Титульний аркуш
29.10.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 18-05-3256
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiння

Кисельов А.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2019 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34186061
4. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 390-84-51, 044 390-88-11
6. Адреса електронної пошти: lv-koval@forward-bank.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.forward
-bank.com/about/rec
ording/2019/

29.10.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X
X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
п. 4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:

X

X

2) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
3) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Iформацiя вiдсутня, оскiльки Банк не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
п. 5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2)нформацiя про облiгацiї емiтента
3)Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
4)Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом.
Iнформацiя вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск облiгацiй,
похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв.
п.6. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi.
п.7. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря- посада вiдсутня.
п. 8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв вiдсутня, так як такi правочини протягом
звiтного перiоду Банком не вчинялись.
п.9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб,
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини,
iснування яких створює заiнтересованiсть-протягом звiтного перiоду правочини, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не вчинялись, тому информацiя щодо них вiдсутня.
п. 10. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутня.
п.11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня.
п.19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск боргових цiнних

паперiв.
п.21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку> - не надається. Банк складає звiтнiсть за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi.
п.23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою) - не надається, в зв'язку з тим, що промiжна скорочена фiнансова
звiтнiсть станом на 30 вересня 2019 року не була перевiрена аудитором (аудиторською
фiрмою) у будь-який спосiб. Промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть Банку станом на 30
вересня 2019 року у повному обсязi розмiщено на власному
веб-сайтi:http://www.forward-bank.com/about/recording/2019/
п. 24 Промiжний звiт керiвництва не проводився.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД"
2. Дата проведення державної реєстрації
06.08.2008
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
1152940000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
709
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iнше грошове посередництво
9. Органи управління підприємства
Згiдно Статуту Емiтента органами управлiння Банком є: Загальнi збори Акцiонерiв
Банку; Наглядова рада Банку; Правлiння Банку, а органами контролю Банку є: Внутрiшнiй аудит
Банку. Компетенцiя утворених емiтентом органiв визначається Статутом. Всi органи управлiння
Емiтента створенi та укомплектованi квалiфiкованими управлiнським персоналом. У звiтному
перiодi змiни та доповнення до Статуту не вносились.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

АТ "Банк Русский Стандарт"

10518, Росiйська Федерацiя, Москва,
вул.Ткацька,36

1027739210

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32001120101026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
16005012134330

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
Державний орган, що видав
закінчення
ліцензію
дії ліцензії
3
4
5
30.10.2014 Нацiональний банк України
Дата
видачі

1
2
Банкiвська лiцензiя на право
226
надання банкiвських послуг,
визначених частиною третьою
статтi 47 Закеону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть"
Опис
Термiн дiї банкiвської лiцензiї необмежений.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кисельов Андрiй Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1976
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
19
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Дельта Банк", -, Заступник Голови Ради Директорiв ПАТ "Дельта Банк"
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
З 13.08.2013 р. призначений на посаду В.о. Голови Правлiння, та з 12.11.2013 р. - Головою
Правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи
злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.
1. Посада
Начальник Управлiння комплаєнс-контролю, Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтун Андрiй Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1973
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ДЕЛЬТА БАНК", -, АТ "ДЕЛЬТА БАНК", начальник Управлiння фiнансового
монiторингу
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.

Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.
1. Посада
Заступник Голови Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кошеленко Костянтин Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1983
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "IЗI СОФТ", -, ТОВ "IЗI СОФТ"
26.05.2017 - 05.07.2017 - директор
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебував на посадi протягом звiтного перiоду без змiн.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД"
(далi - Банк) (протокол №15 вiд 27.09.2019 року) 30.09.2019 припиняються повноваження
Заступника Голови Правлiння Банку Кошеленка Костянтина Борисовича.
Змiст рiшення Наглядової ради Банку (протокол №15 вiд 27.09.2019 року):
- Припинити повноваження Заступника Голови Правлiння Банку Кошеленка Костянтина
Борисовича з 30 вересня 2019 року.
Iнформацiя про посадову особу - Кошеленко Костянтин Борисович, посада - Заступник Голови
Правлiння, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента:
- повноваження Заступника Голови Правлiння Кошеленка Костянтина Борисовича припинено
вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Банку.
Iнформацiя про наявнiсть у посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини - не має.
Iнформацiя щодо строку, протягом якого Кошеленко Костянтин Борисович перебував на посадi
Заступника Голови Правлiння - з 17.07.2017 року по 30.09.2019 року.

На посаду Заступника Голови Правлiння замiсть Кошеленка Костянтина Борисовича,
повноваження якого припинено, нiкого не обрано.

1. Посада
Начальник Фiнансового управлiння,Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасенко Олександр Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1989
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
9
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК", -, ПАТ "Перший
Український Мiжнародний Банк", начальник вiддiлу бюджетування та контролiнгу.
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiщенко Свiтлана Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1961
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
35
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Кредитпромбанк", -, Головний бухгалтер-Директор Департаменту бухгалтерського
облiку та звiтностi ПАТ "Кредитпромбанк".
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду без змiн.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у

сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алессандро Пiккi
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1957
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
0
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, Переобрано Головою Наглядової ради Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3 (три)
роки.
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку. Перебуває на посадi протягом
звiтного перiоду. Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих
мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не
володiє.
Попереднi посади:
З березня 2012 року до квiтня 2017 року - Генеральний радник КОРПОРАЦIЇ "РУССКИЙ
СТАНДАРТ", з травня 2012 року до даного часу - директор "ROUST CORPORATION", з червня
2013 до даного часу - голова Правлiння "ROUST TRADING LIMITED", з квiтня 2017 року до
цього часу - Генеральний радник компанiї ЗАО "РУСТ".
Алессандро Пiккi (Alessandro Picchi) є представником єдиного акцiонера Банку.
1. Посада
Заступник Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iсаковський Артем Георгiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1977
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
19
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", -, АТ "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" (Росiйська
Федерацiя)
28.09.2016 по теперiшнiй час - радник Апарату Голови Правлiння.
Переобрано членом Наглядової ради Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3 (три) роки.
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду.

Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ФОРВАРД"
(надалi - Банк) вiд 19.07.2019, №5 Iсаковського Артема Георгiйовича з 19.07.2019 призначено
Заступником Голови Наглядової ради Банку.
Змiст Рiшення єдиного акцiонера Банку (Рiшення єдиного акцiонера АТ "БАНК ФОРВАРД"
№5 вiд 19.07.2019 року):
- Вiдповiдно до абзацу четвертого пункту 10.5.7. Статуту Банку призначити з 19 липня 2019
року члена Наглядової ради Банку Iсаковського Артема Георгiйовича Заступником Голови
Наглядової ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу: Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не
надано;
Посада на яку призначено особу - Заступник Голови Наглядової ради Банку; Часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента:
Iсаковського Артема Георгiйовича призначено Заступником Голови Наглядової ради Банку
вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера Банку вiд 19.07.2019, №5.
Iнформацiя про наявнiсть у посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини - не має.
Iнформацiя щодо строку, на який призначено (обрано) особу, iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом останнiх п'яти рокiв:
Iсаковського Артема Георгiйовича призначено з 19 липня 2019року Заступником Голови
Наглядової ради Банку
Попереднi посади:
АТ "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" (Росiйська Федерацiя):
01.10.2011 - 01.11.2015 - Управляючий Дирекцiї Україна;
01.11.2015 - 16.04.2016 - директор Московського регiонального центру;
28.09.2016 по теперiшнiй час - радник Апарату Голови Правлiння.
Iсаковський Артем Георгiйович є представником єдиного акцiонера Банку.

1. Посада
Незалежний Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гроза Ольга Василiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження
1980
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIКА", -, З 11.01.2010 по теперiшнiй час - актуарiй
департаменту актуарних розрахункiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УНIКА".
Переобрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3
(три) роки.
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.
Попереднi посади:
10.01.2010 по теперiшнiй час "ПрАТ ""Страхова компанiя ""УНIКА"" Актуарiй Департаменту
актуарних розрахункiв
02.01.2009 по 28.12.2009 ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" Начальник вiддiлу контролю та пiдтримки
продажiв
01.09.2008 по 01.01.2009 ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" Начальник вiддiлу супроводу партнерських
продажiв
10.12.2007 по 31.08.2008ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" Провiдний фахiвець Вiддiлу андерайтингу та
аналiтики
26.03.2007 по 09.12.2007 ПрАТ "СК "ПРОВIДНА" Фахiвець Вiддiлу андерайтингу та аналiтики
Фахiвець Вiддiлу андерайтингу та аналiтики
"

1. Посада
Незалежний Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кураш Наталiя Петрiввна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження

1981
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
13
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Адвокатське об'єднання "КН Перший Юридичний Офiс", -, ТОВ "ВЕРДИКТ" керiвник
департаменту загально правової пiдтримки .
з 18.06.2018 року по теперiшнiй час - керiвник Адвокатського об'єднання "КН Перший
Юридичний Офiс".
Переобрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3
(три) роки
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.
Попереднi посади:
з 01.06.2009 року по 28.05.2015 року - заступник начальника юридичного департаменту ПАТ
"ДЕЛЬТА БАНК";
з 15.03.2016 року по 15.02.2017 - директор Юридичного департаменту ПАТ "БАНК "ТРАСТ";
з 02.08.2017 року по 15.06.2018 - керiвник департаменту загально правової пiдтримки ТОВ
"ВЕРДИКТ";
з 18.06.2018 року по теперiшнiй час - керiвник Адвокатського об'єднання "КН Перший
Юридичний Офiс".
1. Посада
Незалежний Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiсогор Олег Сергiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1984
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
12
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ТАСКОМБАНК", -, АТ "ТАСКОМБАНК":
з 19.01.2017 року по 10.04.2018 року - головний спецiалiст Служби внутрiшнього аудиту.
Переобрано Незалежним членом Наглядової ради Банку з 28 грудня 2018 року строком на 3
(три) роки.
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.
Попереднi посади:
з 02.12.2010 року по 29.10.2014 року - аудитор вiддiлу поточного контролю та монiторингу

результатiв Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "ВТБ БАНК";
з 03.11.2014 року по 03.11.2015 року - аудитор Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ
"УКРIНБАНК".
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО":
з 11.04.2015 року по 08.03.2016 року - провiдний фахiвець Вiддiлу внутрiшнього аудиту та
контролю,
з 09.03.2016 року по 17.01.2017 року - провiдний фахiвець Вiддiлу аудиту процесiв Головного
офiсу Управлiння внутрiшнього аудиту.
АТ "ТАСКОМБАНК":
з 19.01.2017 року по 10.04.2018 року - головний спецiалiст Служби внутрiшнього аудиту.
1. Посада
Начальник Управлiння ризик-менеджменту, Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковенко Костянтин Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1987
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
9
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Делойт i Туш", -, АТ "ОТП Банк"
21.10.2013р. по 21.07.2015р. начальник сектору протидiї шахрайству у споживчому
кредитуваннi вiддiлу з аналiзу та моделювання
Яковенка Костянтина Миколайовича начальника Управлiння ризик-менеджменту призначено на
посаду Члена Правлiння Банку на невизначений строк.
8. Опис
Повноваження та обов'язки вiдповiдають Статуту банку.
Перебуває на посадi протягом звiтного перiоду.
Посадова особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у
сферi господарської, службової дiяльностi, не має, акцiями Банку не володiє.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

.

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

61853
61853

X
X

X
X

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
20.02.2009
35/1/09

Опис
14.04.2009

Опис
30.04.2009

Опис
13.10.2011

Опис
29.01.2013

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000052419

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
4000
10000
40000000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою реорганiзацiї ТОВ "Банк Руский Стандарт" у ВАТ "Банк Руский
Стандарт". Спосiб розмiщення - закритий (приватний).
97/1/09
Державна комiсiя з
UA4000052419
Акція
Бездокумента
4000
18000
72000000
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ.
Спосiб розмiщення - закритий (приватний).
143/1/10
Державна комiсiя з
UA4000052419
Акція
Бездокумента
4000
33250
133000000
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ.
Спосiб розмiщення - закритий (приватний).
471/1/2011
Нацiональна комiсiя з UA4000052419
Акція
Бездокумента
4000
45750
183000000
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконання вимог НБУ.
Спосiб розмiщення - закритий (приватний).
181/2003
Нацiональна комiсiя з UA4000052419
Акція
Бездокумента
4000
70750
283000000
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку на виконнаня вимог НБУ.

22.10.2015

Опис
26.07.2018

Опис

Спосiб розмiщення - закритий (приватний).
125/1/2015
Нацiональна комiсiя з UA4000052419
цiнних паперiв та
фондового ринку

Акція
Бездокумента
4000
135188
540752000
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку . Спосiб розмiщення - закритий
(приватний).
57/1/2018
Нацiональна комiсiя з UA4000052419
Акція
Бездокумента
4000
288235
1152940000
100
цiнних паперiв та
проста
рні іменні
фондового ринку
бездокумент
арна іменна
Статутний капiтал сплачено повнiстю. Цiннi папери випускались з метою збiльшення статутного капiталу банку . Спосiб розмiщення - закритий
(приватний).

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 30.09.2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні
компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку
на прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Інші активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх
показників
Активи – усього за додатковими статтями
Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст
їх показників
Зобов'язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

2

3

1000

107 102

17 110

1010

0

0

1020

0

0

1030
1040
1050
1060

0
1 152 626
0
100 383

0
982 585
0
120 217

1070

0

0

1080

0

0

1090

9 427

9 427

1100
1110
1120
1130
1140

55 000
0
398 455
29 898
127 487

0
0
403 604
0
94 870

1150

0

0

1990
1999

0
1 980 378

0
1 727 813

2000
2010

2
1 550 609

2
1 426 707

2020

0

0

2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110

0
0
0
0
0
29 533
61 853
0
0

0
0
0
0
0
0
60 461
0
0

2990
2999

0
1 641 997

0
1 487 170

3000
3010

1 152 940
3 910

1 152 940
3 910

1990

2990

Незареєстрований статутний капітал
3020
Інший додатковий капітал
3030
Резерви та інші фонди банку
3040
Резерви переоцінки
3050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3060
Власний капітал – опис додаткових статей статей та
3490
вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
3490
Неконтрольована частка
3500
Усього власного капіталу
3999
Усього зобов'язань та власного капіталу
9999
Примітки: по статтi 1060 вiднесено "Iнвестицiї в цiннi папери"

0
328 088
9 003
0
-1 155 560

0
328 088
9 003
0
-1 253 298

0
0
338 381
1 980 378

0
0
240 643
1 727 813

по статтi 1130 вiднесено "Активи з права користування"
по статтi 2080 вiднесено "Зобов"язання орендаря з лiзингу (оренди)"
Затверджено до випуску та підписано
22.10.2019 року

Керівник

О.М.Захарченко, 390-95-86
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Кисельов
(підпис, ініціали, прізвище)
С.М.Мiщенко
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4
320 585
-189 351

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення кредитів та заборгованості клієнтів,
коштів в інших банках
Чистий процентний дохід (Чисті процентні
витрати) після створення резерву під знецінення
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в
інших банках
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами,
що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою
Результат від переоцінки іноземної валюти
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення дебіторської заборгованості та інших
фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під
знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за
зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст
показників

2
1000
1005

3
370 439
-173 040

1010

197 399

131 234

1020

-29 767

-60 531

1030

167 632

70 703

1040
1045

77 021
-41 935

34 034
-21 172

1050

2 192

-32 145

1060

0

0

1070

0

0

1080
1090

1 620
-2 523

2 982
-8 430

1100

0

0

1110

0

0

1120

0

0

1130

-5 394

-5 321

1140

0

0

1150

0

0

1160

0

0

1170
1180
1190

100 952
-256 827
0

74 051
-203 524
0

1390

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими
1390
0
статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст
1395
показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими
1395
0
статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування
1500
42 738
Витрати на податок на прибуток
1510
55 000
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
1520
0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
1530
0
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік
1999
97 738
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
2000
0
активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2040
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2190
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2190
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2195
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2195
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у
2250
0
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований
2360
0
у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
2510
0
продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування
2520
0
грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
2530
0
подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
2540
0
компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та
2690
вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за
2690
0
додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та
2695
вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за
2695
0
додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого
сукупного доходу, що буде рекласифікований у
2750
5 500
прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в
2860
0
прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
2900
0

0

0
-171 801
0
0
0
-171 801

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

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

2999

97 738

-171 801

3010
3020

0
0

0
0

3210
3220

0
0

0
0

4110

0,00000

0,00000

4120

0,00000

0,00000

4210

0,00000

0,00000

4220

0,00000

0,00000

4310

339,09000

-1 215,39000

4320

0,00000

0,00000

Затверджено до випуску та підписано
22.10.2019 року

Керівник

О.М.Захарченко, 390-95-86
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Кисельов
(підпис, ініціали, прізвище)
С.М.Мiщенко
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 3 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Належить власникам банку
Найменування статті

Примітки

статутни
й капітал

1
Залишок на кінець періоду, що
передує попередньому періоду (до
перерахунку)
Вплив змін облікової політики,
виправлення помилок та вплив
переходу на нові та/або
переглянуті стандарти і
тлумачення
Скоригований залишок на початок
попереднього періоду
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
та інших фондів
Незареєстрований статутний
капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля

