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1.  Основна діяльність 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» в Україні було засноване 28 лютого 2006 року  під назвою ТОВ 
«АІС-банк» та в подальшому  мало назву Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт».  

 

07.10.2014 року, згідно з рішенням єдиного акціонера Банк було перейменовано на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД», а також змінено місцезнаходження Банку з адреси: 04107, м. Київ, вул. 
Половецька, 3/42 на адресу: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,105. 

 

26.07.2018 року, згідно з введенням в дію змін до законодавства, Банк змінив форму власності. Повна назва Банку – 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» (тип акціонерного товариства – приватне).  

 
Сайт компанії: https://www.forward-bank.com/ 

 

Банк здійснює свою діяльність на підставі Загальної банківської ліцензії № 226, виданої Національним банком 
України 30 жовтня 2014 року (термін дії необмежений); 

 

Основною господарською діяльністю Банку є роздрібні та комерційні операції на території України. 

 

Головний офіс Банку знаходиться в м. Київ. Станом за 31 березня 2022 року до структури Банку входило 17 відділень 
(31 грудня 2021 р: 17 відділень), розташованих у великих містах України. 

  

Акціонерне товариство «Банк Русский Стандарт» (нерезидент, Російська Федерація) є материнською компанією Банку 
із 100% володінням акцій, що знаходяться в обігу. 

 

Банк знаходиться під фактичним контролем  Таріко Рустама Васильовича (резидент Російської Федерації).  

 

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, свідоцтво №179 від 19.05.2006. Страхування забезпечує 
зобов’язання банку за вкладами фізичних осіб на суму 200 тис. грн. для кожної фізичної особи, у випадку припинення 
діяльності або відкликання ліцензії Національного Банку України на здійснення банківської діяльності. 
 
 
2. Економічне середовище, в якому Банк здійснює свою діяльність, і політична ситуація в 
Україні 
 
В Україні запроваджено військовий стан з 24.02.2022р. до 23.08.2022 року. В першому кварталі 2022 року бойовими 
діями та масованими обстрілами було охоплено території, на які припадало більше 50% ВВП. 

Знищено багато об’єктів інфраструктури. Частина підприємств, які забезпечували клієнтів Банку місцем роботи і 
доходом, або фізично знищені, або не могли продовжувати роботу із виплатою заробітної плати та перейшли у 
режим простою. За перші три місяці війни з України виїхали, за даними ООН, 6,2 млн. (16% населення). 

Прогноз падіння ВВП України у 2022 році – 45,7%. У квітні 2022 року споживча інфляція прискорилася до 16,4%. 
Валютний ринок працює в режимі значних обмежень, які були запроваджені в умовах воєнного стану. З початку 
війни курс гривні НБУ зафіксував на рівні 24 лютого 2022 року. Стабілізація та підтримка економіки України 
відбувалась в т.ч. за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів, в березні близько 95,4 млрд. грн. 

Війна суттєво змінила умови функціонування банківського сектору. Своєчасні кроки банків та НБУ для забезпечення 
безперебійної роботи фінансових установ та системи електронних платежів дали змогу пройти перші місяці війни з 
помірними втратами для фінансового сектору. Обсяг коштів клієнтів у банках зріс, що забезпечувало стабільно 
високий рівень ліквідності попри воєнні ризики. Невеликий відплив коштів населення у перші два місяці року через 
інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні (на 15% у гривні). Після початку 
повномасштабної війни населення знизило попит на кредити. З початком повномасштабної війни банки 
запровадили кредитні канікули та знизили комісії за користування своїми послугами. Сектор залишався операційно 
прибутковим попри воєнні дії однак необхідність формувати резерви під очікувані втрати зумовили його збиток. За 
січень-березень 2022 року банки отримали негативний фінансовий результат 0,16 млрд. грн. через отриманий у 
березні 2022 року чистий збиток у розмірі 10,07 млрд. грн. Надалі головним фактором впливу на фінансовий стан 
банків буде реалізація кредитного ризику, що суттєво знизить капітал банків. 

https://www.forward-bank.com/
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НБУ спростив вимоги до поточної роботи банків та відмовився від упровадження нових регуляторних вимог. 
Скасовано регулярну оцінку стійкості, відтерміновано вимоги до капіталу під ринковий ризик, не активуватимуться 
буфери капіталу.  

