені 
кредити 1 438 463 - (188 443) (46 855) (17 902) (21 900) - 1 163 363 - 

Всього 9 645 150 82 195 (1 488 911) (120 520) (17 310) (2 013 241) (58 346) 6 029 017 160 760 
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Узгодження змін резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам за категоріями за період, що закінчився 
30 вересня 2017 року є таким: 

 

Великі 
підприєм- 

ства 

Малі 
підприєм-

ства 
Фізичні 

особи 

Мікро- 
підприєм-

ства Всього 

На 1 січня 2017 р. 10 612 745 1 845 146 12 715 701 1 068 219 26 241 811 

Зменшено за період (858 144) (117 996) (260 415) (51 094) (1 287 649) 

Списання  (5 228 581) (966 958) (2 828 065) (287 708) (9 311 312) 

Відновлення  2 833 4 416 5 881 104 13 234 

Курсові різниці  (100 372) (39 564) (293 885) (20 388) (454 209) 

На 30 вересня 2017 р. 4 428 481 725 044 9 339 217 709 133 15 201 875 

      

Зменшення корисності на 
індивідуальній основі 4 290 870 721 935 9 237 598 691 027 14 941 430 

Зменшення корисності на 
сукупній основі 137 611 3 109 101 619 18 106 260 445 

Всього зменшення корисності 
кредитів 4 428 481 725 044 9 339 217 709 133 15 201 875 

11. Інвестиційні цінні папери 

Інвестиційні цінні папери включають: 

 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

ОВДП - 5 925 271 

Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку - 5 925 271 

   

ОВДП 4 937 107  

Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з переоцінкою через 
інший сукупний дохід 4 937 107  

   

Акції українських підприємств - 2 257 

 - 2 257 

Мінус – Резерв під зменшення корисності  (2 257) 

Дольові цінні папери за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку/ наявні для продажу - - 

12. Резерви 

Динаміка змін у резервах на покриття збитків від судових позовів була такою: 

 

За період, що  
закінчився 30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

На 1 січня  67 647 33 660 

(Зменшено)/нараховано за період (12 493) 75 

Списання (830) (832) 

Курсові різниці (162) (731) 

На 30 вересня 54 162 32 172 
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Динаміка змін у резервах за зобов'язаннями з кредитування та фінансовими гарантіями за період, що закінчився 
30 вересня 2018 року була такою: 

Динаміка змін у резервах за зобов'язаннями з кредитування та фінансовими гарантіями за період, що закінчився 
30 вересня 2017 року була такою: 

На 1 січня 2017 р. 19 758 

Зменшено за період (3 583) 

Курсові різниці 85 

На 30 вересня 2017 р. 16 260 

Резерви за судовими позовами, зобов’язаннями з кредитування та фінансовими гарантіями визнаються як 
зобов’язання. 

13. Інші активи та зобов’язання 

Інші активи включають інші активи, що не є фінансовими активами, та інші фінансові активи: 

 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

Інші нефінансові активи   

Передоплати 179 497 106 270 

Банківські метали 56 135 109 168 

Заборгованість працівників 29 008 72 473 

Запаси 10 839 7 546 

Майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя 7 749 18 614 

Інше 162 491 40 015 

 445 719 354 086 

Мінус – Резерв під зменшення корисності (111 353) (101 385) 

Всього інші нефінансові активи 334 366 252 701 

   

Інші фінансові активи   

Транзитні рахунки за операціями з платіжними картками 665 952 750 807 

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 39 867 34 217 

Інші нараховані доходи 30 523 31 699 

Інше 66 18 092 

 736 408 834 815 

Мінус – Резерв під очікувані кредитні збитки/зменшення корисності (21 478) (36 586) 

Всього інші фінансові активи 714 930 798 229 

Всього інші активи 1 049 296 1 050 930 

Динаміка змін у резервах під зменшення корисності інших нефінансових активів була такою: 

  

За період, що  
закінчився 30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

На 1 січня  101 385 101 334 

Нараховано за період 58 163 43 456 

Списання (47 465) (27 564) 

Відновлення 938 8 

Курсові різниці (1 668) (563) 

На 30 вересня 111 353 116 671 

  

 Стадія 1 Стадія 2 Всього 

На 1 січня 2018 р. (Примітка 4) 40 826 7 099 47 925 

Збільшення резерву через виникнення інструменту 81 631 14 022 95 653 

Припинення визнання, крім списання (40 703) (320) (41 023) 

Зміна резерву через зміну рівня кредитного ризику (38 553) (11 361) (49 914) 

Курсові різниці (138) 22 (116) 

На 30 вересня 2018 р. 43 063 9 462 52 525 
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Динаміка змін у резервах під очікувані кредитні збитки інших фінансових активів за період, що закінчився  
30 вересня 2018 року була такою: 