2
1000

3
540 752

емісійні
різниці та
інший
додатков
ий
капітал
4
4 019

1110

0

1120

Неконт-р
ольо-вана
частка

Усього
власного
капіталу

9
-181 659

10
0

11
-181 659

-25 661

-25 661

0

0

0

-1 225 84
6

-207 320

0

-207 320

0
0
0

0
0
0

-171 801
0
0

-171 801
0
0

0
0
0

-171 801
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1340
1345

612 188
0

-109
0

0
0

0
0

0
0

0
0

612 079
0

0
0

612 079
0

1350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

незареєст
рований
статутни
й капітал

резервні
та інші
фонди

резерви
переоцін
ки

нерозподі
лений
прибуток

5
464 752

6
9 003

7
0

8
-1 200 18
5

0

0

0

0

540 752

4 019

464 752

9 003

1200
1205
1300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1310

0

0

1320

0

1330

усього

продаж
1354
0
0
0
0
0
0
0
анулювання
1358
0
0
0
0
0
0
0
Об'єднання компаній
1360
0
0
0
0
0
0
0
Дивіденди
1370
0
0
0
0
0
0
0
Залишок на кінець попереднього
2000
1 152 940
3 910
0
9 003
328 088
-1 260 98
232 958
періоду
3
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік
2200
0
0
0
0
0
0
0
інший сукупний дохід
2205
0
0
0
0
0
0
0
Амортизація резерву переоцінки
2300
0
0
0
0
0
0
0
основних засобів або реалізований
результат
Розподіл прибутку до резервних
2310
0
0
0
0
0
0
0
та інших фондів
Незареєстрований статутний
2320
0
0
0
0
0
0
0
капітал
Операції з акціонерами
2330
0
0
0
0
0
0
0
Емісія акцій:
номінальна вартість
2340
0
0
0
0
0
0
0
емісійний дохід
2345
0
0
0
0
0
0
0
Власні акції, що викуплені в
акціонерів:
купівля
2350
0
0
0
0
0
0
0
продаж
2354
0
0
0
0
0
0
0
анулювання
2358
0
0
0
0
0
0
0
Об'єднання компаній
2360
0
0
0
0
0
0
0
Дивіденди
2370
0
0
0
0
0
0
0
Додаткові статті – опис статей та
вміст показників
Додаткові статті – усього за
9990
0
0
0
0
0
97 738
97 738
додатковими статтями
Залишок на кінець звітного
9999
1 152 940
3 910
0
9 003
328 088
-1 155 56
338 381
періоду
0
Примітки: по статтi 1200 вiднесено всього сукупний прибуток/збиток за дев"ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2018 року.
по статтi 1340 вiднесено збiльшення капiталу пiсля реєстрацiї Статуту.
по статтi 9990 вiднесено всього сукупний прибуток/збиток за дев"ять мiсяцiв. що закiнчилися 30 версня 2019 року.
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0
232 958
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0
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0
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0

0

0
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0
0

0
0
0
0
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0
0
0
0
0

0

97 738

0

338 381

Залишок на 30 вересня 2018 р.(не пiдтверджено аудитом):Статутний капiтал:1 152 940;Емiсiйнi рiзницi:3 910;Додатковий капiтал: 328 088;Накопичений
збиток:-1 260 983; Резервний фонд:9 003;Всього капiтал:253 958.
Затверджено до випуску та підписано
22.10.2019

Керівник

О.М.Захарченко, 390-95-86
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

А.В. Кисельов
(підпис, ініціали, прізвище)
С.М.Мiщенко
(підпис, ініціали, прізвище)

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 3 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи
Виплати на утримання персоналу, сплачені
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/(сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах і зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

2

3

1010
1015
1020
1025

330 967
-175 116
66 953
-41 961

283 640
-178 865
34 330
-21 189

1060

0

0

1070

2 192

-32 777

1080
1100
1110
1120
1800

1 620
92 733
-138 833
-105 469
0

2 982
73 456
-118 284
-73 947
0

1510

33 086

-30 654

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

-462 602

1650

-162 021

-63 059

1660

0

0

1670
1680
1690

-29 248
0
138 277

-8 273
0
-128 894

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730

11 716

-8 340

1999

-8 190

-701 822

2010

20 000

-110 000

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

2020

0

0

2030

0

0

2040

0

0

2050

0

0

2060

0

0

2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150

0
0
0
0
-5 616
0
0
0
0

0
0
0
0
-4 938
0
0
0
0

2999

14 384

-114 938

3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100

0
0
0
0
0
0
0
0
-12 664
0

612 079
0
0
0
0
0
0
0
-8 763
0

3110

0

0

3120
3130

0
0

0
0

3999

0

0

5100

-3 538

-9 780

5200

-10 008

-214 461

5300

117 110

363 345

5400

107 102

148 884

Затверджено до випуску та підписано
22.10.2019 року
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 3 квартал 2019 року
(тис.грн.)
Попередній
період
4

Найменування статті

Примітки

Звітний період

1
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що
обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної
діяльності
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю
з визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від

2

3

1000

0

0

1030

0

0

1040

0

0

1050

0

0

1060

0

0

1070

0

0

1080
1150
1155

0
0
0

0
0
0

1200

0

0

1300
1400

0
0

0
0

1520

0

0

1600

0

0

1610

0

0

1620

0

0

1630

0

0

1640

0

0

1650

0

0

1660

0

0

1670
1680
1690

0
0
0

0
0
0

1700

0

0

1710

0

0

1720

0

0

1730
1750

0
0

0
0

операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
операційної діяльності
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням
отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за
вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
інвестиційної діяльності
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від
фінансової діяльності
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано
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22.10.2019 року

Керівник
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Примітки до фінансової звітності
за 3 квартал 2019 року
1.
Основна дiяльнiсть

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД" в Українi було засноване 28 лютого 2006 року пiд
назвою ТОВ "АIС-банк" та в подальшому мало назву Публiчне акцiонерне товариство "Банк Руский
Стандарт".

07.10.2014, згiдно з рiшенням єдиного акцiонера Банк було перейменовано на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД", а також змiнено мiсцезнаходження Банку з адреси: 04107, м. Київ,
вул. Поло-вецька, 3/42 на адресу: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,105.

26.07.2018, згiдно з введенням в дiю змiн до законодавства, Банк змiнив форму власностi. Повна назва
Банку - Акцi-онерне товариство "БАНК ФОРВАРД"(тип акцiонерного товариства - приватне).

Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi:
Загальної банкiвської лiцензiї № 226, виданої Нацiональним банком України 30 жовтня 2014 року (термiн
дiї необ-межений);
Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №226-4 вiд 1 грудня 2014 року (термiн дiї
необмежений).

Основною господарською дiяльнiстю Банку є роздрiбнi та комерцiйнi операцiї на територiї України.

Головний офiс Банку знаходиться в м. Київ. Станом за 30 вересня 2019 року до структури Банку входило
17 вiддiлень (31 грудня 2018 р: 18 вiддiлень), розташованих у великих мiстах України.

Акцiонерне товариство "Банк Русский Стандарт" (нерезидент, Росiйська Федерацiя) є материнською
компанiєю Банку iз 100% володiнням акцiй, що знаходяться в обiгу.

Банк знаходиться пiд фактичним контролем Тарiко Рустама Васильовича.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, свiдоцтво №179 вiд 19.05.2006.

Страхування забезпечує зобов'язання банку за вкладами фiзичних осiб на суму 200 тис. грн. для кожної
фiзичної особи, у випадку припинення дiяльностi або вiдкликання лiцензiї Нацiонального Банку України
на здiйснення банкiвської дiяльностi.

2.
Економiчне середовище, в якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть, i полi-тична ситуацiя в Українi

Протягом 3-го кварталу 2019 року макроекономiчне середовище залишалося сприятливим для
банкiвського сектору, база фондування впевнено зростає, кредитування фiзичних осiб стрiмко
розвивається, банкiвський сектор залишається прибутковим, добре капiталiзованим та високолiквiдним.
У вереснi 2019 року ситуацiя на свiтових товарних ринках для українських експортерiв погiршилася.
Посилення геополiтичних конфлiктiв зумовило зростання цiн на нафту та природний газ. Водночас
пом'якшення монетарної полiтики провiдними центральними банками свiту сприяло вiдновленню
iнтересу iнвесторiв до ризикових активiв, у тому числi активiв країн, ринки яких розвиваються.
Вiдповiдно бiльшiсть валют країн цiєї групи з початку вересня змiцнилася.
У серпнi 2019 року споживча iнфляцiя сповiльнилася до 8.8%р/р. Базова iнфляцiя сповiльнилася до 7.2%
р/р. У вереснi Правлiння НБУ продовжило цикл пом'якшення монетарної полiтики, вчергове в поточному
роцi знизивши облiкову ставку до 16.5%. Українська валюта змiцнилась впродовж серпня-вересня 2019
року (середнiй показник курсу долара на мiжбанку 24,7 грн. / дол). Ключовим макроекономiчним
ризиком для фiнансової стабiльностi є пауза у спiвпрацi мiж Україною та МВФ.
Фiнансовий стан домогосподарств та бiзнесу продовжує полiпшуватись. Високi темпи зростання
реальних доходiв населення зберiгаються. Полiпшення споживчих настроїв у поєднаннi з вищими
доходами стимулюють населення брати бiльше кредитiв. Споживче кредитування й далi стрiмко зростає:
темп приросту незабезпечених гривневих кредитiв домогосподарствам на поточнi цiлi перевищує 33,2%
р/р. Сегмент зберiгає високий потенцiал розвитку. Частка внутрiшнього фондування в зобов'язаннях
банкiв продовжує зростати: за сiчень-серпень 2019 року депозитний портфель фiзичних осiб зберiг
тенденцiю зростання i збiльшився на 8% в нацiональнiй валютi.
На сьогоднi банкiвський сектор отримує рекорднi прибутки. У I пiврiччi чистий прибуток банкiвського
сектору склав 31 млрд грн. Майже 60% прибутку сектору сформував АТ "Приватбанк". З 76
платоспроможних прибутковими були 66 банкiв. Операцiйнi доходи зросли на 41,7% р/р, а операцiйнi
витрати - лише на 10,7% р/р. Вiдтак операцiйний прибуток до формування резервiв збiльшився на 89,1%
р/р, а операцiйна ефективнiсть залишалася високою: CIR сектору становив 47,1%. Динамiку операцiйних
доходiв визначило стiйке зростання чистого процентного (+20,2% р/р) та чистого комiсiйного (+17,4%
р/р) доходiв завдяки стрiмкому розвитку споживчого кредитування та безготiвкових операцiй з
населенням. Також, у високi показники сектору включено суттєвий прибуток вiд торгових операцiй
державних банкiв, зокрема вiд валютної переоцiнки. За пiдсумками сiчень-серпень 2019 року
банкiвський сектор України отримав прибуток 44,3 млрд. грн.
У четвертому кварталi 2019 року Банк планує продовжувати полiтику активного розвитку роздрiбного
кредитування для забезпечення отримання прибутку, концентрацiї на управлiннi ризиками та якостi
активiв, забезпечення виконання всiх постанов та вимог Нацiонального Банку України.

3.
Принципи облiкової полiтики

Основи складання фiнансової звiтностi

Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть за дев`ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня 2019 р.,
складена у вiдповiдностi до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить усiєї iнформацiї i даних, що пiдлягають розкриттю в
рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i має розглядатись разом iз рiчною фiнансовою звiтнiсть станом на 31 грудня
2018 року.

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень ("тис. грн."), за винятком даних в розрахунку
прибутку/(збитку) на 1 просту акцiю та якщо не зазначено iнше.

Офiцiйний обмiнний курс, встановлений Нацiональним банком України на 30 вересня 2019 р. та 31
грудня 2018 р складав 24,08 грн. та 26,54 грн. за 1 долар США, i 26,33 грн. та i 32,70 гривень за 1 євро
вiдповiдно.

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена ґрунтуючись на припущеннi, що Банк є органiзацiєю, здатною
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в найближчому майбутньому. При формуваннi
цього судження Банк враховував iснуючий намiр акцiонера пiдтримувати Банк, наявнiсть фiнансових
ресурсiв, а також вплив стабiлiзацiї фiнансових ринкiв на яких працює Банк. Iнформацiя про
невизначеностi, якi обумовленi подiями або умовами, якi можуть викликати сумнiв у здатностi Банку в
подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть безперервно, наведена в Примiтцi 4.

Облiкова полiтика, застосована при складаннi промiжної скороченої фiнансової звiтностi, вiдповiдає тiй,
яка вико-ристовувалась при складаннi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р.,
за винятком засто-сування нових стандартiв i тлумачень станом на 1 сiчня 2019 року, що зазначенi
нижче.

Визнання активiв на право використання за довгостроковою орендою

На початок звiтного перiоду Банк впровадив МСФЗ 16 "Оренда" та вiдповiдно визнав активи на право
використання. Первинне визнання активiв на право використання виконано в сумi визнаного
зобов'язання за приведеною вартiстю орендних платежiв та сплачених авансiв за договорами оренди. При

переходi Банк скористався спрощенням (виключенням) якi дозволенi МСФЗ 16, а саме таке спрощення
було застосовано за договорами короткострокової оренди та за об'єктами, якi мають низьку вартiсть.
Максимальна гранична величина низької вартостi встановлена на рiвнi 5 тис. доларiв США, яка
розрахована за курсом НБУ на дату такої оцiнки. Фактичне значення величини вартостi об'єктiв на дату
переходу не перевищує - 500 доларiв США. При виникненнi договорiв оренди в поточному звiтному
перiодi Банк застосовував тi ж пiдходи, що визначено вище, а саме визнавав первинну вартiсть активу на
право використання в сумi визнаного зобов'язання за приведеною вартiстю орендованих платежiв,
збiльшених на суму сплачених авансових платежiв за договором оренди та суму додаткових прямих
витрат, якi понесенi Банком при укладаннi договору оренди.
Строк оренди Банк визначає виходячи iз строку договору, що не може бути достроково припинений
(залишковий строк) та вiдповiдно збiльшений/зменшений на перiоди, по вiдношенню до яких
передбачено опцiон на подовження оренди чи припинення оренди, якщо є достатня впевненiсть в тому,
що Банк ним скористується i продовжить чи припинить строк оренди. В ходi визначення строкiв оренди
Банком застосовано судження вiдповiдно до яких враховано стратегiю банку щодо мети утримання
окремих об'єктiв оренди, планiв щодо порядку вiдкриття та закриття пiдроздiлiв банку, практику банку з
оформлення договорiв оренди та iсторичнi данi щодо їх утримання. Банком обмежено врахування
опцiону на продовження договору на рiвнi не бiльше одного строку, визначеного договором.
Максимальнi строки корисного використання за договорами довгострокової оренди встановлюються за
окремими видами базових активiв, а саме:
-

для будiвель головного офiсу, включаючи архiвнi примiщення - 60 мiс.;

-

для офiсiв вiддiлень банку та спецiалiзованих примiщень (складiв) - 36 мiс.;

-

для всiх iнших виробничих офiсiв - 24 мiс.

Пiсля дати первинного визнання орендованого активу, Банк облiковує такi активи за моделлю
собiвартостi, яка визначається в сумi первинної вартостi активу за мiнусом накопиченої амортизацiї та
будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя активу на право використання
визнається щомiсячно протягом строку оренди, встановленого договором, з урахуванням встановлених
максимальних строкiв для видiв базових активiв.

За Активами, якi пiдпадають пiд спрощення (виключення) МСФЗ 16, та вiдповiдно не визнаються
активами на право використання, Банк облiковує понесенi витрати в виглядi орендних платежiв як
витрати з оренди, як i до змiни МСФЗ 17. Також Банк визнавав витрати з оренди за об'єктами за якими у
Банка вiдсутнiй контроль за їх використанням (зона АТО).
В разi передавання власного майна в оренду та об'єктiв, отриманих в оренду, в суборенду, Банком
проводиться оцiнка договорiв на предмет вiдповiдностi їх критерiям операцiйної та фiнансової оренди. В
поточному звiтному перiодi в операцiйну оренду (суборенду) передано незначнi частини площi для
розмiщення автоматизованих термiналiв самообслуговування, яка отримана банком за договорами
довгострокової оренди для своїх вiддiлень.

Визнання зобов'язань за довгостроковою орендою

На дату застосування МСФЗ 16 "Оренда" Банк визнав зобов`язання з оренди, яке розраховано за

приведеною вартiстю майбутнiх орендних платежiв iз застосуванням ставки залучення (додаткового
запозичення). Для визначення ставки залучення Банк використовує метод визначення ринкових ставок за вартiстю позикових ресурсiв фiзичних осiб, яка становила для договорiв iз строком оренди базових
активiв вiд 1 року до 2 рокiв - до 16,91% та строком оренди вiд 2 рокiв - до 14,96%. Для договорiв
довгострокової оренди, якi виникають пiсля дати переходу, в перiодi їх визнання використовується
ставка, яка дiє на таку дату.

Оренднi платежi, якi включалися в оцiнку зобов`язання по орендi, складаються лише з фiксованих
платежiв. У Банка вiдповiдно до договорiв оренди вiдсутнi змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд
iндексу чи вiд ставки, що прив'язанi до iндексу споживчих цiн чи до базової процентної ставки та iншi
платежi якi б впливали на оцiнку зобов'язання, окрiм тих що наведенi вище. Разом з тим, в разi якщо
договором буде передбачено сплату змiнних орендних платежiв, вони будуть включатися Банком до
розрахунку приведеної вартостi зобов'язання.

На момент переходу на МСФЗ 16 та в подальшому Банк застосовує спрощення (виключення) щодо
окремого облiку компонентiв оренди, визначених договором. В разi якщо окремi компоненти
(компенсацiя за сплату комунальних послуг) є вiддiльними та сплачуються за окремими рахунками або за
окремою сумою встановленою договором оренди, або окремi компоненти (ПДВ), якi за своїм змiстом є
податком, який пiдлягає вiдшкодуванню орендарем орендодавцю, що дiє в якостi податкового агента,
не включаються до розрахунку зобов`язання з оренди та облiковуються у вiдповiдностi з iншими
стандартами за видами понесених витрат вiдповiдно до їх економiчного змiсту. В разi, якщо за умовами
договору такi компоненти (компенсацiя за сплату комунальних послуг ) Банк не може видiлити окремо,
вони визнаються як один компонент оренди та включаються в розрахунок зобов`язання.

На дату балансу за визнаними зобов'язаннями Банк визнає процентнi витрати. Балансова вартiсть
зобов'язань на кiнець звiтного перiоду складає суму визнаних зобов'язань на початок звiтного перiоду
збiльшену на суму нарахованих витрат та зменшену на суму сплачених платежiв з оренди.

4.
Суттєвi облiковi судження та оцiнки

Для застосування Облiкової полiтики Банку керiвництво використовувало свої судження i робило оцiнки
щодо визначення сум, визнаних у фiнансовiй звiтностi. Нижче представленi найбiльш iстотнi випадки
використання суджень та оцiнок:

Безперервнiсть дiяльностi
Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть на основi припущення безперервностi дiяльностi. При
винесеннi даного судження керiвництво враховувало поточний фiнансовий стан Банку, iснуючi намiри,
достатнiсть регулятивного капiталу i лiквiдностi, очiкуванi результати дiяльностi Банку, фiнансовi
ресурси, що є в наявностi, а також вплив економiчного середовища, в якому Банк здiйснює свою
дiяльнiсть, та iншi фактори. Протягом 2018 року, Банком було виконано комплекс заходiв щодо

додаткової капiталiзацiї та досягнення необхiдних регулятивних рiвнiв нормативiв.