Вплив війни на банківський сектор проявляється через такі складові як: 

• перебої в роботі банківських відділень та банкоматів, значне пошкодження або знищення банківської 
інфраструктури в районах воєнних дій; 

• зниження ліквідності через відплив клієнтських коштів, що частково компенсується підтримкою з боку НБУ через 
інструменти рефінансування; 

• скорочення кредитного портфелю через фактичне припинення нового кредитування банками (крім кредитування 
державними банками критично значимих в умовах воєнного стану секторів та підприємств); 

• різке (не менше як на 50%) зниження операційного доходу банків (через скорочення попиту на послуги з боку 
клієнтів, запроваджені "кредитні канікули", обмеження валютних операцій тощо), що може мати наслідком їх 
операційну збитковість у середньостроковій перспективі; 

• неспроможність частини позичальників обслуговувати кредити, погіршення платіжної дисципліни через 
припинення роботи багатьох підприємств, втрату джерел доходу фізичними особами (зокрема, біженцями); 

• зниження величини капіталу банків через недоотримання доходів, матеріальні втрати та втрату частини кредитного 
портфеля. 

Глибока економічна та фінансова кризи, обумовлені повномасштабною війною, матимуть суттєві негативні та 
довготривалі наслідки для фінансового сектору. 

На поточний час Банк здійснює діяльність та обслуговування клієнтів в усіх основних точках присутності Банку (всі 
відділення працюють) та продовжує дистанційне обслуговування та супровід клієнтів та банківських продуктів з 
врахуванням обмежень щодо безпечної діяльності в прифронтових зонах. 

 
 
3. Основи подання  фінансової звітності 
 
Розкриття загальної інформації про фінансову звітність: 
 
Проміжна фінансова звітність Банку  підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) та тлумачень, випущених Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ). 
 
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня. 
 
Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих, за винятком даних в розрахунку прибутку/(збитку) на 1 
просту акцію та якщо не зазначено інше. 
 
Період, який охоплюється проміжною фінансовою звітністю: три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року. При 
складанні проміжної фінансової звітності за три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року, порівняльна інформація 
відображається за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року та за три місяці, що закінчилися 31 березня 2021 року 
 
 
 

Пояснення баз оцінки, застосованих при складанні фінансової звітності 

 

В проміжній фінансовій звітності на дату балансу, відображено:  

Кредити, надані клієнтам, інвестиції в цінні папери, кошти банків та рахунки клієнтів,  оцінені за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективного відсотка.  

Основні засоби оцінені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
знецінення. 

Запаси оцінені за собівартістю з врахуванням знецінення. 

 
 
 
 
 
 
4.  Принципи облікової політики 
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Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики 

 

Облікова політика банку відповідає принципам міжнародних стандартів фінансової звітності, основним з яких є 
принцип нарахування. Обліковий принцип нарахування полягає в тому, що Банк визнає результати операцій та 
інших подій тоді, коли вони безпосередньо відбуваються, а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові 
кошти. Тому операції Банку відображаються в обліку та наводяться у фінансовій звітності в ті періоди, до яких вони 
належать. Застосування принципу нарахування при веденні обліку дає можливість розкривати у звітності Банку 
інформацію не тільки про минулі операції виплати або отримання грошових коштів, але й про зобов’язання 
виплатити грошові кошти в майбутньому та грошові кошти, які буде отримано.  

Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ вимагає використання професійних суджень, оцінок та 
припущень, які мають вплив на застосування облікових політик та відображення суми активів, зобов'язань, доходів та 
витрат. Оцінки та припущення переглядаються на постійній основі, з врахуванням вимог МСФЗ.  

Зміни в обліковій політиці застосовуються ретроспективно або перспективно, з врахуванням вимог МСФЗ. 

 

Опис облікової політики щодо фінансових інструментів 

 

Фінансовим інструментом є договір, який приводить до виникнення фінансового активу у однієї організації і 
фінансового зобов’язання або дольового інструмента у іншої організації. Відповідно до сутності контрактної угоди 
банк , який виступає в ролі емітента фінансового інструмента, класифікує фінансовий інструмент чи  його складові 
частини як фінансовий актив, фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу. Фінансовий інструмент 
класифікується як фінансове зобов'язання, якщо і тільки якщо інструмент містить контрактне зобов'язання надати 
грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання. В усіх інших ситуаціях фінансовий 
інструмент класифікується як інструмент власного капіталу. Валюта (грошові кошти) є  фінансовим активом, оскільки 
вона являє собою засіб обміну, а отже, є основою, на якій оцінюються та визнаються всі операції у фінансовій 
звітності. Також до фінансових активів та зобов'язань банк відносить дебіторську та кредиторську заборгованість, 
позики до отримання та сплати, цінні папери до отримання та сплати. Порядок обліку фінансових інструментів 
розкрито в статті "Облікова політика щодо фінансових активів" та "Облікова політика щодо фінансових зобов'язань". 
Порядок визначення справедливої вартості викладено в пункті "Облікова політика щодо оцінки справедливої 
вартості". 

 

Опис облікової політики щодо визнання фінансових інструментів 

 

Первісне  визнання фінансових активів або фінансових зобов'язань банк виконує у звіті про фінансовий стан тоді і 
лише тоді, коли він стає стороною договірних положень щодо інструмента за принципами викладеними в розділах 
"Облікова політика щодо фінансових активів" та "Облікової політики щодо фінансових зобов'язань" 

При первісному визнанні фінансові активи або фінансові зобов'язання Банк оцінює за справедливою вартістю плюс 
або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов’язання, що не оцінюються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск 
фінансового активу або фінансового  зобов’язання. Витрати на операцію включають в себе платежі та комісії, 
сплачені агентам (в тому числі, найманим працівникам, що виконують функції агентів з продажу), консультантам, 
брокерам і дилерам, збори органів регулювання та фондових бірж, а також податки або збори за операціями 
передавання. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первинному визнанні є ціна операції (тобто 
справедлива вартість наданої або одержаної компенсації). В разі якщо при придбанні /випуску фінансового активу 
або фінансового зобов'язання відповідна справедлива вартість є ціною котирування активного ринку або ґрунтується 
на методі оцінки, в якому використовуються лише дані з відкритих для спостережень ринків Банк не визнає різницю 
між справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною операції, як прибуток або збиток. В інших випадках, 
коли є різниця між справедливою вартістю і ціною угоди визнається відстрочена різниця. Така відстрочена різниця 
визнається лише в тому обсязі, в якому вона обумовлена зміною в певному чиннику (в тому числі , в часі), який 
учасники ринку брали б до уваги при визначенні ціни такого активу або зобов’язання. 

 

Опис облікової політики щодо припинення визнання фінансових інструментів 

 

Припинення визнання фінансових активів 

Банк припиняє визнання фінансових активів, (а) коли спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого 
фінансового активу; або б) він передає фінансовий актив і така передача відповідає критеріям  для припинення 
визнання.  Банк передає фінансовий актив тоді і тільки тоді, коли він або а)передає договірні права на одержання 
грошових потоків від  такого фінансового активу; або б) зберігає за собою договірні права на одержання грошових 
потоків від такого фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному 
або кільком одержувачам за угодою. Банк під час передавання ним фінансового активу оцінює, в якому обсязі за ним 
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залишаються ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. При цьому: а)якщо банк в основному передає всі 
ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, то він припиняє його визнання та окремо визнає  як активи або 
зобов’язання всі права та обов’язки, створені або збережені при передаванні; б) якщо банк в основному зберігає за 
собою всі ризики та винагороди від володіння фінансовим активом, то він продовжує визнавати фінансовий актив; 
в)якщо банк в основному не передає й не зберігає за собою всіх ризиків та вигод від володіння фінансовим активом, 
то він з’ясовує, чи залишився за ним контроль над фінансовим активом.  