 

Динаміка змін у резервах під зменшення корисності інших фінансових активів за період, що закінчився  
30 вересня 2017 року була такою: 

На 1 січня 2017 р. 33 188 

Нараховано за період 20 829 

Списання (307) 

Відновлення 4 

Курсові різниці 289 

На 30 вересня 2017 р. 54 003 

Інші зобов’язання включають інші зобов’язання, що не є фінансовими зобов’язаннями, та інші фінансові 
зобов’язання: 

 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

Інші нефінансові зобов’язання   

Винагорода працівникам до виплати 200 615 229 976 

Нарахування під невикористані відпустки 144 364 127 448 

Доходи майбутніх періодів 85 730 59 489 

Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 41 436 33 640 

Інші податки до сплати 25 092 29 605 

Передоплати отримані 825 1 128 

Інше 62 490 55 440 

Всього інші нефінансові зобов’язання 560 552 536 726 

   

Інші фінансові зобов’язання   

Транзитні рахунки за операціями з клієнтами 854 707 548 512 

Інші нараховані витрати 209 784 193 999 

Кредиторська заборгованість за дивідендами 5 141 4 252 

Кредиторська заборгованість з придбання необоротних активів та запасів 2 192 1 583 

Всього інші фінансові зобов’язання 1 071 824 748 346 

Всього інші зобов’язання 1 632 376 1 285 072 

  

 Стадія 2 Стадія 3 Всього 

На 1 січня 2018 р.  620 35 966 36 586 

Збільшення резерву через виникнення інструменту 5 873 947 6 820 

Припинення визнання, крім списання (1 872) (22 920) (24 792) 

Зміна резерву через зміну рівня кредитного ризику (697) 5 843 5 146 

Списання - (2 078) (2 078) 

Курсові різниці 5 (209) (204) 

На 30 вересня 2018 р. 3 929 17 549 21 478 

Повернення після списання - 25 25 

Основа оцінки Стадія 2 Стадія 3 Всього 

Сукупна 473 3 582 4 055 

Індивідуальна 3 456 13 967 17 423 

Всього 3 929 17 549 21 478 
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14. Заборгованість перед кредитними установами 

Заборгованість перед кредитними установами включає: 

 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

Поточні рахунки інших кредитних установ 2 743 630 1 606 701 

Строкові депозити і кредити від інших кредитних установ   

Довгострокові 557 475 833 597 

Короткострокові  371 952 93 170 

Овернайт 202 790 - 

Заборгованість перед кредитними установами 3 875 847 2 533 468 

Для цілей формування звіту про рух грошових коштів Банк розподіляє кошти, залучені від кредитних установ, 
на операційну та фінансову діяльність. Поточні рахунки, овернайти, короткострокові депозити і кредити від 
інших кредитних установ включені до операційної діяльності; довгострокові депозити і кредити від інших  
кредитних установ – до фінансової діяльності. 

15. Чисті процентні доходи 

Чисті процентні доходи включають: 

 

За період, що закінчився 
30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

Кредити клієнтам 5 391 868 3 981 670 

Заборгованість кредитних установ 510 508 814 066 

Торгові активи 129 121 124 186 
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з переоцінкою через 
інший сукупний дохід 580 304  
Інвестиційні цінні папери за справедливою вартістю, з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку - 346 932 

Процентні доходи 6 611 801 5 266 854 

   

Заборгованість перед кредитними установами (64 608) (165 030) 

Заборгованість перед клієнтами (1 261 090) (947 724) 

Процентні витрати (1 325 698) (1 112 754) 

   

Чисті процентні доходи 5 286 103 4 154 100 

16. Кредитні прибутки/(збитки) 

Кредитні прибутки/(збитки) за період, що закінчився 30 вересня 2018 року, включають: 

 Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 

Придбані 
(створені) 

знецінені 
кредити Всього 

Грошові кошти та їх еквіваленти 592 - - - 592 

Заборгованість кредитних установ 3 - - - 3 

Кредити клієнтам (29 785) (48 320) 407 538 253 198 582 631 

Інвестиційні цінні папери за 
справедливою вартістю, з 
переоцінкою через інший сукупний 
дохід 34 724 - - - 34 724 

Інші фінансові активи - (3 304) 16 155 - 12 851 

Зобов'язання з кредитування та 
фінансові гарантії (2 375) (2 341) - - (4 716) 

Кредитні прибутки/(збитки) 3 159 (53 965) 423 693 253 198 626 085 
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17. Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати 

Витрати на персонал, інші адміністративні та операційні витрати включають: 

 

За період, що закінчився 
30 вересня 

2018 р. 2017 р. 