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв - значна оцiнка, для отримання якої використовується методологiя
оцiнки, моделi i вихiднi данi. Деталi методологiї оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв розкритi в
Примiтцi 22. Наступнi компоненти роблять серйозний вплив на оцiночний резерв пiд кредитнi збитки:
визначення дефолту, значне збiльшення кредитного ризику, ймовiрнiсть дефолту (PD), схильнiсть до
ризику дефолту i розмiр збитку в разi дефолту (LGD). Окремий iстотний блок - економiтричнi моделi
щодо оцiнки впливу макроекономiчного середовища на ризик-параметри PD та LGD, а також,
прогнозування майбутнiх значень макроекономiчних факторiв за визначеними сценарiями.

Банк на постiйнiй основi здiйснює бек-тестування та валiдацiю моделей та вхiдних/вихiдних даних з
метою зниження розбiжностей мiж розрахунковими очiкуваними кредитним збитками i фактичними
збитками по кредитах.
Банк використовує прогнозну iнформацiю для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, отриману за
результатами використання власних прогнозних макроекономiчних моделей.

Схильнiсть кредитному ризику вiдновлюваних механiзмiв кредитування (наприклад, кредитних карт,
овердрафтiв)

Для кредитних карт заборгованiсть пiд ризиком дефолту прогнозується шляхом використання поточного
балансу та коефiцiєнту кредитної конверсiї (CCF), що дозволяє прогнозувати використання кредитного
лiмiту на момент дефолту в майбутньому. Банк враховує iсторичну iнформацiю пiд час визначення
перiоду протягом якого є схильнiсть до кредитного ризику з урахуванням процедур з управлiння
кредитними лiмiтами. Зокрема, збiльшення/зменшення кредитних лiмiтiв клiєнтам в межах зобов'язань
затверджується Банком окремо за кожним позичальником та залежить вiд багатьох факторiв: якостi
обслуговування боргу, аплiкацiйних та транзакцiйних даних, утилiзацiя лiмiту та сукупностi iнших
факторiв.

Значне збiльшення кредитного ризику

Щоб встановити факт значного збiльшення кредитного ризику, Банк порiвнює ризик настання дефолту
протягом термiну дiї фiнансового iнструменту на звiтну дату з ризиком настання дефолту на дату
первiсного визнання. В процесi оцiнки розглядається вiдносне збiльшення кредитного ризику, а не
конкретний рiвень кредитного ризику на звiтну дату. Банк враховує всю обгрунтовану i достовiрну
прогнозну iнформацiю, доступну без надмiрних витрат чи зусиль, включаючи поведiнковi аспекти
конкретних клiєнтських портфелiв. Банк визначає поведiнковi ознаки збiльшення кредитного ризику до
моменту дефолту i включення вiдповiдної прогнозної iнформацiї в оцiнку кредитного ризику на рiвнi
окремого iнструменту або портфеля(Примiтка 22).

Оцiнка бiзнес-моделi
Фiнансовi активи класифiкуються на основi бiзнес-моделi. При виконаннi оцiнки бiзнес-моделi
керiвництво застосувало судження для встановлення рiвня агрегування i портфелiв фiнансових
iнструментiв. При оцiнцi операцiй продажу банк враховував частоту, строки i вартiсть в минулi перiоди,
причини продажiв i очiкування по вiдношенню майбутнiх продажiв. Вважається, що операцiї продажу,
направленi на мiнiмiзацiю потенцiйних збиткiв в зв'язку з погiршенням кредитної якостi, вiдповiдають
бiзнес-моделi "утримання активу для отримання грошових коштiв". Iншi продажi до строку погашення,
що не пов'язанi iз заходами по управлiнню кредитним ризиком, також вiдповiдають бiзнес - моделi
"утримання активу для отримання грошових коштiв" при умовi, що вони здiйснюються рiдко або є
незначними по вартостi як окремо, так i в сукупностi. Банк оцiнював значимiсть операцiй продажу
шляхом спiвставлення вартостi продажiв з вартiстю портфеля, по вiдношенню до якого проводиться
оцiнка бiзнес-моделi, протягом середнього строку дiї портфеля. Крiм того, продаж фiнансового активу,
очiкується тiльки у випадку стресового сценарiю або в зв'язку з окремою подiєю, яка не контролюється
банком, не є повторювана i не могла бути прогнозованою банком, розглядається як не пов'язана з метою
бiзнес-моделi i не впливає на класифiкацiю вiдповiдних фiнансових активiв.
Для бiзнес-моделi "утримання активу для отримання грошових коштiв i продажу" i той факт, що активи
утримаються для отримання грошових потокiв, i продаж активiв є невiд'ємною частиною досягнення
мети бiзнес-моделi, такої як управлiння потребами в лiквiдностi, досягнення певного процентного доходу
або залучення фiнансових активiв у вiдповiдностi до строкiв зобов'язань, за рахунок яких фiнансуються
данi активи.
Остаточна категорiя включає портфелi фiнансових активiв, якi управляються з метою реалiзацiї
грошових потокiв, в першу чергу через продаж, який використовуються для отримання прибутку. Ця
бiзнес-модель часто пов'язана з отриманням передбачених договором грошових потокiв.
Оцiнка грошових коштiв на вiдповiднiсть потокiв вiд фiнансового активу визначенню виключно виплат
основної суми боргу i вiдсоткiв (SPPI)
Для визначення вiдповiдностi грошових потокiв вiд фiнансового активу визначенню виключно виплат
основної суми боргу i процентiв застосовується судження.
Елемент тимчасової вартостi грошей може бути модифiковано, якщо договiрна процентна ставка
перiодично пере-глядається, але частота перегляду не вiдповiдає строку дiї процентної ставки за
борговим iнструментом, наприклад, ставка по кредиту основана на внутрiшньобанкiвськiй ставцi за три
мiсяцi, але ставка переглядається кожний мiсяць. Ефект вiд модифiкацiї тимчасової вартостi грошей
оцiнюється шляхом порiвняння грошових потокiв по вiдповiдному iнструменту з базовим борговим
iнструментом, грошовi кошти за яким вiдповiдають визначенню виключно платежiв в рахунок основної
суми боргу i процентiв за кожний перiод i в сукупностi за весь строк дiї iнструмента. Оцiнка була
виконана банком для всiх обґрунтовано можливих сценарiїв, включаючи обґрунтовано можливi
фiнансовi стрес-сценарiї, якi можуть реалiзовуватися на фiнансових ринках. Банк проводив аналiз чи є
вiдхилення вiд еталонних iнструментiв значним вiдхиленням. Якщо грошовi потоки в сценарiї матимуть
значне вiдхилення вiд еталонних, то грошовi потоки по оцiнюваному iнструменту не вiдповiдатимуть
критерiю виключно платежiв в рахунок основної суми боргу i процентiв i iнструмент буде вiдображатися
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Банк визначив i розглянув договiрнi умови, якi змiнюють строк або суму договiрних потокiв грошових
коштiв. Гро-шовi потоки вiдповiдають критерiю виключно платежiв в рахунок основної суми боргу i
процентiв, якщо за умовами кредиту можливо його дострокове погашення, i сума дострокового
погашення є сумою боргу i нарахованих вiдсоткiв i обґрунтовану додаткову компенсацiю за дострокове
розторгнення договору. Сума боргу за активом є рiвною справедливiй вартостi при первинному визнаннi
за вирахуванням наступних платежiв в рахунок погашення суми боргу, тобто платежiв без врахування
вiдсоткiв, визначених за допомогою метода ефективної ставки вiдсотка. В якостi виключення з цього

правила стандарт також допускає iнструменти з елементами дострокового погашення, якi для
вiдповiдностi критерiям виключно платежiв в рахунок основної суми боргу i процентiв повиннi
вiдповiдати наступним умовам: (i) актив видано з премiєю або дисконтом, (ii) сума передоплати
представляє собою номiнальну суму i нарахованi вiдсотки по договору i обґрунтовану додаткову
компенсацiю за дострокове розiрвання договору, i (iii) справедлива вартiсть можливостi дострокового
погашення була несуттєвою на момент первинного визнання.
Кредитнi договори банку допускають коригування процентних ставок у вiдповiдь на певнi змiни в
макроекономiчних або нормативних умовах лише за умови рефiнансування боргу. Керiвництво
застосувало судження i встановило, що конкуренцiя в банкiвськiй сферi i здатнiсть позичальникiв
рефiнансувати кредити завадить йому встановити процентну ставку на рiвнi вище ринкової, i вiдповiдно,
грошовi потоки вважаються такими, якi вiдповiдають критерiям виключно платежiв в рахунок основної
суми боргу i процентiв.
Фiнансовi активи будуть вiдображатися за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо
керiвництво вирiшить, що за такими договорами фактично є вiдсутньою можливiсть регресу. Опис
iнструментiв, якi не пройшли SPPI - тест на дату переходу i оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, наведено в Примiтцi 5.
Модифiкацiя фiнансових активiв
Коли фiнансовi активи модифiкуються вiдповiдно до умов договорiв (наприклад, в результатi їх
перегляду), банк оцiнює, чи є така модифiкацiя суттєвою i чи повинна приводити до припинення
визнання первинного активу i визнання нового активу за справедливою вартiстю. Ця оцiнка ґрунтується
переважно на якiсних факторах, що описанi в облiковiй полiтицi банку, i вимагають застосування
значних суджень. Зокрема, банк застосовує судження при прийняттi рiшення про те, чи слiд припиняти
визнання знецiнених кредитних договорiв, за якими переглядаються умови, i чи слiд розглядати новi
визнанi кредити як знецiненi при первинному визнаннi. Керiвництво вирiшило, що в результатi
модифiкацiї таких кредитiв якщо ризики i вигоди змiнилися, по сутi, вiдбулося припинення визнання за
всiма такими модифiкацiями кредитiв. У 2019 роцi Банк проводить програми реструктуризацiї за
незнецiненими кредитами, якi приводять до припинення визнання активiв та визнання нового.
Полiтика списання
Фiнансовi активи списується цiлком або частково, коли банком вичерпано всi практичнi можливостi
щодо їх стягнення i керiвництво прийшло до висновку про необґрунтованiсть очiкувань вiдносно
стягнення таких активiв. Визначення грошових потокiв, за якими не має обґрунтованих очiкувань
вiдносно стягнення таких активiв, потребує застосування певних суджень. Керiвництво розглянуло
наступнi ознаки вiдсутностi обґрунтованих очiкувань вiдносно стягнення таких активiв: наявний процес
банкрутства або лiквiдацiї позичальника, смерть позичальника, кiлькiсть днiв прострочення платежiв
перевищує 360 календарних днi, балансова вартiсть кредиту є нижчою за витрати на стягнення боргу або
продовження заходiв щодо примусового стягнення, настання обставин непереборної сили, що
унеможливлюють погашення боргу.
Банком визначено перелiк критерiїв, якi є ознакою для можливостi списання заборгованостi. Незважаючи
на це, остаточне рiшення щодо списання вимагає експертних суджень та оцiнок, оскiльки неможливо
врахувати вiрогiднiсть отримання коштiв суто за визначеними заздалегiдь критерiями. Тому, рiшення про
списання заборгованостi приймається Правлiнням Банку та погоджується Наглядовою Радою.
Припинення визнання фiнансових активiв
Керiвництво застосовує судження для того, щоб визначити, чи всi суттєвi ризики та винагороди, що
пов'язанi з володiнням фiнансовими активами, передаються контрагентам, i, зокрема, щоб визначити,
якi ризики i вигоди є найбiльш суттєвими i що вiдноситься до суттєвих ризикiв та вигiд. Разом з цим
банком не проводилися продажi та iншi вiдчуження фiнансових активiв, якi впливають на оцiнку

припинення визнання, i вiдповiдно потребують додаткового розкриття.
Справедлива вартiсть похiдних iнструментiв
Iнформацiя про справедливу вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв, оцiнка яких здiйснюється на
основi при-пущень, в яких не використовуються цiни, що спостерiгаються на ринку, надана в Примiтцi
23.
Визнання вiдстроченого податку на прибуток
Опираючись на свої судження, щодо можливостi визнання вiдстроченого податкового активу, банк
визнає свiй податковий актив тiльки в тiй мiрi, в якiй є вiрогiднiсть використання вiдповiдної вигоди з
податку на прибуток, який ґрунтується на середньостроковому бiзнес-планi, пiдготовленому
керiвництвом, i результатах його екстраполяцiї, а також на iсторичних значеннях щодо податкових
збиткiв за попереднi роки. Враховуючи цей пiдхiд, в поточнiй фiнансовiй звiтностi Банком визнано
вiдстрочений податковий актив у сумi 55 000 тис. грн.
Податкове законодавство
Податкове законодавство України допускає можливiсть рiзних тлумачень, що розкрито в Примiтцi 15.
Первинне визнання операцiй з пов'язаними сторонами
В ходi своєї звичайної дiяльностi банк проводить операцiї з пов'язаними сторонами, якi по вiдношенню
до загальних показникiв дiяльностi є незначними. У вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 9 фiнансовi
iнструменти повиннi первинно визнаватися за справедливою вартiстю. При вiдсутностi активного ринку
для таких операцiй для того, щоб визначити, чи проведенi операцiї за ринковими або неринковими
процентними ставками, застосовуються судження, основою для яких є цiноутворення на аналогiчнi види
операцiй з непов'язаними сторонами i аналiз ефективної процентної ставки. Умови проведення операцiй з
пов'язаними сторонами розкрито в Примiтцi 26.

5.
Запровадження нових або переглянутих стандартiв та роз`яснень

Нижче наведена iнформацiя за стандартами, якi Банк застосував у звiтному перiодi:

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (випущений 13 сiчня 2016 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Новий стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду.
Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку
дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом
перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифiкацiю оренди в якостi операцiйної
або фiнансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, i замiсть цього вводить єдину модель облiку
операцiй оренди для орендарiв. Банк Орендар визнає: (а) активи i зобов'язання по вiдношенню до всiх
договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є
незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв за орендними зобов'язаннями в звiтi
про прибутки i збитки. Вiдносно облiку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по сутi, зберiгає вимоги

до облiку, передбаченi МСФЗ (IAS) 17.
Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або
фiнансової оренди, i вiдповiдно по-рiзному вiдображати їх у звiтностi.
При переходi на МСФЗ 16 Банк як орендар вибрав модифiкований пiдхiд ретроспективного застосування
стандарту. Сума активу на право використання складає 32 494 тис. грн., що дорiвнює зобов'язанню з
оренди в сумi 31 339 тис. грн., збiльшену на суму сплачених авансiв з оренди в сумi 1 155 тис. грн.
Рiчнi удосконалення МСФЗ, 2015 - 2017 рр. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 11, МСФЗ (IAS)
12 та МСФЗ (IAS) 23 (видано 12 грудня 2017 i введено в дiю на рiчнi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2019
або пiсля цiєї дати).
Цi вузькоспецiалiзованi поправки пов`язанi з чотирма стандартами. Що стосується МСФЗ (IFRS) 3, то
вони вказують на те, що набувачем необхiдно провести переоцiнку ранiше спiльної частки спiльних
операцiй, коли вiн отримує контроль над бiзнесом. Що стосується МСФЗ (IFRS) 11, поправки вказують
на те, що iнвестор не повинен переоцiнювати свою попередню частку участi, коли вiн отримує спiльний
контроль над спiльними операцiями, подiбно до iснуючих вимог, що застосовуються, коли зв'язана
органiзацiя стає спiльним пiдприємством або навпаки. Змiни, внесенi до МСБО (IAS) 12, роз'ясняють, що
органiзацiя визнає всi наслiдки декларування або виплати дивiдендiв податку на прибуток, коли вона
визнала операцiї або подiї, якi викликали вiдповiднi розподiленi прибутки, такi, як частина прибутку або
збитку або як частина iнших сукупних надходжень. Тепер чiтко встановлено, що ця вимога
застосовується в усiх випадках, коли платежi за фiнансовi iнструменти, якi класифiкуються як капiтал
являють собою розподiл прибутку i не тiльки у тих випадках, коли податковi наслiдки є результатом
змiни податкових ставок по розподiленим або нерозподiленим прибуткам. Поправки до МСБО (IAS) 23
включають чiтку вказiвку про те, що кредити та позики, отриманi спецiально для фiнансування
конкретного активу, виключаються з загальної вартостi запозичень, допущених до капiталiзацiї лише до
кiнця певного об'єкта значною мiрою. Наразi застосування стандарту не мало впливу на фiнансову
звiтнiсть у продовж звiтного перiоду.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним
вiдшкодуванням"
Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 борговий iнструмент може оцiнюватися аз амортизованою вартiстю або за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi договором грошовi
потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину
основної суми боргу" (тест SPPI) i iнструмент утримується в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi, що
дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз`яснюють, що фiнансовий актив проходить
SPPI тест незалежно вiд того, яка подiя або обставина призводить до дострокового розiрвання договору, а
також незалежно вiд того, яка сторона виплачує чи отримує обгрунтоване вiдшкодування за дострокове
розiрвання договору.Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу для рiчних
перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2019 року. Допускається застосування до цiєї дати. Дана поправка не
матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i
його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку втрати
контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному
пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз`яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в
результаты продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ
(IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством,
визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або
внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у
iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємтсва або спiльному пiдприємствi. Рада з

МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка
застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Данi поправки не
матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення
зобов`язань за програмою"
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми,
скорочення програми або погашення зобов`язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду.
Поправки роз`ясняють, що якщо внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення
зобов`язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду, органiзацiя повинна:
Визначити вартiсть послуг поточного перiоду стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до
програми, її скорочення або повного погашення зобов`язань за програмою, виходячи з актуарних
припущень, викори-станих для переоцiнки чистого зобов`язання (активу) програми з визначеною
виплатою, що вiдображають винагороди, пропонованi за програмою, i активи програми пiсля даної подiї;
Визначити чисту величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до програми, її
скорочення або повного погашення зобов`язань за програмою, з використанням: чистого зобов`язання
(активу) програми з визначеною виплатою, що вiдображають винагороди, пропонованi за програмою, i
активи програми пiсля цiєї подiї; i ставки дисконтування, використаної для переоцiнки цього чистого
зобов`язання (активу) програми з визначеною виплатою.
Поправки також роз'ясняють, що органiзацiя повинна спочатку визначити вартiсть послуг минулих
перiодiв або
прибуток або збиток вiд погашення зобов`язань за цiєю програмою, без урахування впливу граничної
величини активу. Дана суми визнається в прибутку чи збитку. Потiм органiзацiя повинна визначити
вплив граничної величини активiв пiсля внесення змiн до програми, її вкорочення або повного
погашення зобов`язань за програмою. Будь-яка змiна даного впливу, за винятком сум, включених в чисту
величину вiдсоткiв, визнається у складi iншого сукупного доходу.
Данi поправки застосовуються щодо змiн програми, її скорочення або повного погашення зобов`язань за
програмою, що сталися на дату або пiсля початку епршого рiчного звiтного перiоду, що починається 1
сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дату. Дана поправка не матиме
впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Довгостроковi вкладення в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства"
Поправки роз`яснюють, що органiзацiя застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових вкладеньв
асоцiйованi органi-зацiї або спiльнi пiдприємства, до яких не застосовується метод пайової участi, але
якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство
(довгостроковi вкладення). Дане роз`яснення є важливим, оскiльки воно передбачає, що до таких
довгострокових вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних збиткiв в МСФЗ (IFRS) 9. Дана
поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Банку.