Припинення визнання фінансових зобов’язань.  

При припиненні визнання фінансового зобов’язання в цілому різниця між балансовою вартістю  визначеною на дату 
припинення визнання та одержаною компенсацією  включаючи всі одержані нові активи мінус усі прийняті нові 
зобов'язання визнаються в прибутку чи збитку. 

Визнання фінансових зобов’язань припиняється у випадку їх погашення (тобто коли виконується або припиняється 
зобов’язання, що визначене в договорі, або припиняється строк його виконання). 

 

Опис облікової політики щодо похідних фінансових інструментів 

 

Похідні інструменти створюють права та обов'язки,  які ведуть до передачі одного чи кількох  фінансових ризиків, 
властивих основному фінансовому інструменту,  між сторонами контракту про цей інструмент. На час вступу 
контракту в силу, похідні фінансові інструменти надають  одній стороні контрактне право обмінювати фінансові 
активи чи фінансові зобов'язання з іншою стороною за умов, які є  потенційно сприятливими, або контрактне 
зобов'язання обмінювати фінансові активи чи фінансові зобов'язання з іншою стороною за умов, що є потенційно 
несприятливими. За похідними фінансовими інструментами банку (валютними свопами) на час вступу контракту в 
силу та після закінчення дії контракту відбувається передача основного фінансового інструмента. На дату первинного 
визнання справедлива вартість фінансового інструменту дорівнює нулю. На дату балансу похідні фінансові 
інструменти відображаються в обліку банку за справедливою вартістю і визнаються як активи, якщо справедлива 
вартість даних активів є позитивною, і як зобов’язання, якщо їх справедлива вартість є від’ємною. Зміни справедливої 
вартості включаються в прибутки або збитки (доходи мінус витрати).  

Банк не використовує облік хеджування та не заключає угоди з вбудованими фінансовими інструментами. 

 

Опис облікової політики щодо перекласифікації фінансових інструментів 

 

Банк  зобов’язаний рекласифікувати фінансові активи з однієї категорії до іншої в разі, якщо змінюється його бізнес-
модель в результаті припинення якої-небудь його діяльності, та ці зміни є суттєвими відносно його операцій.  
Рекласифікація проводиться перспективно з початку першого звітного періоду (місяця) після зміни бізнес-моделі. 
Протягом звітного періоду та порівнюваного періоду Банк не змінював свою бізнес-модель і не проводив 
рекласифікацію портфелів фінансових активів. 

 

Опис облікової політики щодо оцінки справедливої вартості 

 

Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу чи виплачена за передачу зобов’язання в рамках 
угоди, яка здійснюється в звичайному порядку між учасниками ринку, на дату оцінки. Найкращим підтвердженням 
справедливої вартості є котирувана ціна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операції з активом 
або зобов’язанням проводяться з достатньою частотою і в достатньому обсязі, що дозволяє отримати інформацію 
про оцінки на постійній основі. 

Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні зазвичай є ціна угоди (тобто справедлива 
вартість наданого або отриманого відшкодування (на підставі п.AG76 МСФЗ (IFRS) 13)). Оціночна справедлива 
вартість фінансових інструментів, що не котируються на активному ринку, кредитів клієнтам, процентних депозитів 
клієнтів, коштів кредитних організацій, інших фінансових активів та зобов’язань, визначається на основі 
дисконтованих грошових потоків із застосуванням існуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими 
зобов’язаннями з аналогічними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. Однак якщо якась 
частина наданого або отриманого відшкодування, відноситься не до фінансового інструменту, а до чого-небудь 
іншого, то Банк оцінює справедливу вартість даного фінансового інструменту. Наприклад, справедлива вартість 
довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не передбачені відсотки, може бути оцінена як 
приведена вартість всіх майбутніх грошових надходжень, дисконтованих за переважаючою ринковою ставкою 
(ставками) відсотка для аналогічного інструменту (аналогічного щодо валюти, терміну, типу відсоткової ставки та 
інших факторів) з аналогічним кредитним рейтингом. Сума, надана в борг понад цю справедливу вартість, є 
витратами або зменшенням доходу, за винятком випадків, коли вона підлягає визнанню як будь-якого іншого виду 
активу.  

Оцінка фінансових та нефінансових активів проводиться Банком на періодичній основі за наступними доступними 
ринками. Портфель фінансових похідних інструментів, які не обертаються на активному ринку, оцінюються за 
справедливою вартістю на основі ціни, яка була б отримана при продажу чистої довгої позиції (тобто актив) за 
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прийняття конкретного ризику або при передаванні чистої короткої позиції (тобто зобов’язання) за прийняття 
кредитного ризику при проведенні звичайної угоди між учасниками ринку на дату оцінки. Справедлива вартість 
фінансових активів та зобов’язань з фіксованою ставкою,  що відображаються за амортизованою вартістю,  
визначається шляхом порівняння ринкових процентних ставок на дату їх первісного визнання з поточними 
ринковими ставками,  що пропонуються на аналогічні фінансові інструменти. Вважається,  що балансова вартість 
ліквідних фінансових активів та фінансових зобов’язань приблизно дорівнює справедливій вартості. Таке 
припущення застосовується також до депозитів на вимогу. 

Результати оцінки справедливої вартості аналізуються і розподіляються за рівнями ієрархії:  перший рівень – це 
оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для ідентичних активів та 
зобов’язань; другий рівень – це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за 
активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто, визначені на основі цін), та 
третій рівень – це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцінка вимагає значного 
застосування параметрів, за якими відсутні спостереження). 

 

Опис облікової політики щодо фінансових активів 

 

Первісне визнання та оцінка 

Банк визнає фінансовий актив у своєму звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли він стає стороною договірних 
положень щодо інструмента. Так надані кредити визнаються в звіті про фінансовий стан в момент переходу права на 
грошові потоки. За активами, що придбаваються, Банк визнає  їх вартість у звіті про фінансовий стан на дату 
розрахунку, яка передбачає одержання активу в день його одержання Банком та припиняє визнання активу та 
визнання будь-якого прибутку або збитку на дату здійснення його поставки Банком. При застосуванні обліку за датою 
розрахунку Банк обліковує будь-які зміни у справедливій вартості активу, який має надійти протягом періоду між 
датою операції та датою розрахунку в той самий спосіб, у який він обліковує придбаний актив, а саме: а)зміна вартості 
не визнається для активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю; б) вона визнається в прибутку або збитку 
щодо активів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; та, в)вона визнається в іншому 
сукупному доході якщо фінансовий актив класифіковано в портфель який оцінюється за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід. Форвардний контракт визнається активом або зобов'язання на дату виникнення твердого 
зобов'язання, а не на дату розрахунку. Коли Банк стає стороною форвардного контракту, справедливі вартості права 
та зобов'язання часто бувають рівними, тому чиста справедлива вартість форвардного контракту дорівнює нулю. 
Якщо ж чиста справедлива вартість форвардного контракту не дорівнює нулю, то такий контракт визнається як актив 
або зобов'язання. Безумовна дебіторська заборгованість визнається як активи тоді, коли Банк стає стороною договору 
та, внаслідок цього, набуває право одержати грошові кошти або отримати товари або послуги.    