Заробітна плата, премії та інші заохочувальні виплати 1 243 748 1 026 717 

Нарахування на фонд заробітної плати 233 816 191 191 

Витрати на персонал 1 477 564 1 217 908 

   

Ремонт та обслуговування необоротних активів 415 280 377 001 

Оренда та утримання приміщень 127 152 130 096 

Платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 112 899 92 803 

Витрати на інкасацію готівкових коштів  96 790 78 435 

Послуги зв’язку  64 129 51 151 

Охорона 48 127 39 242 

Витрати на утримання офісу  40 494 42 962 

Юридичні та консультаційні послуги 38 838 39 780 

Витрати на страхування 27 525 27 001 

Маркетинг та реклама 26 548 19 848 

Операційні податки 25 665 50 938 

Ліцензії та роялті 21 384 13 920 

Витрати на комп’ютерну обробку інформації 19 582 26 392 

Навчання персоналу 14 563 8 952 

Витрати на відрядження та відповідні витрати 11 445 7 694 

Збитки від вибуття інвестиційної нерухомості 8 004 - 

Витрати на транспорт 7 797 11 082 
Збитки від реалізації майна, що перейшло у власність Банку як 
заставодержателя 6 049 10 620 

Збитки від вибуття основних засобів та нематеріальних активів 5 754 - 

Списання готівкових коштів, наявність яких є непідтвердженою 3 583 2 449 

Благодійна діяльність 3 061 4 996 

Пені та штрафи сплачені 2 008 6 973 

Витрати пов’язані з лізингом 1 631 685 

Інше 25 330 23 339 

Інші адміністративні та операційні витрати 1 153 638 1 066 359 

  



 Примітки до консолідованої проміжної скороченої фінансової звітності згідно з МСФЗ  

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  за період, що закінчився 30 вересня 2018 року 

(в тисячах грн., якщо не зазначено інше) 

36 
 

18. 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 68,27% (31 грудня 2017 р.: 68,28%) 
(Примітка 1); 

- Інший акціонер – компанія, яка має суттєвий вплив на Банк (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, 
Наглядової Ради та їхніх прямих родичів; 

- Інші пов'язані 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. 
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Станом на 30 вересня 2018 року залишки за операціями з пов'язаними сторонами були такими: 

 

Материнська 
компанія 

Інший 
акціонер 

Підприємства 
під спільним 

контролем  

Ключовий 
управлін-

ський 
персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Активи      

Грошові кошти та їх еквіваленти 
(відсоткові ставки за угодою: 0%-2%) 2 772 564 - 35 583 - - 
в т.ч. резерв під очікуваний кредитний 
збиток (1) - (1) - - 

Торгові активи 189 - 10 - - 
Заборгованість кредитних установ 
(відсоткова ставка за угодою: 14,7%) - 510 901 - - - 
в т.ч. резерв під очікуваний кредитний 
збиток - (4) - - - 

Кредити клієнтам (відсоткові ставки за 
угодою: 30,0%-42%) - - - 248 - 
в т.ч. резерв під очікуваний кредитний 
збиток - - - (1) - 

Нематеріальні активи 16 347 - 23 089 - 23 605 

Інші активи 852 629 - 1 8 053 

Всього активи 2 789 952 511 530 58 682 249 31 658 

      

Зобов’язання      

Торгові зобов’язання 143 - 954 - - 
Заборгованість перед кредитними 
установами:      
Поточні рахунки інших банків 
(відсоткові ставки за угодою: 
0%-0,75%) 2 485 773 28 413 6 246 - - 
Строкові депозити і кредити від інших 
банків (відсоткові ставки за угодою: 
2,25%-5,77%) 559 800 - - - - 

 3 045 573 28 413 6 246 - - 

Заборгованість перед клієнтами:      
Поточні рахунки (відсоткові ставки за 
угодою: 0%-10%) - - 21 681 49 359 28 237 
Строкові кошти (відсоткові ставки за 
угодою: 8,15%-15%) - - 122 761 848 55 759 

 - - 144 442 50 207 83 996 

Інші зобов'язання 36 079 2 394 18 982 - 24 596 

Всього зобов’язання 3 081 795 30 807 170 624 50 207 108 592 

Станом на 30 вересня 2018 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов'язаними сторонами були такими: 

 
Материнська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Підприємства 
під спільним 

контролем  

Ключовий 
управ- 

лінський 
персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Зобов’язання та гарантії видані - - 370 - - 

Зобов’язання та гарантії отримані 427 361 2 830 94 877 - - 
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Станом на 31 грудня 2017 року залишки за операціями з пов'язаними сторонами були такими: 

 

Материнська 
компанія 

Інший 
акціонер 

Підприємства 
під спільним 

контролем  

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Активи      

Грошові кошти та їх еквіваленти 
(відсоткові ставки за угодою: 0%-1,37%) 547 214 - 39 666 - - 
в т.ч. резерв під зменшення корисності 
на сукупній основі - - (391) - - 