Новi облiковi положення
МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування"
В травнi 2017 року Рада МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти", новий всеосяжний

стандарт фi-нансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання i оцiнки, подання та
розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4
"Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв
договорiв страхування (тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме
страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних
гарантiй та фiнансових iнструментiв з умовами дистанцiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери
застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полянає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка
є бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в
основному базуються на попереднiї мiсцевих облiкових полiтиках. МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну
модель облiку договорiв страхування, охоплюючи всi доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17
лежить загальна модель, доповнена наступним:
певнi модифiкацiї для договорiв страхування з умовами прямої участi (метод змiнної
винагороди);
спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових
договорiв.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi для облiкових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї
дати. При чому необхiдним буде розкриття порiвняльної iнформацiї. Допускається застосування до цiєї
дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого
застосування. В даний час Банк проводить оцiнку того, як вимоги стандарту вплинуть на його фiнансову
звiтнiсть.

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть при вiдображеннi податку на прибуток" (випущено 7
червня 2017 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї
дати).

МСФЗ (IAS) 12 мiстить керiвництво з облiку поточного та вiдстроченого податку, але не мiстить
рекомендацiй про те, як вiдображати вплив невизначеностi. У роз'ясненнi уточнюється, як застосовувати
вимоги визнання i оцiнки в МСФЗ (IAS) 12 при наявностi невизначеностi в вiдображеннi податку на
прибуток. Банк повинний вирiшити, чи розглядати кожен випадок невизначеностi податкового облiку
окремо або разом з одним або декiлькома iншими випадками невизначеностi, в залежностi вiд того, який
пiдхiд дозволяє найкращим чином прогнозувати дозвiл невизначеностi. Банк повинний виходити з
припущення про те, що податковi органи будуть проводити перевiрку сум, якi вони мають право
перевiряти, i при проведеннi перевiрки будуть мати всю повноту знань щодо вiдповiдної iнформацiї.
Якщо банк приходить до висновку про малоймовiрнiсть прийняття податковими органами рiшення з
конкретного питання, щодо якого iснує невизначенiсть при вiдображеннi податку, наслiдки
невизначеностi будуть вiдображатися у визначеннi вiдповiдного оподатковуваного прибутку або збитку,
податкових баз, невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових пiльг або податкових
ставок за допомогою використання або найбiльш ймовiрного значення, або очiкуваного значення, в
залежностi вiд того, який метод банк вважає найбiльш вiдповiдним для прогнозування дозволу
невизначеностi. Банк вiдобразить ефект змiни фактiв i обставин або появи нової iнформацiї, що впливає
на судження або оцiночнi значення, використання яких потрiбно згiдно з роз'ясненням, як змiна
облiкових оцiнок. Приклади змiн фактiв i обставин або нової iнформацiї, яка може привести до перегляду
судження або оцiнки, включають, в тому числi, але не обмежуючись цим, перевiрки або дiї податкових
органiв, змiни правил, встановлених податковими органами, або закiнчення строку дiї права податкових
органiв на перевiрку або повторну перевiрку конкретного питання щодо вiдображення податку на
прибуток. Вiдсутнiсть згоди або незгоди податкових органiв з окремим рiшенням з конкретного питання
щодо вiдображення податку, за вiдсутностi iнших фактiв, швидше за все, не буде представляти собою
змiну фактiв i обставин або нову iнформацiю, яка впливає на судження i оцiночнi значення згiдно з

роз'ясненням. На кiнець звiтного перiоду, Банк не ввiв в дiю цей стандарт. В даний час Банк проводить
оцiнку того, як роз'яснення вплине на його фiнансову звiтнiсть.
Поправки до концептуальних основ фiнансової звiтностi (випущенi 29 березня 2018 i вступають в силу
протягом рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2020 або пiсля цiєї дати).
Нова редакцiя концептуальної структури фiнансової звiтностi мiстить новий роздiл з оцiнювання,
рекомендацiї щодо звiтностi фiнансових результатiв, полiпшення визначень i рекомендацiй (зокрема,
визначення зобов'язань) та роз'яснення з важливих питань, таких як роль керiвництва, розсудливiсть i
невизначенiсть оцiнки в пiдготовцi фi-нансової звiтностi. Очiкується, що новi стандарти i роз`яснення на
будуть мати значного впливу на дiяльнiсть Банку. Разом з цим Банком для якiсного розкриття фiнансової
звiтностi проводиться робота щодо опрацювання всiх поп-равок до концептуальних основ.?

6.
Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включали:

30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ау-дитом)

31 грудня 2018 р.

Грошовi кошти в касi 34 756 37 585
Поточний рахунок в Нацiональному банку України 36 974 53 974
Поточнi рахунки в iнших кредитних установах
Грошовi кошти та їх еквiваленти

107 402118 079

Мiнус резерв пiд зменшення корисностi
Грошовi кошти та їх еквiваленти

35 672 26 520

(300)

(969)

107 102117 110

Грошовi кошти та їх еквiваленти являються не простроченими i не знецiненими.

Резерв пiд зменшення корисностi коштiв в iнших кредитних установах, оцiнюваних за амортизованою
вартiстю

Узгодження резерву пiд зменшення корисностi коштiв в iнших кредитних установах за дев`ятьь мiсяцiв
2019 року є таким:
Поточнi рахунки в iнших кредитних установах

Всього

31 грудня 2018 р. (скоригований)

969

969

Нарахування/(розформування) за дев`ять мiсяцiв, що за-кiнчились 30 вересня 2019 року
На 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом) 300

(669)

(669)

300

Узгодження резерву пiд зменшення корисностi коштiв в iнших кредитних установах за дев`ять мiсяцiв
2018 року є таким:
Поточнi рахунки в iнших кредитних установах
31 грудня 2017 р. (скоригований)

237

Всього

237

Нарахування за дев`ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня 2018 року
На 30 вересня 2018 року (не пiдтверджено аудитом) 1 210

973

973

1 210

Банк не мав негрошових операцiй, якi вiдповiдно до МСФЗ необхiдно розкривати в цiй примiтцi.

7.
Кредити клiєнтам

Кредити клiєнтам, оцiнюванi за амортизованою вартiстю включають:
30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
Комерцiйне кредитування

7 355

31 грудня 2018 р.

7 355

Кредитування фiзичних осiб 1 935 655

1 734 718

Всього кредити клiєнтам, оцiнюванi за амортизова-ною вартiстю
Мiнус резерв пiд зменшення корисностi

(790 384)

Кредити клiєнтам оцiнюванi за амортизованою вартi-стю

1 943 010

1 742 073

(759 488)
1 152 626

982 585

Змiни балансової вартостi

за кредитами фiзичних осiб, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, якi виникли в iнтервалi
мiж початком та кiнцем звiтного перiоду
Етап 1 Етап 2 Етап 3 Усього

Валова балансова вартiсть на початок звiтного року 2019

962 42934 049 738 2401 734 718

Придбанi/iнiцiйованi активи 457 58013 918 12 412 483 910
Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання)
(3 955) (7 607) (294 767)
Перехiд з Етап 1

(57 616)

Перехiд з Етап 2

3 783

(29 154)

Перехiд з Етап 3

22

-

Списання, продаж, анулювання

(283

205)

20 025 60 871 23 280
23 284 (2 087)

(6 812) (6 790)
(381)

(19)

(2 209) (2 609)

Валова балансова вартiсть на 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
818 1791 935 655

1 082 612

34 864

за кредитами юридичних осiб, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, якi виникли в iнтервалi
мiж початком та кiнцем звiтного перiоду
Етап 3 Усього
Валова балансова вартiсть на початок звiтного року 2019
Придбанi/iнiцiйованi активи -

7 355

7 355

-

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання)
Перехiд з Етап 1

-

-

Перехiд з Етап 2

-

-

Перехiд з Етап 3

-

-

Списання, продаж, анулювання

-

-

-

-

Валова балансова вартiсть на 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)

7 355

7 355

Змiни балансової вартостi

за кредитами фiзичних осiб, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, якi виникли в iнтервалi
мiж початком та кiнцем звiтного перiоду
Етап 1 Етап 2 Етап 3 Усього
Валова балансова вартiсть на початок звiтного року 2018

837 05494 883 790 4861 722 423

Перенесення IRC

-

-

5 484

5 484

Валова балансова вартiсть на початок звiтного року 2018 (скоригована)
907
Придбанi/iнiцiйованi активи 481 24210 600 1 800

837 05494 883 795 9701 727

493 642

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання)
(27 990)
(8 307) (357 736)
Перехiд з Етап 1

(38 928)

11 904 508

Перехiд з Етап 2

42 226 (59 847)

15 210 (2 411)

Перехiд з Етап 3

2

-

1 433

1 435

Списання, продаж, анулювання

(374)

(115)

(321

439)

(26 516)

(152 616)

(153 105)

Валова балансова вартiсть на 30 вересня 2018 (не пiдтверджено аудитом)
216

999 78329 435 653 9981 683

Резерв пiд знецiнення кредитiв, що наданi фiзичним особам, оцiнюваних за амортизованою вартiстю, за
дев`ять мiсяцiв 2019 року є таким:
Етап 1 Етап 2 Етап 3 Усього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2019
Новi створенi або придбанi активи

13 222 6 212

38 807 15 345 697 981752 133

11 006 30 440

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання)
(1 427) (11 079)
(22 924)
Перехiд з Етап 1

(17 669)

8 366

Перехiд з Етап 2

81

(13 550)

Перехiд з Етап 3

7

-

(10

418)

53 952 44 649
20 640 7 171

(28 906)

(28 899)

Вплив на очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2019 року в результатi переходу з одного Етапу в
iнший (17 581)
(5 184) 45 686 22 921
(Визнання знецiнення)/Вiдновлення корисностi

(2)

1

476

475

Списання, продаж, анулювання, повернення ранiше списаної заборгованостi
(16)

(381)

(19)

384

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки станом на 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ау-дитом) 23 647
14 928 744 454783 029

Резерв пiд знецiнення кредитiв, що наданi фiзичним особам, оцiнюваних за амортизованою вартiстю, за

дев`ять мiсяцiв 2018 року є таким:
Етап 1 Етап 2 Етап 3 Усього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2018 (скоригований)
30 950
19 102
773 887
823 939
Новi створенi або придбанi активи

15 162 1 846

6 818

23 826

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання
261) (3 506) (6 639)
Перехiд з Етап 1

7 190

Перехiд з Етап 2

(3 783) 41

3 032

Перехiд з Етап 3

(3 441) -

29 857 26 416

(9 409) 20 655 18 436
(710)

Вплив на ОКЗ на 30 вересня 2018 року в результатi переходу з одного Етапу в iнший
368) 53 544 44 142
Вiдновлення корисностi

(1 872) (1

(91)

Списання, продаж, анулювання

(53)

6 765

6 621

(333)

(101)

(152 237)

(34)

(9

(152 671)

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки станом на 30 вересня 2018 року (не пiдтверджено ау-дитом) 43 782
10 165 685 271739 218

Резерв пiд знецiнення кредитiв, що наданi юридичним особам, оцiнюваних за амортизованою вартiстю,
за дев`ять мiсяцiв 2019 року є таким:
Етап 3 Усього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2019

7 355

7 355

Новi створенi або придбанi активи
Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання
Перехiд з Етап 1

-

-

Перехiд з Етап 2

-

-

-

-

Перехiд з Етап 3

-

-

Вплив на ОКЗ на 30 вересня 2019 року в результатi переходу з одного Етапу в iнший
-

-

Вiдновлення корисностi

-

-

Списання, продаж, анулювання

-

-

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки станом на 30 вересня 2019 року (не пiдт-верджено аудитом) 7 355
7 355

Резерв пiд знецiнення кредитiв, що наданi юридичним особам, оцiнюваних за амортизованою вартiстю,
за дев`ять мiсяцiв 2018 року є таким:
Етап 3 Усього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2018
5 262
5 262
Новi створенi або придбанi активи
Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання
Перехiд з Етап 1

-

-

Перехiд з Етап 2

-

-

Перехiд з Етап 3

-

-

Вплив на ОКЗ на 30 дев`ять 2018 року в результатi переходу з одного Етапу в iнший
-

-

-

-

-

Вiдновлення корисностi

-

-

Списання, продаж, анулювання

-

-

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2018

5 262

5 262

Кредити надаються переважно клiєнтам, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi у таких категорiях
продукцiї (для роздрiбних клiєнтiв) та галузях економiки (для комерцiйних клiєнтiв):

30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
Споживчi кредити

1 933 447

Кредити на придбання автомобiля

1 732 306
2 208

Кредитування фiзичних осiб 1 935 655

Торгiвля

7 355

2 412
1 734 718

7 355

Комерцiйне кредитування
Кредити клiєнтам

31 грудня 2018 р.

7 355

1 943 010

7 355
1 742 073

Концентрацiя кредитiв клiєнтам

Станом за 30 вересня 2019 р. Банк мав концентрацiю кредитiв у розмiрi 9 379 тис. грн., наданих
десяти найбiльшим позичальникам, або 0,48% % загального кредитного портфелю (31 грудня 2018р.: 9

252 тис. грн., або 0, 53%).

Реструктуризованi та модифiкованi займи

Банк здiйснює припинення визнання фiнансового активу, наприклад, кредиту, наданого клiєнту, якщо
умови договору переглядаються таким чином, що по сутi вiн стає новим кредитом, а рiзниця визнається в
якостi прибутку або збитку вiд припинення визнання.

При первiсному визнаннi кредити вiдносяться до Етапу 1 для цiлей оцiнки ОКЗ, крiм випадкiв, коли
створений кредит вважається первинно знецiненим. При модифiкацiї, що не приводить до припинення
визнання, банк перераховує валову балансову вартiсть цього активу та визнає доходи або витрати вiд
модифiкацiї.
Протягом звiтного перiоду банк проводив операцiї модифiкацiї фiнансових активiв, яка приводить до
припинення визнання i вiдповiдно визнавав фiнансовi результати.

8.
Iнвестицiї в цiннi папери

Iнвестицiї в цiннi папери включали:
30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ау-дитом)

31 грудня 2018 р.

Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним Банком України

100 383120 217

Iнвестицiї в цiннi папери, якi облiковуються за амор-тизованою вартiстю 100 383120 217
Станом за 30 вересня 2019 року iнвестицiї в цiннi папери були представленi депозитними
сертифiкатами Нацiонального Банку України з номiнальною процентною ставкою вiд 14,5% до 16,5% та
є не простроченими та не знецiненими. Цiннi папери були повнiстю погашенi при настаннi строку
погашення у жовтнi 2019 року.

9.
Активи з права користування

30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ау-дитом)
Балансова вартiсть на початок перiоду

-

-

31 грудня 2018 р.

- Первiсна (переоцiнена) вартiсть
- Знос -

-

-

-

Визнання договорiв, пов`язаних з переходом на МСФЗ 16

32 494 -

Надходження нових договорiв 13 687 Змiна активу при модифiкацiї договору оренди (змiна цiни, строку оренди) 1 147
Змiна зносу при модифiкацiї договору оренди (змiна цiни, строку оренди)
Вибуття:

-

- Первiсної вартостi

8 284

(5 221)

-

- Зносу (8 284) Амортизацiйнi нарахування

(12 209)

-

Балансова вартiсть на кiнець перiоду 29 898 - Первiсна (переоцiнена) вартiсть

39 044 -

- Знос (9 146) -

Станом за 30 вересня 2019 у Банку вiдсутнi орендованi активи, якi б класифiкувались як iнвестицiйна
нерухомiсть.

10.
Iншi активи та зобов`язання

Станом за 30 вересня 2019 року в Банку немає вкладень в iншi пiдприємства, оцiнюваних через IСД ( за
31 грудня 2018 року: 9 тис. грн.)

Iншi активи включають:
30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ау-дитом)

31 грудня 2018 р.

Iншi активи:

Грошовi кошти для забезпечення розрахункiв клiєнтiв з платiжними системами
Нарахованi доходи

21 387 12 937

83 013 57 381

Витрати майбутнiх перiодiв

14 956 15 238

Розрахунки за операцiями з платiжними картками та iншими розрахунками 11 037 5 007
Передплата за послуги 6 254

2 974

ДЗ за податками та обов`язковими платежами, крiм податку на прибуток
ДЗ за операцiями з готiвкою 1 519

1 666

132

7 950

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв

799

2 293

Грошовi кошти, якi знаходяться на непiдконтрольних укра-їнськiй владi територiях Луганської i
Донецької областей 142
142
Iншi активи 942

1 019

141 715105 073
Мiнус - резерв пiд зменшення корисностi iнших активiв
Iншi активи

(14 228)

(10 203)

127 48794 870

Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (нарахованi доходи
банку, якi виникають при супроводженнi кредитiв фiзичних осiб) за дев`ять мiсяцiв 2019 року:
Етап 1 Етап 2 Етап 3 Усього
Валова балансова вартiсть на початок звiтного року 2019
Придбанi/iнiцiйованi активи 2 506

774

1 066

3 093

1 290

7 207

11 590

4 346

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання)
(375) (1 336)
Перехiд з Етап 1

408

1 060

3 601

5 069

Перехiд з Етап 2

29

(926)

1 628

731

Перехiд з Етап 3

-

-

(52)

(52)

Списання, продаж, анулювання

(1 279) (74)

(54)

(804)

(157)

(1 407)

Валова балансова вартiсть на 30 вересня 2019 (не пiдтверджено аудитом)

3 953

1 967

13 021 18 941

Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (нарахованi доходи
банку, якi виникають при супроводженнi кредитiв фiзичних осiб) за дев`ять мiсяцiв 2018 року:

Етап 1 Етап 2 Етап 3 Усього
Валова балансова вартiсть на початок звiтного року 2018
Придбанi/iнiцiйованi активи 1 931

195

78

1 400

369

3 864

5 633

2 204

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання)
(180) (1 242)
Перехiд з Етап 1

2 593

607

6

3 206

Перехiд з Етап 2

865

92

488

1 445

Перехiд з Етап 3

-

-

(14)

(14)

(7)

(12)

Списання, продаж, анулювання

(939)

(123)

1 685

8 656

(2 557) (2 576)

Валова балансова вартiсть на 30 вересня 2018 (не пiдтверджено аудитом)

5 843

1 128

Iншi зобов'язання включають:
30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ау-дитом)

31 грудня 2018 р.

Iншi зобов'язання:
Розрахунки за операцiями з платiжними картками та iнша кредиторська заборгованiсть з клiєнтами38 460
38 509
Кредиторська заборгованiсть з працiвниками банку 11 570 12 276
Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток
Платежi до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
Нарахованi витрати за отриманi послуги

2 595

1 393

Нарахованi витрати за отриманi фiнансовi послуги

1 707

Доходи майбутнiх перiодiв

-

Iншi зобов'язання

73

106

Iншi зобов'язання

61 853 60 461

3 337

4 111

3 502

3 104

1 516

55

11.
Резерви пiд зменшення корисностi та iншi резерви

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв(нарахованi доходи банку, якi виникають при

супроводженнi кредитiв фiзичних осiб) за дев`ять мiсяцiв 2019 року є таким:
Етап 1 Етап 2 Етап 3 Усього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2019

326

Новi створенi або придбанi активи

3 720

879

895

1 946

685

6 721

7 732

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання)
(365) (618)
Перехiд з Етап 1

(71)

159

2 159

2 247

Перехiд з Етап 2

1

(448)

1 431

984

Перехiд з Етап 3

-

-

(415)

(415)

(115)

(138)

Вплив на очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2019 року в результатi переходу з одного Етапу в
iнший (70)
(289) 3 175 2 816
Списання, продаж, анулювання

(881)

(74)

(54)

(1 009)

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки станом на 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом) 139
1 079 11 423 12 641

Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв(нарахованi доходи банку, якi виникають при
супроводженнi кредитiв фiзичних осiб) за дев`ять мiсяцiв 2018 року є таким:
Етап 1 Етап 2 Етап 3 Усього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2018

5

Новi створенi або придбанi активи

1 077

966

92

19

98

3 684

3 787

Активи, визнання яких було припинено або якi були погашенi (виключаючи списання)
(102) (129)
Перехiд з Етап 1

1 344

512

6

1 862

Перехiд з Етап 2

472

188

457

1 117

Перехiд з Етап 3

-

-

89

89

(3)

(24)

Вплив на очiкуванi кредитнi збитки на 30 вересня 2018 року в результатi переходу з одного Етапу в
iнший 1 816 700
552
3 068
Списання, продаж, анулювання

-

(3)

(2 580) (2 583)

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки станом на 30 вересня 2018 року (не пiдтверджено ау-дитом) 2 784
863
1 573 5 220

Динамiка змiн у iнших резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi резервах за дев`ять
мiсяцiв 2019 року була такою:
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2018
Нарахування (477)

2 471

2 471

(477)

Списання, анулювання, продаж

(407)

(407)

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки станом на 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
1 587

1 587

Динамiка змiн у iнших резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi резервах за дев`ять
мiсяцiв 2018 року була такою:
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2018
Вплив МСФЗ 9

274

202

202

274

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 01 сiчня 2018 (скоригований)
Нарахування 1 313

476

476

1 313

Списання, анулювання, продаж

(824)

(824)

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки станом на 30 вересня 2018 року (не пiдтверджено аудитом)
965

965

Резерви пiд зменшення корисностi активiв вираховуються з вартостi вiдповiдних активiв. Резерви пiд
потенцiйнi зобов'язання Банку станом за 30 вересня 2019 та 2018 рр. не визнавались.

12.
Кошти клiєнтiв

Заборгованiсть перед клiєнтами включає:
30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
Поточнi рахунки
- юридичнi особи

5 258

- фiзичнi особи 114 163121 169
119 421122 754

1 585

31 грудня 2018 р.

Строковi депозити
- юридичнi особи

504

- фiзичнi особи 1 430 684
1 431 188

Кошти клiєнтiв

10 564
1 293 389

1 303 953

1 550 609

1 426 707

Станом за 30 вересня 2019 р. концентрацiя депозитiв юридичних i фiзичних осiб становить 11 829
тис. грн., що належать десяти найбiльшим клiєнтам ( 0,76% загальної суми коштiв клiєнтiв) (2018 р.: 18
935 тис. грн., або 1,33 %).

Заборгованiсть перед клiєнтами включає рахунки таких категорiй клiєнтiв:
30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
Юридичнi особи

5 762

Фiзичнi особи 1 544 847
Кошти клiєнтiв

31 грудня 2018 р.

12 149
1 414 558

1 550 609

1 426 707

Аналiз рахункiв клiєнтiв за галузями є таким:
30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
Кошти фiзичних осiб 1 544 847
Торгiвля

4 351

8 313

Страхування

812

2 874

Iнше

962

599

Кошти клiєнтiв

1 550 609

1 414 558

1 426 707

13.
Зобов'язання орендаря з лiзингу (оренди)

31 грудня 2018 р.

30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ау-дитом)
Балансова вартiсть на початок перiоду

31 грудня 2018 р.

-

Визнання зобов`язання за договорами оренди, пов`язаних з переходом на МСФЗ 16 31 339 Визнання зобов`язання при надходженнi нових договорiв у звiтному перiодi та при збiльшеннi цiни
оренди за дiючими договорами
13 575 Нарахованi вiдсотки за зобов`язанням 3 162

-

Зменшення балансової вартостi зобов`язання за результатами модифiкацiї договору оренди (зменшення
цiни оренди, дострокове розторгнення, змiни строку оренди) (4 252) Зменшення балансової вартостi зобов`язання при вiдобра-женнi сплачених орендних платежiв
орендодавцю (14 291)
Балансова вартiсть на кiнець перiоду 29 533 -

14.
Капiтал

Статутний капiтал

Загальна кiлькiсть об'явлених простих акцiй склала 288 235 простих акцiй (2018 р.: 288 235 простих
акцiй); номiнальна вартiсть дорiвнює 4 000 гривень за одну акцiю. Кожна акцiя надає право одного
голосу. Усi простi акцiї мають однаковi права. Всi об'явленi акцiї були оплаченi. Станом за 30 вересня
2019 р. кiлькiсть випущених акцiй склала вiдповiдно 288 235 простих акцiй (2018 р.:288 235 простих
акцiй).

Привiлейованих акцiй Банком не розмiщувалось. Обмежень щодо володiння акцiями Банку немає.

Статутний капiтал Банку був сформований за рахунок вкладiв акцiонерiв в грошових коштах, при цьому
акцiонери мають право на отримання дивiдендiв i розподiл капiталу в українськiй гривнi. Протягом
звiтного перiоду Банк не об'являв та не виплачував дивiденди. Вiдповiдно до законодавства України до
розподiлу належить накопичений прибуток звiтного року.

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, яка розрахована за фактом отримання витягу з
державного реєстру, складає 288 235 штук (у 2018 р. - 178 377 штук.).

Додатковий капiтал

Станом на 30 вересня 2019 року додатковий капiтал складає 328 088 тис. грн. (2018 рiк: 328 088 тис. грн.)
та сформований за допомогою залучення коштiв акцiонера.

Резервнi та iншi фонди Банку

Резервний фонд формується вiдповiдно до вимог законодавства України щодо загальних банкiвських
ризикiв. Iншi фонди, що формують сукупнi доходи, Банком не створювались.

15.
Договiрнi та умовнi зобов'язання

Юридичнi аспекти
В ходi звичайного ведення операцiй Банк виступає стороною рiзних судових процесiв та спорiв.
Керiвництво вважає, що остаточний розмiр зобов'язань, якi можуть виникнути внаслiдок цих судових
процесiв або спорiв, не матиме суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан чи результати
майбутньої дiяльностi Банку.
Оподаткування
Протягом звiтного кварталу, в українському законодавствi не вiдбулось змiн, включаючи трансфертне
цiноутворення, якi б в значнiй мiрi мали вплив на дiяльнiсть Банку

Керiвництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Банку, є
правильним, i дiяльнiсть Банку здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, яке регулює його
дiяльнiсть, i що Банк нарахував та сплатив усi належнi податки. Разом з тим залишились певнi
невизначеностi щодо об`єктiв оподаткування та сплати податкiв.

Керiвництво в даний час вважає, що податковi позицiї та iнтерпретацiї Банку будуть пiдтвердженi, проте
iснує ризик того, що буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, в тому випадку, якщо цi податковi позицiї та
iнтерпретацiї законодавства будуть оскарженi вiдповiдними органами. Надiйно оцiнити наслiдки цих
розбiжностей неможливо, проте вони можуть виявитися iстотними.

Разом з тим, Керiвництво Банку вважає, що його iнтерпретацiя вiдповiдного законодавства є правильною
i що пода-тковi, валютнi та митнi позицiї Банку будуть пiдтвердженi. Вiдповiдно, на 30 вересня 2019

року та на 31 грудня 2018 року, резерв на покриття потенцiйних податкових зобов'язань Банк не
формував.

Зобов'язання кредитного характеру

Основною метою цих iнструментiв є забезпечення надання коштiв клiєнтам по мiрi необхiдностi.
Зобов'язання кредитного характеру мiстять невикористану частину суми кредиту, яка надається клiєнту.
На звiтну дату зобов'язання, пов'язанi з кредитуванням, є вiдкличним. Невикористанi умовнi зобов'язання
кредитного характеру переглядаються Кредитним комiтетом Банку на регулярнiй основi та можуть бути
змiненi. Зокрема, в разi наявностi ознак погiршення фiнансового стану позичальника, лiмiт закривається
або переглядається в сторону зменшення.

Також зобов'язання можуть закриватися при закриттi рахунку клiєнтом i виконаннi зобов'язань по
кредиту. З iншого боку, лiмiт може бути збiльшено за результатами аналiзу ризику та поведiнкових
характеристик.

Станом за 30 вересня 2019 та 31 грудня 2018 рр. непогашенi зобов'язання кредитного характеру
(вiдкличнi) включають:
30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ау-дитом)

31 грудня 2018 р.

Зобов'язання з кредитування
Невикористаний лiмiт за кредитними картками фiзичних осiб

Договiрнi та умовнi фiнансовi зобов'язання

782 979709 953

782 979709 953

16.
Процентнi доходи та витрати

Дев`ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
мiсяцiв, що закiнчилися 30 верес-ня 2018 року (не пiдтверджено аудитом)
Кредити клiєнтам

353 867316 969

Цiннi папери 16 571 3 431
Заборгованiсть кредитних установ
Процентнi доходи:

370 439320 585

1

185

Дев`ять

Кошти клiєнтiв

(169 878)

Кошти кредитних установ

-

(172 394)
(16 957)

За зобов`язаннями орендаря з лiзингу (3 162) Процентнi витрати:

(173 040)

(189 351)

17.
Чистi комiсiйнi доходи

Чистi комiсiйнi доходи включають:
Дев`ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
мiсяцiв, що закiнчилися 30 верес-ня 2018 року (не пiдтверджено аудитом)

Дев`ять

Розрахунково-касове обслуговування 77 007 33 997
Операцiї з конвертацiї валют 14
Комiсiйнi доходи

37

77 021 34 034

Розрахунково-касове обслуговування (41 459)
Гарантiї

(455)

(20 683)

(465)

Операцiї з цiнними паперами (депозитарна дiяльнiсть)
Комiсiйнi витрати

(41 935)

(21)

(24)

(21 172)

Всього чистi комiсiйнi доходи 35 086 12 862

18.
Iншi доходи
Станом за 30 вересня 2019 року, отриманий дохiд вiд надання в операцiйну оренду складається лише з
фiксованих платежiв i не мiстить змiннi оренднi платежi, вiдповiдно до договiрних умов.
Банк-орендодавець здає в операцiйну оренду/суборенду власне/орендоване майно (площi примiщення)
для розмiщення ПТКС в сумi та стороннiм органiзацiям для ведення бiзнесу в сумi .

Iншi доходи включають:

Дев`ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2019 року (не пiдтвер-джено аудитом)
Дев`ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2018 року (не пiдтвер-джено аудитом)
Дохiд вiд виконання агентських функцiй

63 727 52 219

Дохiд вiд отриманих штрафiв 30 539 19 519
Дохiд вiд договiрних умов з клiєнтами

4 514

-

Страхове вiдшкодування по орендованому примiщенню
Дохiд вiд модифiкацiї лiзингу (оренди)
Дохiд за операцiями з ПК

112

937

Iншi доходи

989

Iншi доходи

100 95274 051

-

89

-

178

598

Результат припинення визнання фiнансових зобов`язань
Оренда 66

738

778

19.
Витрати на персонал та iншi адмiнiстративнi i операцiйнi витрати

Витрати на персонал та iншi виплати, а також iншi адмiнiстративнi i операцiйнi витрати включають

Дев`ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2018 року (не пiдтверджено аудитом)
Заробiтна плата та премiї

115 94597 485

Нарахування на фонд заробiтної плати

22 822 19 665

Витрати на персонал 138 767117 150
Витрати на електронну обробку iнформацiї

27 815 11 342

Агентськi та iншi витрати Банку за залучення клiєнтiв
Оренда та утримання примiщень, у т.ч.:
-

утримання примiщень 7 822

22 754

7 836

22 754

14 180 1 482

Дев`ять

-

витрати з оренди (крiм тих що визнанi в 2019р. за МСФЗ16) 14

Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 9 090
Ремонт та обслуговування основних засобiв 6 203
Послуги зв'язку

3 852

12 422

Професiйнi послуги

8 074

1 157

Маркетинг та реклама
Витратнi матерiали

4 649
3 002

1 218

754

Операцiйнi податки

722

Страхування

661

790

4 016

2 220
329

330

Результат вiд модифiкацiї фiнансових зобов`язань

68

Негативний результат вiд продажу основних засобiв 109
Iнше

5 834

9 637

2 514

Витрати на вiдрядження та пов'язанi витрати 1 722
Охорона

-

237

4 683

Iншi адмiнiстративнi i операцiйнi витрати

95 164 74 538

Загальна сума винагороди, виплаченої членам Правлiння за дев`ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня
2019 року, становить 7 456 тис. грн. (дев`ять мiсяцiв, що закiнчились 30 вересня 2018 року: 5 265 тис.
грн.).

20.
Податок на прибуток

Станом на 30 вересня 2019 року витрати з поточного податку Банк не формував, витрати в складi
Капiталу - не визнавав, ставка податку на прибуток - не змiнювалась.
Станом на 30 вересня 2019 року, Банк визнав дохiд за вiдстроченим податком у сумi 55 000 тис. грн.

21.
Прибуток/(збиток) на одну акцiю

Прибуток/(збиток) на одну акцiю розраховується як чистий прибуток/(збиток) за рiк до середньозваженої
кiлькостi акцiй в обiгу протягом року. Банк не має конверсiйних акцiй та облiгацiй, тому скоригований
при-буток/(збиток) на одну акцiю дорiвнює чистому прибутку/(збитку) на одну акцiю. Вiд звiтної дати до
дати випуску цiєї звiтностi не вiдбулось жодних операцiй з акцiями, якi вимагали б коригування
прибутку/(збитку) на одну акцiю.

Дев`ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2018 року (не пiдтверджено аудитом)
Прибуток/(збиток) за рiк звiтний перiод, тис. грн.

Дев`ять

97 738 (171 801)

Середньозважена кiлькiсть акцiй в обiгу протягом звiтного перiоду 288 235153 487
Прибуток/(Збиток) на одну акцiю, грн.

339,09 (1 215,39)

22.
Управлiння ризиками

Банкiвськiй дiяльностi притаманний ризик, яким управляють за допомогою постiйного процесу
виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю.
Процес управлiння ризиками є ви-рiшальним для постiйної прибутковостi Банку, а кожний спiвробiтник
Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, пов'язаних iз його службовими обов'язками. Банк
наражається на кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик (який пiдроздiляється на ризик
змiни процентної ставки, валютний ризик та ризик дострокового погашення). Банку також притаманнi
операцiйнi ризики.

Система управлiння ризиками Банку включає:
органiзацiйну структуру управлiння ризиками;
базу внутрiшнiх нормативних актiв (полiтик, процедур i методик) для забезпечення суворої
регламентацiї процесiв управлiння ризиками;
iнформацiйну систему,
ризикiв;

що забезпечує дiяльнiсть Банку у сферi контролю та монiторингу

систему регулярної звiтностi стосовно рiвнiв ризикiв.

Структура управлiння ризиками в Банку

Спостережна Рада

Спостережна Рада у межах своїх функцiональних обов'язкiв та в рамках виконання завдань, покладених
на неї Зага-льними зборами акцiонерiв, визначає загальну стратегiю управлiння ризиками в Банку.

Для цього Спостережна рада:
визначає основнi контури органiзацiйної структури Банку, в тому числi i кiлькiсний склад;
затверджує Членiв Правлiння Банку;
визначає обов'язки i повноваження комiтетiв;
затверджує органiзацiйну структуру Банку, деталiзовану, принаймнi, до рiвня основних
виконавчих, функ-цiональних та територiальних пiдроздiлiв;
забезпечує чiтке вiдокремлення в органiзацiйнiй структурi Банку системи управлiння ризиками
вiд системи внутрiшнього нагляду (внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту);
забезпечує наявнiсть необхiдних заходiв адмiнiстративного та iншого контролю, якi б
гарантували виконання пiдроздiлами ризик-менеджменту та внутрiшнього нагляду (внутрiшнього
контролю та внутрiшнього аудиту) своїх завдань неупереджено та незалежно один вiд одного та вiд
основної дiяльностi Банку;
затверджує основнi стратегiчнi та тактичнi засади управлiння ризиками на вiдповiдний плановий
перiод (через ухвалу Бiзнес-плану Банку).

Правлiння

Правлiння Банку забезпечує загальне керiвництво та контроль за рiвнем ризикiв Банку.