Заборгованість кредитних установ 
(відсоткова ставка за угодою: 11,3%) - 536 654 - - - 
Кредити клієнтам (відсоткова ставка за 
угодою: 42%) - - - 55 - 

Нематеріальні активи 22 127 - 9 010 - 23 653 

Інші активи 642 636 - 1 1 310 

Всього активи 569 983 537 290 48 676 56 24 963 

      

Зобов’язання      

Торгові зобов’язання 2 141 - - - - 
Заборгованість перед кредитними 
установами:      
Поточні рахунки інших банків 
(відсоткова ставка за угодою: 0,75%) 1 307 106 74 417 2 125 - - 
Строкові депозити і кредити від інших 
банків (відсоткові ставки за угодою: 
1,93% - 5,09%) 841 619 - - - - 

 2 148 725 74 417 2 125 - - 

Заборгованість перед клієнтами:      
Поточні рахунки (відсоткові ставки за 
угодою: 0%-10%) - - 41 631 30 880 17 405 
Строкові кошти (відсоткові ставки за 
угодою: 7,5%-11%) - - 149 792 - 98 178 

 - - 191 423 30 880 115 583 

Інші зобов'язання 29 070 2 123 17 692 - 23 720 

Всього зобов’язання 2 179 936 76 540 211 240 30 880 139 303 

Станом на 31 грудня 2017 року інші договірні та умовні зобов’язання з пов'язаними сторонами були такими: 

 
Материнська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Підприємства 
під спільним 

контролем  

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони 

Зобов’язання та гарантії отримані 502 259 2 807 229 444 - - 
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За період, що закінчився 30 вересня 2018 року, суми доходів і витрат за операціями з пов'язаними сторонами 
були такими: 

 
Материнська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Підприємства 
під спільним 

контролем  

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони  

Процентні доходи 7 051 51 130 - 3 - 

Процентні витрати (43 110) (194) (16 730) (1 750) (5 635) 

Комісійні доходи 9 834 4 645 1 577 27 125 011 

Комісійні витрати (52 385) (9 629) (118 390) - - 

Кредитні прибутки/(збитки) 21 - 439 (1) - 

Непроцентні доходи 4 797 - 10 300 (10) 180 

Непроцентні витрати (42 524) - (9 054) - (135 319) 

За період, що закінчився 30 вересня 2017 року, суми доходів і витрат за операціями з пов'язаними сторонами 
були такими: 

 
Материнська 

компанія 
Інший 

акціонер 

Підприємства 
під спільним 

контролем  

Ключовий 
управ-

лінський 
персонал 

Інші 
пов'язані 
сторони  

Процентні доходи 31 222 8 270 - 71 - 

Процентні витрати (156 735) (262) (9 877) (1 007) (2 038) 

Комісійні доходи 7 822 6 942 1 273 21 112 904 

Комісійні витрати (46 756) (11 394) (98 724) - - 

Кредитні прибутки/(збитки) - - 460 - - 

Непроцентні доходи/(витрати) (4 619) - 468 - 202 

Непроцентні витрати (36 111) - (5 891) - (106 504) 

Сукупна сума винагороди членам Правління та Наглядової Ради за період, що закінчився 30 вересня 2018 року, 
складала 90 590 тис. грн. (30 вересня 2017 р.: 76 204 тис. грн.). 

19. Достатність капіталу 

Банк здійснює активне управління рівнем достатності капіталу для захисту від ризиків, притаманних його 
діяльності.  

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 30 вересня 2018 року та 31 грудня 2017 року 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 (31 грудня 2017 р.: 10%), розрахований згідно з вимогами НБУ. Станом на 30 вересня  
2018 року норматив достатності капіталу Банку становив 17,16% (31 грудня 2017 р.: 19,48%) та перевищував 
встановлений законодавством мінімальний норматив. 
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Норматив достатності капіталу згідно з вимогами НБУ 

 
30 вересня 

2018 р. 
31 грудня 

2017 р. 

Основний капітал 5 287 869 5 138 703 

Додатковий капітал 4 279 194 4 398 836 

Мінус: відрахування з капіталу (49 155) (49 155) 

Всього капітал 9 517 908 9 488 384 

   

Активи, зважені за ризиком 55 351 098 48 653 638 

Відкрита валютна позиція 119 533 48 984 

   

Показник достатності регулятивного капіталу 17,16% 19,48% 

20. Події після дати балансу 

Банк оцінив події, що мали місце після дати балансу до 27 листопада 2018 року, на яку ця фінансова звітність 
була підготовлена до випуску, та дійшов висновку, що питання, які вимагають розкриття, відсутні. 