Банком створенi три комiтети, якi займаються управлiнням ризиками: Кредитний комiтет, Комiтет з
управлiння операцiйним ризиком та Комiтет з питань управлiння активами та пасивами. Крiм
вищезазначених комiтетiв, в Банку на постiйнiй основi функцiонують: Тарифний комiтет та Тендерна
комiсiя.

Кредитний комiтет

Кредитний комiтет є постiйно дiючим колегiальним органом АТ "БАНК ФОРВАРД", який впроваджує
кредитну полiтику Банку з метою пiдвищення якостi кредитного портфелю, ефективного використання

ресурсiв та мiнiмiзацiї ризикiв активних операцiй, що проводяться пiдроздiлами Банку та є основним
органом прийняття рiшень, пов'язаних з кредитним ризиком. Кредитний комiтет щомiсячно оцiнює
якiсть активiв Банку та готує пропозицiї щодо формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх
знецiнення.

Головними завданнями Кредитного комiтету є створення диверсифiкованого кредитного портфелю по
видах бан-кiвських продуктiв Банку, розробка пропозицiй з питань мiнiмiзацiї ризику кредитних
операцiй з подальшою пере-дачею їх на розгляд Правлiння Банку.

Головними функцiями Комiтету є:
затвердження моделей прийняття кредитного ризику;
прийняття рiшень про видачу кредиту, в тому числi i про змiну умов по уже дiючим договорам
(рiшення про надання великого кредиту затверджується Правлiнням Банку та Спостережною радою
(якщо перевищуються встановленi лiмiти);
затвердження класифiкацiї кредитних операцiй по групах ризику та розмiрiв вiдповiдних
резервiв;
затвердження заходiв по стягненню проблемних та прострочених кредитiв;
прийняття рiшення про визнання безнадiйною заборгованостi по кредитах i гарантiях, з
наступною передачею його на затвердження Правлiння Банку;
загальний контроль за станом кредитного портфелю Банку;
розгляд пропозицiй по вдосконаленню порядку кредитування у вiдповiдностi до нормативних
документiв Нацiонального Банку України, чинного законодавства України, внутрiшнiх Положень i
документiв Банку.

Комiтет з питань управлiння активами та пасивами

Комiтет по управлiнню активами i пасивами (далi - КУАП) - це постiйно дiючий колегiальний орган
управлiння Банку, який має право приймати самостiйнi рiшення у межах своєї компетенцiї. Комiтет
пiдпорядковується Правлiнню Банку.

Основною метою дiяльностi КУАПу є формування проектiв управлiнських рiшень та прийняття їх у
межах своєї компетенцiї в процесi управлiння активами, пасивами та ризиками Банку у вiдповiдностi з
планами розвитку Банку з метою пiдвищення ефективностi роботи банку, максимiзацiї прибутку в
поєднаннi з мiнiмiзацiєю ризикiв, якi вини-кають в процесi банкiвської дiяльностi.

Дiяльнiсть КУАП спрямована на високоефективне використання власного капiталу Банку з врахуванням

можливих наслiдкiв отриманих ризикiв до балансової структури, динамiки процентних ставок,
обмеження лiквiдностi та з вра-хуванням впливу ризику лiквiдностi та процентних i валютних на
кредитно-депозитний портфель Банку та в цiлому на баланс Банку.

Головними функцiями та завданнями КУАПу є :
здiйснення управлiння структурою активiв та пасивiв Банку через встановлення лiмiтiв та
нормативiв структури балансу;
розробка механiзмiв контролю за дотриманням виконання Банком обов'язкових нормативiв
дiяльностi, встановлених НБУ;
встановлення ефективної стратегiї з управлiння активами та пасивами та конкретних цiлей, якi
необхiдно виконати для її досягнення;
затвердження лiмiтiв на проведення операцiй на мiжбанкiвському ринку;
забезпечення вiдповiдностi iнвестицiйного портфелю Банку поточнiй стратегiї Банку з питань
ризикiв та оцiнки можливостей повернення вкладених коштiв;
дослiдження та керування альтернативними стратегiями оцiнки та хеджування ризикiв
здiйснення аналiзу вiдкритих позицiй i ризикiв, що з ними пов'язанi, управлiння процентним
ризиком, ва-лютним ризиком та ризиком лiквiдностi
планування основних фiнансових потокiв, моделювання та аналiз можливих результатiв
управлiнських рiшень у сферi активно-пасивних операцiй Банку.
надання рекомендацiй щодо керування фiнансовими потоками Банку, у процесi якого шляхом
узгодження управлiнських рiшень та забезпечення певних пропорцiй мiж активними та пасивними
операцiями досягається декiлька цiлей, таких як пiдвищення прибутку, зниження ризикiв, аналiз та
контроль лiквiдностi, управлiння спредом та маржею тощо;

Казначейство

Казначейство Банку вiдповiдає за управлiння активами та зобов'язаннями та пiдтримання поточної
лiквiдностi Банку.

Система оцiнки ризикiв i передачi iнформацiї про ризики

У Банку розроблено комплекс документiв, спрямований на управлiння та контроль за ризиками, що
складається iз положень про колегiальнi органи (комiтети), кредитнi та iнвестицiйнi процедури,
положень та порядкiв по управлiнню ризиками. Цi документи визначають стандарти та дiї, що повиннi

застосовуватись для вирiшення вiдповiдних задач.

З метою побудови ефективної системи ризик-менеджменту Банку, усвiдомлення категорiї ризикiв всiма
вiдповiдальними виконавцями та менеджерами Банку за основу прийнято класифiкацiю ризикiв,
визначену Нацiональним банком України. Банк оцiнює ризики за статистичними методами, що
ґрунтуються на значеннях ймовiрностi, отриманих з фактичних даних з урахуванням ринкових умов.
Припущення та данi, що лежать в основi цих моделей, постiйно переглядаються та проходять перевiрку
на основi порiвняння з фактичними даними (бек-тестування).

Банк в процесi аналiзу ризикiв враховує можливiсть виникнення надзвичайних обставин
(стрес-сценарiй), на основi яких визначено вiдповiднi надзвичайнi заходи у формi Плану дiй на випадок
кризових обставин, та Плану безперервної дiяльностi Банку.

З метою контролю поточного ризику лiквiдностi, Банк застосовує зовнiшнi та внутрiшнi лiмiти, якi
доводяться до вiдома iнших пiдроздiлiв Банку у виглядi рiшень КУАП.

Банк здiйснює монiторинг ризику, вивчає динамiку змiн та аналiзує причини змiни рiвню ризику. Банк
регулярно порiвнює прогнознi та фактичнi показники ризику, а також визначає взаємозв'язок рiзних
видiв ризику для розробки та вжиття вiдповiдних заходiв.

Iнформацiя, що отримана в результатi аналiзу, використовується для складання звiтiв, що подаються на
розгляд Правлiнню Банку, КУАП, Кредитному комiтету та керiвництву окремих пiдроздiлiв Банку.

Звiтнiсть мiстить таку iнформацiю:
сума кредитного ризику в розрiзi продуктiв,
характеристиками;

клiєнтiв,

географiчних регiонiв та за iншими

аналiз якостi кредитного портфелю;
аналiз концентрацiї ризикiв;
дотримання встановлених лiмiтiв;
звiти щодо ризику лiквiдностi, прогнозного профiлю лiквiдностi з урахуванням укладання нових
угод;
собiвартiсть зобов'язань i прибутковiсть активiв;
оцiнка ризику шляхом визначення та аналiзу раннiх iндикаторiв ризику, рiвня рiчних втрат
(Annual losses), вартостi ризики (Cost of Risk)
показники лiквiдностi.

Зниження ризику

У рамках загального управлiння ризиками Банк використовує похiднi та iншi iнструменти для управлiння
процентними, валютними ризиками, кредитними ризиками та ризиками, пов'язаними iз запланованими
операцiями.

Надмiрна концентрацiя ризикiв

Концентрацiя ризику виникає у випадку, якщо актив або зобов'язання Банку, що мають спiльнi ознаки,
перевищують певний рiвень його капiталу. Такi ознаки включать:
зобов'язання перед одним позичальником або невеликою групою зв'язаних позичальникiв;
надання кредитiв двом або бiльше позичальникам на фiнансування одного i того самого проекту,
в однiй галузi або спорiднених галузях, або групi зв'язаних мiж собою пiдприємств;
один тип застави, використаний для забезпечення активiв Банку;
спiльне джерело погашення кiлькох кредитiв або iнвестицiй.

З метою пiдтримання достатнього рiвня концентрацiї Банк встановлює структурнi лiмiти,
знаходяться в межах пруденцiйних вимог.

якi

Крiм цього, полiтика та процедури Банку включають спецiальнi принципи, спрямованi на
диверсифiкацiю кредитного портфеля за ознаками галузi фiнансування, кредитних продуктiв, строкiв,
суми тощо.
Банк здiйснює контроль та управлiння iдентифiкованими концентрацiями кредитних ризикiв згiдно iз
затвердженим "Положенням про систему управлiння ризиками".

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний ризик втрати кредитних коштiв, який виникає у Банку
через не-спроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фiнансової
угоди iз Банком (його пiдроздiлом) або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов'язання. Кредитний
ризик присутнiй у всiх видах дiяльностi Банку, результат яких залежить вiд дiй позичальникiв, емiтентiв,
iнших контрагентiв i виникає кожний раз, коли Банк надає кошти, бере на себе зобов'язання про їх
надання, або здiйснює iнвестицiї.

Управлiння кредитним ризиком в Банку здiйснюється шляхом оцiнки та монiторингу
кредитоспроможностi пози-чальникiв, визначення та постiйної актуалiзацiї рейтингу якостi
заборгованостi, структурування кредитних договорiв, постiйного монiторингу якостi кредитного
портфеля Банку у розрiзi регiонiв та програм кредитування, лiмiтування, квотування та резервування,
страхування забезпечення по кредитних операцiях, вдосконалення внутрiшнiх процедур проведення
активних операцiй та методик аналiзу кредитоспроможностi контрагентiв Банку.

Лiмiти кредитування по заявкам на споживчi кредити встановлюються за допомогою централiзованої
системи при-йняття рiшень або спiвробiтниками кредитного центру. Для зниження портфельного ризику
Банк використовує автоматичнi системи для оцiнки фiнансового стану позичальника, данi системи
регулярно модифiкуються на основi статистики попереднiх перiодiв. Банк використовує ефективнi
системи по попередженню проблемної заборгованостi. Банк аналiзує рiвень кредитного ризику протягом
всього циклу життя кредиту. Дана практика дає змогу своєчасно приймати управлiнськi рiшення,
налаштовувати скорингову систему та систему по попередженню проблемної заборгованостi.

При проведеннi операцiй з корпоративними клiєнтами та приватними особами Банк структурує ступенi
кредитного ризику, контролює ризики по вiдношенню до кожного конкретного позичальника, а також за
категорiями позича-льникiв, належних до визначеного сектору промисловостi або географiчного регiону.
Кредитний
комiтет
Банку
встановлює
лiмiти
кредитування
для
кожного
окремого
продукту/позичальника/групи пов'язаних осiб на пiдставi колегiального рiшення. Кредитнi лiмiти
передбачають обмеження по сумi та строку, режиму погашення кожної кредитної угоди, а також можуть
включати обмеження по цiльовому використанню кредитних коштiв.

При структуруваннi ризикiв по кредитуванню корпоративних клiєнтiв, Банк встановлює графiки
погашення кредитiв з урахуванням сезонностi бiзнесу позичальника та, при необхiдностi, отримує
гарантiї його зв'язаних структур, заключає договори по забезпеченню вiдповiдних кредитiв, здiйснює
страхування фiнансових ризикiв по корпоративним кредитам та мiкрокредитуванню (виключно на
добровiльнiй основi), вимагає переведення грошових потокiв по угодi в банк та iн.

З метою обмеження кредитних ризикiв при мiжбанкiвських операцiях у Банку встановлюються лiмiти
для банкiв - контрагентiв на пiдставi комплексної оцiнки фiнансового стану, а також вивчення не
фiнансових факторiв, якi можуть вплинути на банк-контрагент у цiлому. Лiмiти на проведення
мiжбанкiвських операцiй встановлюються КУАП i переглядаються у разi необхiдностi. При надходженнi
iнформацiї про погiршення або можливе погiршення фiнан-сового стану банка-контрагента пiдроздiл
Управлiння ризик-менеджменту оперативно зупиняє дiю кредитного лiмiту та iнформує про це
керiвництво Банку.

Банком постiйно проводиться монiторинг кредитного ризику. Монiторинг кредитного ризику - це
комплекс дiй Банку по отриманню та аналiзу iнформацiї по клiєнту та кредитнiй угодi протягом строку
дiї кредитного договору. Монiторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючi ризики виконання
зобов'язань позичальником по кредитнiй операцiї та знижує обсяг проблемних кредитiв.

Мiнiмiзацiя рiвня кредитного ризику досягається шляхом:
iснування затвердженої Правлiнням Банку кредитної полiтики та стандартiв кредитних процедур
(вiд розгляду кредитної заявки до стягнення, у разi виникнення, прострочених кредитiв);
аналiзу платоспроможностi позичальникiв за допомогою власних рейтингових та скорингових
систем;
застосування системи лiмiтiв кредитування на контрагентiв (банки, юридичнi та фiзичнi особи);
диверсифiкацiї кредитного портфелю за видами банкiвських продуктiв з рiзним ступенем ризику,
за групами позичальникiв;
монiторингу та контролю за якiстю кредитно-iнвестицiйного портфелю та адекватнiстю рiвня
резервування;
застосування комплексу розроблених звiтiв, який дає можливiсть оперативно вiдслiдковувати
змiни в креди-тному портфелi Банку;
проведення оцiнки застав (на предмет їх лiквiдностi та ринкової вартостi).

Ризики щодо зобов'язань iз кредитування

Банк не проводить операцiй з надання гарантiй клiєнтам.

Балансова вартiсть статей Звiту про фiнансовий стан, включаючи похiднi iнструменти, за винятком
впливу зниження ризикiв внаслiдок використання генеральних угод щодо взаємозалiку та угод про
надання забезпечення, найбiльш точно вiдображає максимальний розмiр кредитного ризику за даними
статтями.

Бiльш детальна iнформацiя стосовно максимального кредитного ризику за кожною категорiєю
фiнансових iнстру-ментiв наведена у вiдповiдних Примiтках. Вплив застави та iнших методик зниження
ризику наведений нижче.

Кредитна якiсть за категорiями фiнансових активiв
Банк управляє кредитною якiстю фiнансових активiв за допомогою внутрiшньої системи присвоєння
рейтингiв. У наведенiй нижче таблицi вiдображено аналiз кредитної якостi в розрiзi категорiй активiв, за
статтями звiту про фi-нансовий стан, пов'язаних iз кредитуванням, на основi системи кредитних
рейтингiв Банку.

Кредити, оцiненi на портфельнiй основi
Всього 30 вересня

Iндивiдуаль-но

оцiненi

кредити

2019 р. (не пiдт-вердже-но ауди-том)
При-мiтки
Не про-строченi
по-над 90 днiв Простроченi понад 365 днiв

Простроченi строком до 90 днiв

Простроченi строком

Високий рейтинг
Стандартний
рейтинг
Нижче стандартного
рейтингу
Кредити клiєнтам

9

Кредитування юридичних осiб
Кредитування фiзичних осiб
Всього

7 355
986 83796 219 35 902 816 696-

986 83796 219 35 902 816 6967 355

7 355

1 935 654

1 943 009

Кредити, оцiненi на портфельнiй основi
Всього 31 грудня

Iндивiдуаль-но

оцiненi

кредити

2018 р.
При-мiтки
Не про-строченi
по-над 90 днiв Простроченi понад 365 днiв

Простроченi строком до 90 днiв

Простроченi строком

-

7 355

Високий рейтинг
Стандартний
рейтинг
Нижче стандартного
рейтингу
Кредити клiєнтам

9

Кредитування юридичних осiб
Кредитування фiзичних осiб

Всього

991 772231

403

-

-

-

991 772231

403

742 312-

742 3127 355

1 742 073

7 355

1 734 718

Аналiз прострочених кредитiв за строками прострочення платежiв наведений нижче.

Полiтика Банку передбачає ведення чiтких та послiдовних кредитних рейтингiв за кредитним портфелем,
що забезпечує цiлеспрямоване управлiння вiдповiдними ризиками та порiвняння кредитних ризикiв за
всiма напрямками господарської дiяльностi, географiчними регiонами та видами продуктiв. Система
рейтингiв спирається на ряд фi-нансово-аналiтичних методiв з урахуванням оброблених ринкових даних.

У таблицi нижче наведений принцип,
рейтинги.

згiдно з яким фiнансовим активам присвоюються кредитнi

Рейтинговi показники
Система кредитного рейтингу Високий рейтинг
рейтинг

Стандартний

Нижче стан-дартного

Рейтингу
Кредитування юриди-чних осiб
юридичних осiб
1,2,3,4 5,6,7

Система класифiкацiї Нацiональ-ного Банку України стосовно
8,9

Кредитування фiзич-них осiб Система класифiкацiї стосовно фiзичних осiб 0

1

2,3

* 0- 0 днiв прострочення; 1- до 30 днiв прострочення; 2-3 - вiд 31 до 90 днiв прострочення, 4 - вiд 91 днiв
прострочення

Вiдповiдно до внутрiшнiх нормативних документiв кредити фiзичних осiб оцiнюються на портфельнiй
основi без урахування забезпечення за кредитами. На пiдставi даного методу передбачено резервування
кредитiв, включаючи кредити без прострочення платежiв, з урахуванням коефiцiєнту ризику,
розрахованого на пiдставi iсторичних даних.

До високого рейтингу вiдносяться кредити без прострочення платежу.

Iнформацiя стосовно забезпечення кредитiв

30 вересня 2019 року (не пiдтверджено ауди-том)
фiзичних осiб Всього
Не забезпеченi кредити

1 933 445

Кредитування юридичних осiб

Кредитування

Кредити, що забезпеченi:

7 355

Рухоме майно

2 209

2 209

Iнше забезпечення

-

-

Всього

1 935 654

7 355

2 209

1 943 009

2018 р. Кредитування юридичних осiб
Не забезпеченi кредити

9 564

Кредитування фiзичних осiб Всього

1 732 306

Кредити, що забезпеченi:

7 355

Рухоме майно -

2 412

2 412

Iнше забезпечення

7 355

7 355

Всього

1 734 718

1 742 073

7 355

2 412

1 732 306

9 767

Аналiз прострочених кредитiв за строками, що минули з дати затримки платежу в розрiзi категорiй
фiнансових активiв

30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
90 днiв Всього

До 30 днiв

31-60 днiв

61-90 днiв

Понад

Кредитування фiзичних осiб 96 219 22 432 13 470 93 398 225 519
Всього 96 219 22 432 13 470 93 398 225 519

31 грудня 2018 р.

До 30 днiв

31-60 днiв

61-90 днiв

Понад 90 днiв Всього

Кредитування фiзичних осiб 125 52022 357 12 243 638 017798 137
Всього 125 52022 357 12 243 638 017798 137

Аналiз зменшення корисностi

Банк оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi, а також аналiзує їх вплив на майбутнi грошовi
потоки.

Ознаки, що свiдчать про зменшення корисностi, пiдроздiляються на прямi та непрямi. Вони визначаються
на пiдставi певних подiй стосовно позичальника або iнших подiй, що можуть мати вплив на
кредитоспроможнiсть позичальника. Вважається, що невиконання платiжних зобов'язань за кредитом
настає у разi наявностi однiєї або бiльше суттєвих ознак зменшення корисностi.

Прямi ознаки зменшення корисностi:
прострочення платежу на строк понад 30 днiв;
визнання позичальника банкрутом або неплатоспроможним;
виявлення суттєвих ознак зменшення корисностi за iншими боргами цього позичальника.

Непрямi ознаки зменшення корисностi включають подiї, якi можуть мати негативний вплив на
фiнансовий стан позича-льника, та iнформацiю, отриману з надiйних джерел, а саме:
фiнансовi та юридичнi труднощi позичальника;
невиконання (часткове невиконання) умов кредитного договору, в тому числi прострочення
платежiв понад 1 день;
зниження кредитоспроможностi позичальника;
виникнення негативних факторiв щодо бiзнесу позичальника,
галузi, негативнi змiни на ринку, тощо;

погiршення умов дiяльностi в

iншi спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв по кредиту / фiнансовому iнструменту;
пролонгацiя кредитiв у зв'язку з фiнансовими труднощами, що виникли у позичальника.

Банк здiйснює перевiрку кредитiв на предмет зменшення корисностi за двома основними методами:
оцiнка на iнди-вiдуальнiй та сукупнiй основi. Вибiр методу оцiнки залежить вiд суми заборгованостi та
наявностi основних ознак зменшення корисностi заборгованостi.

Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв на iндивiдуальнiй основi

Банк визначає суму резерву пiд зменшення корисностi за кожним суттєвим кредитом на iндивiдуальнiй
основi. Питання, що розглядаються при визначеннi суми резерву, включають здiйснимiсть бiзнес-плану
контрагента, його здатнiсть пiдвищити продуктивнiсть працi в разi виникнення фiнансових труднощiв,
грошовi надходження та очiкуванi виплати дивiдендiв в разi оголошення банкрутом, наявнiсть iншої
фiнансової пiдтримки та можлива вартiсть продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових
потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi
непередбаченi обставини не вимагають бiльшої уваги.

Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв на сукупнiй основi

Банк визначає суму резерву пiд зменшення корисностi несуттєвих кредитiв клiєнтам на сукупнiй основi
на основi моделi очiкуваних кредитних збиткiв. Банк аналiзує резерви пiд зменшення корисностi на
кожну звiту дату, при цьому кожний кредитний портфель зi схожими (гомогенними) характеристиками
перевiряється окремо.

Вiдповiдно, кредит за кожним iз портфелiв може бути вiднесений до одного з наступних Етапiв (на звiтну
дату):
"
Етап 1: очiкуванi кредитнi збитки, що можливi протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати або менше,
якщо строк кредиту є меншим нiж 12 мiсяцiв);
"

Етап 2: очiкуванi кредитнi збитки на весь строк дiї кредиту пiсля звiтної дати;

"

Етап 3: кредитно-знецiненi активи, за якими наявнi об'єктивнi свiдчення знецiнення.

До Етапу 1 потрапляють кредити з низьким кредитним ризиком або кредити, кредитний ризик за якими
несуттєво збiльшився з моменту первiсного визнання. У випадку, коли протягом життя кредиту
вiдбувається подiя суттєвого збiльшення кредитного ризику, то кредиту потрапляє до Етапу 2 та
очiкуванi кредитнi збитки розраховуються на весь строк. До Етапу 3 вiднесенi кредити, що мають ознаки
дефолту.

З метою розрахунку суми резерву пiд збитки щодо дебiторської заборгованостi, крiм нарахованих
доходiв банку, якi виникають при супроводженнi кредитiв фiзичних осiб, Банк обрав спрощений пiдхiд,
за яким на постiйнiй основi визнаються очiкуванi кредитнi збитки на часовому горизонтi в 12 мiсяцiв.
Спрощенням практичного характеру є розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв за дебiторською
заборгованiстю з використанням матрицi оцiночних резервiв. Банк використовує свiй минулий досвiд
виникнення кредитних збиткiв для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв. Банк коригує данi минулих
перiодiв, наприклад, досвiд виникнення кредитних збиткiв, на основi поточних спостережуваних даних
для вiдображення впливу поточних умов i прогнозiв щодо майбутнiх умов, якi не впливали на перiод, що
лежить в основi даних минулих рокiв, а також для виключення впливу умов в минулих перiодах, якi не є
доречними для майбутнiх грошових потокiв, передбачених договором. У деяких випадках, в залежностi
вiд характеру iнформацiї минулих перiодiв i того, коли вона розраховувалася, в порiвняннi з обставинами
станом на звiтну дату i характеристиками розглянутого фiнансового iнструменту, найкращою
обґрунтованою i пiдтверджена iнформацiєю може бути нескоригована iнформацiя минулих перiодiв.

Моделювання ризик-параметрiв iв при розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв
З метою прогнозування портфелi розподiляються за схожими ризик-характеристиками та типами
позичальникiв

"

Вiрогiднiсть дефолту (PD):

Роздрiбнi кредити моделюються за допомогою мульти-факторних моделей Маркова, що дають
змогу врахову-вати вплив вiд змiни економiчного циклу. Базою для розрахунку показника PD є наявнi
iсторичнi данi та iсторiя дефолтiв щонайменше за 5 рокiв.

Банки/Юридичнi
iндивiдуальнiй основi.

"

особи

оцiнюються

за

допомогою

власних

рейтингових

моделей

на

Сума пiд ризиком (EAD):

Сума пiд ризиком грунтується на грошових потоках, якi Банк очiкує утримувати пiд час виникнення
дефолту, протягом наступних 12 мiсяцiв/протягом всього перiоду, що залишився до закiнчення строку дiї
кредитного договору. Для револьверних продуктiв (кредитнi картки) EAD корегується в залежностi вiд
суми невикористоної частини лiмiту та розрахованого фактору кредитної конверсiї.

"

Витрати при дефолтi (LGD):.

Вплив вiд макросередовища на показник LGD прогнозується за допомогою моделi Фрая-Якобса, що
встановлює функцiональний зв'язок мiж прогнозним значенням рiвня дефолту та LGD, оскiльки обидва
показники мають по-зитивну кореляцiю. Базою для розрахунку показника LGD є наявнi iсторичнi данi
щонайменше за 5 рокiв стосовно надходження дисконтованих грошових потокiв з моменту дефолту.

Ознаки значного збiльшення кредитного ризику

З метою встановлення подiї суттєвого збiльшення кредитного ризику, Банк ураховує перелiк
рiзноманiтних факторiв в залежностi вiд типу позичальника. Банк застосовує якiсний i кiлькiсний методи
для визначення того, що вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику по активу в залежностi вiд типу
позичальника (банк, юридична особа чи фiзична особа). Серед таких факторiв є змiна внутрiшнього чи
зовнiшнього рейтингу позичальника на визначену кiлькiсть пунктiв; наявнiсть у клiєнта у списку
проблемних, реструктуризацiя активу через фiнансовi труднощi позичальника. Незалежно вiд змiни
рiвнiв рейтингу вважається, що якщо передбаченi договором платежi простроченi бiльш нiж на 30 днiв,
то вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Врахування прогнозної iнформацiї щодо змiн у макроекономiчному середовищi

В ходi аналiзу резерву пiд зменшення корисностi кредитiв на сукупнiй основi Банк враховує зменшення
корисностi, що може мати мiсце у портфелi, навiть якщо немає об'єктивних ознак зменшення корисностi
окремих кредитiв. Збитки вiд зменшення корисностi визначаються з урахуванням такої iнформацiї:
збитки в портфелi у попереднiх перiодах, поточнi економiчнi умови та прогнози на майбутнє з
урахуванням трьох сценарiїв (базовий, негативний та оптимiстичний) для забезпечення не лiнiйностi
прогнозiв, та вiрогiднiстю настання кожного, вiдповiдний промiжок часу мiж моментом можливого
понесення збитку вiд зменшення корисностi та моментом визначення зменшення корисностi як такого,
що потребує створення резерву в ходi аналiзу зменшення корисностi окремих активiв, а також очiкуванi
надходження та вiдшкодування в разi зменшення корисностi.

Оцiнюється вплив макроекономiчного середовища на показники PD та LGD. Шляхом статистичного
аналiзу (та побудови економетричних моделей) було обрано перелiк факторiв, що мають статистично
значущий вплив на iсторичнi показники PD та LGD. Такими факторами є: офiцiйний курс гривнi по
вiдношенню до долара США; рiвень зареєстрованого безробiття; середнi вiдсотковi ставки за депозитами
банкiв України; середнi вiдсотковi ставки за кредитами банкiв України та вiдсоток змiни у споживаннi
домогосподарствами. Перелiк факторiв не є вичерпним та може змiнюватись/доповнюватись не
виключаючи й змiну часового лагу (впливу).
Прогнознi значення для обраних макроекономiчних
факторiв Банк отримує шляхом моделювання часових рядiв, використовуючи моделi ARIMA та
здiйснюючи постiйний монiторинг та бек-тестування. Часовий горизонт прогнозування
макроекономiчних факторiв дорiвнює 12 мiсяцям, даючи змогу оцiнювати вплив макроекономiки на
показники PD та LGD на протязi 24 мiсяцiв (оскiльки регресiйнi моделi використовують лаговi значення
макроекономiчних факторiв, даючи змогу здiйснювати прогнозування на перший рiк на основi
фактичних значень). Такий горизонт прогнозування є достатнiм, враховуючи надання переважно
короткострокових кредитiв.
З метою прогнозування ризик-параметрiв на бiльш довгi часовi горизонти, прогнознi значення
трансформуються до довгострокового середнього (з метою мiнiмiзацiї похибки прогнозу).

Географiчна концентрацiя

Географiчна концентрацiя монетарних активiв та зобов'язань Банку подана нижче:

30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
Україна

Країни-члени ОЕСР

Банки країн СНД та iншi iноземнi банки

Активи:
Грошовi кошти та їх еквiваленти

107 052-

50

Кредити клiєнтам

-

4

1 152 626

100 383-

-

100 383

1 152 622

Iнвестицiї в цiннi папери

107 102

Всього

Iншi фiнансовi активи 20 973 82 530 1 381 030

82 530 54

103 503

1 463 614

Зобов'язання:
Кошти кредитних установ
Кошти клiєнтiв

1 546 409

Iншi фiнансовi зобов'язання
1 586 575

-

946

Чиста позицiя (205 545)

-

2

2

946

3 254

1 550 609

74

40 240

40 166 3 330

1 590 851

81 584 (3 276) (127 237)

Договiрнi та умовнi фiнансовi зо-бов'язання (Примiтка 15)

782 979-

-

782 979

2018р.
Україна

Країни-члени ОЕСР

Банки країн СНД та iншi iноземнi банки

Всього

Активи:
Грошовi кошти та їх еквiваленти

116 864-

Кредити клiєнтам

2

982 583-

Iнвестицiї в цiннi папери

120 217-

Iншi фiнансовi активи 16 824 57 094 1 236 488

57 094 248

246

117 110

982 585
-

120 217

73 918

1 293 830

Зобов'язання:
Кошти кредитних установ
Кошти клiєнтiв

1 421 950

Iншi фiнансовi зобов'язання
1 461 976

-

921

Чиста позицiя (225 488)

-

2

2

921

3 835

1 426 706

74

40 100

40 026 3 911

1 466 808

56 173 (3 663) (172 978)

Договiрнi та умовнi фiнансовi зо-бов'язання (Примiтка 15)

Ризик лiквiдностi та управлiння джерелами фiнансування

709 953

-

-

709 953

Ризик лiквiдностi - це ризик втрати доходiв або капiталу, що виникає в зв'язку з нездатнiстю Банку
платити за зо-бов'язаннями, термiн яких настав, або фiнансувати новий бiзнес без втрат внаслiдок
незбалансованостi потокiв гро-шових надходжень та потокiв грошових виплат, невизначеностi майбутнiх
грошових потокiв, нездатностi контролю над позаплановим зменшенням або змiною джерел
фiнансування.

З метою обмеження цього ризику керiвництво забезпечило диверсифiкованi джерела фiнансування
додатково до основної депозитної бази, управляє активами з дотриманням принципiв лiквiдностi та
здiйснює монiторинг майбутнiх грошових потокiв i лiквiдностi на щоденнiй основi.

Комплекс заходiв, спрямованих на управлiння ризиком лiквiдностi, включають таке:
система управлiння ризиками, методи та процедури оцiнки та контролю ризикiв;
монiторинг грошових потокiв для контролю нормативу миттєвої лiквiдностi;
аналiз розриву лiквiдностi;
прогнознi грошовi потоки вiд надання послуг фiзичним особам;
отримання заявок на активно-пасивнi операцiї;
планування та бюджетування;
прогноз дефiциту/надлишку коштiв з урахуванням прогнозних та запланованих операцiй;
монiторинг коштiв, наявних на грошових ринках;
встановлення внутрiшнiх лiмiтiв для обмеження рiвня ризику лiквiдностi та контроль їх
дотримання;
проведення стрес-тестування ризику лiквiдностi Банку;
проведення бек-тестування ризику лiквiдностi Банку;
регулярне звiтування Комiтету з питань управлiння активами та пасивами та Спостережнiй радi
про рiвень ризику лiквiдностi.

Аналiз фiнансових зобов'язань, згрупованих на основi строкiв вiд звiтної дати до дати погашення згiдно з
вiдповiдним договором

У наведенiй нижче таблицi вiдображено види i строки погашення фiнансових зобов'язань Банку станом
за 30 вересня 2019 i 31 грудня 2018 рр. на основi договiрних недисконтованих зобов'язань з виплати
коштiв. Зобов'язання, що пiдлягають погашенню за вимогою, вважаються такими, що пiдлягають

виплатi на найбiльш ранню можливу дату. У таблицi наведенi залишки на рахунках клiєнтiв строком до
3-х мiсяцiв, однак для внутрiшнього аналiзу лiквiдностi Банк розраховує очiкуванi грошовi потоки за
такими операцiями на основi статистичного аналiзу даних попереднiх перiодiв.

Фiнансовi зобов'язання
Станом за 30 вересня 2019 р. (не пiдтверджено аудитом)

До 3 мiсяцiв

3-12

мiсяцiв 1-5
рокiв

Всього

Кошти кредитних установ
Кошти клiєнтiв

2

-

-

2

556 186980 468168 4891 705 143

Iншi фiнансовi зобов'язання

40 240 -

-

Всього недисконтованi фiнансовi зобов'язання

40 240
596 428980 468168 4891 745 385

Фiнансовi зобов'язання
Станом за 31 грудня 2018 р.

До 3 мiсяцiв

3-12

2

-

мiсяцiв 1-5
рокiв

Всього

Кошти кредитних установ
Кошти клiєнтiв

-

2

314 864847 109418 1091 580 082

Iншi фiнансовi зобов'язання

40 100 -

-

Всього недисконтованi фiнансовi зобов'язання

40 100
354 966847 109418 1091 620 184

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ймовiрнiсть втрат, що загрожують доходам i капiталу Банку та пов'язанi з
несприятливими змiнами показникiв фiнансового ринку (таких як процентних ставок, валютних курсiв,
котирувань цiнних паперiв, цiн на товари та iнших). Ринковий ризик включає: процентний ризик,
джерелом якого є дисбаланс активiв та пасивiв, чутливих до змiни процентних ставок за строками
переоцiнки; цiновий ризик, який полягає в невiдповiдностi ставок та тарифiв (завищення чи демпiнг) на
банкiвськi продукти вiдносно конкурентного середовища, що призводить до низької доходностi та
прибутковостi; валютний ризик, який виникає в результатi несприятливої змiни курсiв iноземних валют

та цiн на банкiвськi метали. Джерелом ризику є дисбаланс балансових та позабалансових вимог та
зобов'язань, виражених в однiй валютi.

Процентний ризик
Процентний ризик - це iснуючий або потенцiйний вплив на дохiд, що виникає внаслiдок несприятливих
змiн про-центних ставок або змiн часової структури процентних активiв i зобов'язань.

Банк оцiнює процентний ризик за допомогою таких заходiв:
розрахунок процентної маржi та спреду;
аналiз розривiв за строками (ГЕП - аналiз);
встановлення та перегляд лiмiтiв щодо розривiв в строках процентних активiв та процентних
пасивiв;
iндексний факторний аналiз;
стрес-тестування;
бек-тестування.

З метою оцiнки розривiв процентних ставок Банк iдентифiкує активи та зобов'язання, що є чутливими
до змiн процентних ставок, та об'єднує їх у фiнансовi групи, на якi однаковим чином впливають змiни
процентних ставок. Для кожного часового iнтервалу строкiв, що залишились до погашення або
переоцiнки, Банк розраховує перiодичнi розриви (процентнi позицiї) та кумулятивнi розриви (накопиченi
за певними iнтервалами).

У таблицi нижче подано кумулятивнi розриви:
Станом за 30 вересня 2019 р. (не пiдтвер-джено аудитом)
мiсяцiв 6-12
мiсяцiв Понад
12 мiсяцiв
Гривня 3 496

(76 837)

Долар США

11 969 57 664 13 287 13 430

Євро та iншi валюти

774

255 550145 210

4 593

5 214

5 214

До 1 мiсяця

1-6

Станом за 31 грудня 2018 р.

До 1 мiсяця

1-6

мiсяцiв 6-12
мiсяцiв Понад
12 мiсяцiв
Гривня 15 470 102 55711 627 141 585
Долар США

19 074 2 298

Євро та iншi валюти

866

9 125

9 153

6 771

7 324

7 324

Банк встановлює лiмiти стосовно розривiв процентних ставок у розрiзi строкiв, що залишилися до
погашення або переоцiнки, якi є iстотними за обсягами для Банку.
Банк розраховує показник абсолютного процентного ризику або змiни чистого процентного доходу
вiдповiдно до ГЕП-аналiзу за сценарiєм припущення про змiну вiдсоткової ставки на +1 (+2) та -1 (-2) %.
Показники 30 вересня 2019 р. (не пiдтверджено аудитом)
Очiкувана змiна вiдсоткових ставок, %
Абсолютний очiкуваний прибуток / збиток

1 (1)

2

656

(656)

1 311

(1 311)

Очiкувана змiна вiдсоткових ставок, %

1

(1)

2

(2)

Абсолютний очiкуваний прибуток / збиток

668

(668)

1 336

(1 336)

Коефiцiєнт ГЕПу

(2)

0,89%

Iндекс вiдсоткового ризику,% 11,99%

Показники 31 грудня 2018 р.

Коефiцiєнт ГЕПу

0,88

Iндекс вiдсоткового ризику,% 13,94

Валютний ризик
Валютний ризик є ризиком, який загрожує доходам i капiталу i виникає внаслiдок несприятливих змiн
курсiв валют на ринку при iснуваннi в Банку вiдкритих валютних позицiй. Джерелом ризику є дисбаланс
балансових та забалансових вимог та зобов'язань у кожнiй валютi.

Валютний ризик можна подiлити на: ризик трансакцiї (вплив несприятливих коливань курсiв iноземних
валют на реальну вартiсть вiдкритих валютних позицiй), трансляцiйний ризик (ризик перерахунку з
однiєї валюти в iншу - величина еквiвалента валютної позицiї у звiтностi змiнюється в результатi змiн
обмiнних курсiв, якi використовуються для перерахунку залишкiв в iноземних валютах в базову
(нацiональну) валюту); економiчний валютний ризик (змiни конкурентоспроможностi Банку або його
структур, що входять в консолiдовану групу, на зовнiшньому ринку через суттєвi змiни обмiнних курсiв).
Оцiнка валютного ризику базується на аналiзi валютної позицiї Банку.

Моделi будуються виходячи з припущень стрес-сценарiїв за валютним ризиком

Нижче представленi таблицi з оцiнки впливу на регулятивний капiтал Банку.

Стресс-сценарiї валютного ризику, 30 вересня 2019 року(не пiдтверджено аудитом):

Помiрний

Середнiй

Зменшення курсу на 5%
Збiльшення курсу на 15%

Значний
Збiльшення курсу на 5%
Зменшення курсу на 30%

Зменшення
курсу
на
Збiльшення курсу на 30%

15%

Визначення вiдкритої довгої валютної позицiї банку не > 5%
2,15%

1,58% 1,74% 1,42% 1,91% 1,17%

Визначення вiдкритої короткої валютної позицiї
0,09%

0,07% 0,07% 0,06% 0,08% 0,05%

не > 5%

Стресс-сценарiї валютного ризику, 31 грудня 2018 року:

Помiрний

Середнiй

Зменшення курсу на 5%
Збiльшення курсу на 15%

Значний
Збiльшення курсу на 5%
Зменшення курсу на 30%

Зменшення
курсу
на
Збiльшення курсу на 30%

15%

Визначення вiдкритої довгої валютної позицiї банку не > 5%
0,04%

0,03% 0,04% 0,03% 0,04% 0,02%

Визначення вiдкритої короткої валютної позицiї
0,56%

0,41% 0,45% 0,37% 0,50% 0,30%

Операцiйний ризик

не > 5%

Операцiйний ризик - це потенцiйний ризик для iснування Банку, що виникає через недолiки
корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю або неадекватнiсть iнформацiйних
технологiй i процесiв оброблення iнформацiї з точки зору керованостi, унiверсальностi, надiйностi,
контрольованостi i безперервностi роботи.

Мiнiмiзацiя операцiйного ризику досягається шляхом:
контролю за рiвнем вiдповiдностi iснуючих в Банку iнформацiйних технологiй обсягам
оброблюваної пiд-роздiлами iнформацiї;
iснування технологiчних карт та внутрiшньобанкiвських положень i методик, що деталiзують та
регламентують бiзнес-процедури, а також процес прийняття управлiнських рiшень;
проведення комплексної програми внутрiшнього аудиту для виявлення та усунення недолiкiв в
операцiйнiй роботi Банку.

Стратегiчний ризик
Стратегiчний ризик пов'язаний з прийняттям неправильних управлiнських рiшень, неналежною
реалiзацiєю рiшень i неадекватним реагуванням на змiни в бiзнес-середовищi.
Мiнiмiзацiя стратегiчного ризику досягається за рахунок:
чiткого визначення Банком своєї мiсiї, задач та стратегiї розвитку на перспективу, що закрiплено
у вiдповiдному внутрiшньому документi;
монiторингу Банком своєї ринкової позицiї, що є необхiдним для оперативного реагування i
внесення ко-ректив в поточнi тактики та стратегiї;
налагодження системи управлiнської звiтностi для керiвництва Банку, яка дозволяє оперативно
iнформувати про вiдхилення фактичних показникiв дiяльностi вiд планових, а також щодо ефективностi
впровадження нових продуктiв та програм.

Юридичний ризик
Юридичний ризик виникає через порушення або недотримання Банком вимог законiв,
нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть
двозначного їх тлумачення.
Мiнiмiзацiя юридичного ризику досягається шляхом:
забезпечення належного контролю за дотриманням Банком норм законодавства, а також
внутрiшньої нор-мативної бази;
проведення правової оцiнки можливих загроз та потенцiйних зобов'язань;
здiйснення юридичної експертизи нових банкiвських продуктiв;
юридичної пiдтримки клiєнтiв з питань, пов'язаних з їх операцiями з Банком;

протидiї можливим сумнiвним операцiям, для чого в Банку на постiйнiй основi функцiонує
сектор фiнан-сового монiторингу.

Ризик репутацiї
Ризик репутацiї, тобто несприятливе сприйняття iмiджу фiнансової установи клiєнтами, контрагентами,
акцiонерами або органами нагляду.
Мiнiмiзацiя ризику репутацiї здiйснюється шляхом:
виконання пруденцiйних вимог, встановлених Нацiональним банком України та iншими
державними органами;
своєчасного виконання своїх зобов'язань перед клiєнтами та банками-контрагентами;
дотримання фiнансових показникiв, якi згiдно мiжнародних стандартiв свiдчать про стiйкiсть
фiнансової установи;
оперативного iнформування своїх клiєнтiв та громадськiсть в цiлому про дiяльнiсть Банку (через
ЗМI, шляхом розповсюдження власної рекламної продукцiї, а також через власну web - сторiнку Банку в
Iнтернетi - www.forward-bank.com);
проведення Банком спонсорської i меценатської дiяльностi.

23.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Банк визначає полiтику i процедури як для перiодичної оцiнки справедливої вартостi, як у випадку з не
котируваними похiдними фiнансовими iнструментами, цiнними паперами утримуваними на продаж,
основних засобiв - будiвель, так i для одноразової оцiнки, як у випадку активiв, що класифiкуються як
призначенi для продажу.
Для оцiнки значущих активiв, таких, як нерухомiсть, залучаються незалежнi оцiнювачi. До числа
критерiїв, що визна-чають вибiр оцiнювача, входять знання ринку, репутацiя, незалежнiсть i дотримання
професiйних стандартiв. Вибiр оцiнювачiв проводиться з числа тих, якi пройшли акредитацiю.
У таблицi нижче розкрито iнформацiю про справедливу вартiсть окремих видiв активiв i зобов'язань
Банку, а також рiвень iєрархiї джерел справедливої вартостi.

Оцiнка справедливої вартостi з використанням:
Дата
оцiнки Котировка

на активних ринках (Рi-вень 1)

Значнi спостере-жуваль-нi вихiднi данi (Рiвень 2)
(Рiвень 3)
Усього

Значнi не спостережу-вальнi вихiднi данi

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається
Кредити клiєнтам

30.09.2019

-

1 152 626

-

1 152 626

Основнi засоби:
-

земельнi дiлянки

30.09.2019

-

власнi будiвлi 30.09.2019

-

82 076 -

302 354

82 076

302 354

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається
Кошти кредитних установ
Кошти клiєнтiв

30.09.2019

30.09.2019

-

-

2

-

2

1 550 609

-

1 550 609

Дата
оцiнки Котировка
на активних ринках (Рi-вень 1)

Значнi спостере-жуваль-нi вихiднi данi (Рiвень 2)
(Рiвень 3)
Усього

Значнi не спостережу-вальнi вихiднi данi

Активи, справедлива вартiсть яких розкривається
Кредити клiєнтам

31.12.2018

-

982 585

982 585

Основнi засоби:
-

земельнi дiлянки

31.12.2018

-

82 076 -

82 076

-

власнi будiвлi 31.12.2018

-

302 354-

302 354

Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається
Кошти кредитних установ
Кошти клiєнтiв

31.12.2018

31.12.2018

-

-

2

-

1 426 707

-

1 426 707

У таблицi нижче порiвнюються балансова вартiсть та справедлива вартiсть активiв, якi не вiдображенi за
справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi Банку.

Балансова
вартiсть
30 вересня 2019 р.

Справедлива вартiсть

30 вересня 2019 р.

Невизнаний прибуток/

(збиток)
30 вересня 2019 р. (не пiдтвердже-но аудитом)

Балансова

вартiсть
2018 р.

Справедлива вартiсть

2018 р.

Балансова

вартiсть
31 грудня 2018 р.
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти

107 102107 102-

117 110117 110-

Кредити клiєнтам

1 152 626

982 585982 585-

1 152 626

Iнвестицiї в цiннi папери

100 383100 383-

-

120 217120 217-

Нефiнансовi активи
Основнi засоби - земля та будi-влi*

376 759384 4307 671

377 249384 4307 181

7 671

7 181

Фiнансовi зобов'язання
Кошти кредитних установ
Кошти клiєнтiв

2

1 550 609

2

-

1 550 609

-

2

2

-

-

1 426 707

1 426 707

-

-

Всього невизнанi змiни в нереалiзованiй справедливiй вартостi
7 181

7 671

Нижче описанi методики та припущення, що використовуються для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв, якi ще не вiдображенi за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi.

Активи, справедлива вартiсть яких приблизно дорiвнює балансовiй вартостi

Вважається, що балансова вартiсть лiквiдних фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань приблизно
дорiвнює справедливiй вартостi. Таке припущення застосовується також до депозитiв на вимогу.

Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою, що облiковуються за амортизованою вартiстю

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з фiксованою ставкою, що вiдображаються за
амортизованою вартiстю, визначається шляхом порiвняння ринкових процентних ставок на дату їх
первiсного визнання з поточними ринковими ставками, що пропонуються на аналогiчнi фiнансовi
iнструменти. Оцiночна справедлива вартiсть фiнан-сових iнструментiв, що не котируються на активному
ринку, кредитiв клiєнтам, процентних депозитiв клiєнтiв, коштiв кредитних органiзацiй, iнших
фiнансових активiв та зобов'язань, визначається на основi дисконтованих грошових потокiв iз
застосуванням iснуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими зобов'язаннями з
аналогiч-ними характеристиками кредитного ризику та строками погашення.

Основнi засоби - будiвлi, земельнi дiлянки
Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена за допомогою методу зiставлення з ринком.
Оцiнка проводилася незалежним оцiнювачем, що володiє визнаною i вiдповiдною квалiфiкацiєю i мають
недавнiй професiйний досвiд оцiнки активiв тiєї ж категорiї i мiсцезнаходження.

24.
Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення

У наведенiй нижче таблицi представлено аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками їх
очiкуваного вiдшко-дування або погашення. Iнформацiя про договiрнi недисконтованi зобов'язання
Банку стосовно погашення наведена у Примiтцi 22 "Управлiння ризиками".

30 вересня 2019 року (не пiдтвердже-но аудитом)
До одного року
Всього

Понад один рiк

Грошовi кошти та їх еквi-валенти
Кредити клiєнтам

107 102-

895 095257 5311 152 626

Iнвестицiї в цiннi папери

100 383-

Основнi засоби

398 455398 455-

-

31 грудня 2018 р.

Всього До одного року
107 102117 110-

100 383120 217-

-

Поточнi податковi активи

-

-

9 427

Iншi активи

119 4987 989

Всього 1 287 845

127 48788 595 6 275

692 5331 980 378

Кошти кредитних установ
Кошти клiєнтiв

55 000 -

2

1 390 845

-

Iншi зобов'язання

61 853 -

Всього 1 467 203

174 7941 641 997

Чиста сума

(179 358)

9 427
55 000
94 870

1 084 015

643 7981 727 813

2

-

2

159 7641 550 609

Зобов`язання орендаря з лiзiнгу (оренди)

117 110

403 604403 604
-

Вiдстрочений податковий актив

рiк

120 217

28 558 29 898 9 427

один

748 666233 919982 585

Активи з права викорис-тання 1 340
9 427

Понад

2

1 050 857

14 503 15 030 29 533 -

61 853 60 388 73
1 111 247

517 739338 381(272 232)

375 8501 426 707
-

-

60 461
375 9231 487 170
267 875240 643

Вiдповiдно до українського законодавства Банк зобов'язаний виплатити вклад iз спливом строку,
визначеного у договорi банкiвського вкладу. Повернення вкладниковi банкiвського строкового вкладу на
його вимогу до спливу строку або до настання iнших обставин, визначених договором, можливе

виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банкiвського строкового вкладу.

25.
Достатнiсть капiталу

Нацiональний банк України встановлює вимоги до розмiру капiталу Банкiв та здiйснює монiторинг
виконання цих вимог на основi перiодичної звiтностi. Згiдно з iснуючими вимогами до рiвня капiталу,
встановленими НБУ, банки повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу та активiв,
зважених на ризик ("показник адекватностi капiталу") вище певного встановленого мiнiмального
показника. Станом на 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року мiнiмальний рiвень становить 10%.
Банк дотримується нормативних вимог показника рiвня капiталу, а також iнших обов`язкових нормативiв
за перiоди, що закiнчились 30 вересня 2019 року та 31 грудня 2018 року, а саме:

Норма-тивне значення 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)

Регулятивний капiтал
Норматив Н2 10%

31 грудня 2018 р.

337 402250 160
18.70

16.40

Норматив Н3 (фактично розраховується з 1 сiчня 2019 року) 7%

13.34

16.40

26.
Операцiї з пов'язаними сторонами

Вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", пов'язаними вважаються
сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та
фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними
сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.

Оцiнка активiв та зобов'язань за операцiями з пов'язаними сторонами здiйснюється на основi методу
порiвнювальної неконтрольованої цiни, що визначається як цiна на аналогiчну продукцiю (товари,
роботи та послуги) та реалiзується не пов'язанiй з Банком особi у звичайних умовах дiяльностi. За
операцiями з пов'язаними сторонами Банк застосовує звичайнi цiни та умови, тобто такi, якi
пропонуються iншим клiєнтам Банку:

Обсяги операцiй, залишки за операцiями з пов'язаними сторонами на кiнець року та вiдповiднi суми
доходiв i витрат за рiк були такими:

30 вересня 2019 р. (не пiдтверджено аудитом) 2018 р.
Компанiї iз значним впливом на Банк
Ключовий управлiнсь-кий персо-нал Iншi пов'язанi
особи Компанiї iз значним впливом на Банк Ключовий управлiнсь-кий персо-нал Iншi пов'язанi особи
Непогашенi кредити станом на 1 сiчня, загальна сума

-

-

-

-

-

Кредити, виданi протягом року

-

-

-

67 463 7

-

Погашення кредитiв протягом року

-

-

-

(68 394)

(7)

-

Iнший рух (амортизацiя дисконту, визнання дисконту,курсовi рiзницi)
-

-

-

-

931

Непогашенi кредити станом за 31 грудня, загальна сума

-

-

-

-

Мiнус: резерв пiд зменшення корисностi станом за 30 вересня/31 грудня
-

-

-

-

-

Непогашенi кредити станом за 30 вересня/31 грудня, чиста сума
-

-

-

-

-

-

Кореспондентськi, поточнi, картковi рахунки станом на 1 сiчня
23 821

2

386

343

38 847 284

2

368

14 000

-

-

Кореспондентськi, поточнi, картковi рахунки станом за 30 вересня/31 грудня
2
386
343
Депозити станом на 1 сiчня

-

-

8 006

-

326 75753

6 146

Депозити, отриманi протягом року (Примiтка 12)

-

32

21 100 -

-

Депозити, погашенi протягом року (Примiтка 12)
(12 000)

-

(11)

(29 100)

(423 757)

Нарахування/(сплата) процентних витрат

-

(6)

-

-

(140)

Iнший рух (амортизацiя дисконту, курсовi рiзницi)

-

-

-

(3 159) -

Змiна ключового управлiнського пер-соналу -

(22)

-

-

-

-

Результат вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв -

-

-

100 159-

Депозити станом за 30 верес-ня/31 грудня

-

-

8 006

-

-

-

-

4 244

(53)

1

-

Нижче вказанi рядки доходiв та витрат за операцiями з пов'язаними сторонами за дев`ять мiсяцiв, що
закiнчились 30 вересня 2019 року та 30 вересня 2018 року

Дев`ять мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2019 року (не пiдтверджено аудитом)
мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2018 року (не пiдтвер-джено аудитом)

Дев`ять

Компанiї iз значним впливом на Банк
Ключовий управлiнсь-кий персо-нал Iншi пов'язанi
особи Компанiї iз значним впливом на Банк Ключовий управлiнсь-кий персо-нал Iншi пов'язанi особи

Процентнi витрати

-

(1)

(41)

(3 625) -

(501)

Комiсiйнi доходи

-

-

16

-

21

-

Результат вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв Iншi доходи

-

-

-

-

-

(100 159

-

23 464

Iнформацiя про виплати Провiдному управлiнському персоналу наведена в Примiтцi 19 "Витрати на
персонал та iншi адмiнiстративнi i операцiйнi витрати"

27.
Подiї пiсля дати балансу

Пiсля дати випуску звiту Банк не мав суттєвих подiй, якi б потребували корегування фiнансової звiтностi.

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво Банку пiдтверджує офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки Банку. Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України <Про цiннi
папери та фондовий ринок>.