Класифікація та послідуюча оцінка фінансових активів: категорії оцінки 

Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються відповідно, як фінансові активи, оцінювані за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток; фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід та фінансові активи, оцінювані за амортизованою собівартістю. Класифікація фінансових 
активів базується на комбінації бізнес-моделі управління відповідними портфелями активів та характеристик 
грошових потоків, що і визначає модель оцінки.  

Визначення бізнес-моделі  

Бізнес-модель відображає спосіб, що використовується банком для управління активами з метою отримання 
грошових потоків: чи є метою банку отримання тільки передбачених договором грошових потоків від активів 
(«утримання активів для отримання передбачених договором грошових потоків»), чи отримання передбачених 
договором грошових  потоків, і грошових потоків, що виникли в результаті продажу активу («утримання активів для 
отримання передбачених договором грошових потоків та продаж фінансових активів»), чи, якщо ці пункти, що 
наведено вище, не можуть бути застосованими, фінансові активи відносяться до категорії «інших» бізнес-моделей і 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх відповідних доказів діяльності, яку 
банк має намір здійснювати для досягнення мети, встановленої для портфеля, що є наявними на дату проведення 
оцінки. Фактори, що при цьому враховуються, включають: мету та склад портфеля, минулий досвід отримання 
грошових потоків за відповідними активами, підходи до оцінки та управління ризиками, методи оцінки дохідності 
активів і схему виплат керівникам.  

Визначення характеристики грошових потоків 

Якщо бізнес-модель передбачає утримання активу для отримання передбачених договором грошових потоків або для 
отримання передбачених договором грошових потоків та продажу, банк оцінює, чи передбачають собою грошові 
потоки виключно платежі в рахунок основної суми боргу і процентів («тест на платежі виключно в рахунок основної 
суми боргу і відсотків» або «SPPI – тест»). При проведенні цієї оцінки банк розглядає, чи відповідають передбачені 
договором грошові потоки умовам базового кредитного договору, тобто чи проценти включають лише 
відшкодування по відношенню до кредитного ризику, тимчасової вартості грошей, інших ризиків базового 
кредитного договору та маржу.  
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Якщо умови договору передбачають схильність ризику та волатильності, які не відповідають умовам базового 
кредитного договору, відповідний фінансовий актив класифікується і оцінюється за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток. Тест на платежі виключно в рахунок основної суми боргу і процентів проводиться при 
первинному визнанні активу, і наступний перегляд її не проводиться.  

Списання фінансових активів 

Фінансові активи списуються повністю або частково, коли банк вичерпав всі практичні можливості по їх стягненню 
та прийшов до висновку про необґрунтованість очікувань відносно відшкодування таких активів. Списання є 
припиненням визнання. Ознаками що свідчать про відсутність обґрунтованих очікувань по відношенню 
відшкодування, є прострочення строку позовної давності; непогашення боргу внаслідок недостатності майна 
фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до 
повного погашення заборгованості; неможливість стягнення заборгованості в зв'язку з дією обставин непереборної 
сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством; 
прострочення боргу понад 360 днів.  Банк може списати фінансові активи, по відношенню до яких ще приймаються 
заходи з примусового стягнення, коли банк намагається стягнути суми заборгованості за договором, хоча у нього не 
має обґрунтованих очікувань відносно їх стягнення. Списана за рахунок резервів Банку безнадійна заборгованість 
враховується на позабалансових рахунках за умови наявності у Банку правових можливостей стягнення заборгованості 
на підставі рішення Правління Банку. В разі погашення заборгованості або настання подій, які свідчать про відсутність 
у Банку правових можливостей стягнення заборгованості згідно законодавства України, заборгованість списується з 
рахунків позабалансового обліку (на підставі рішення Правління Банку). 

 

Опис облікової політики щодо фінансових зобов'язань 

 

Банк визнає фінансове зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Банк стає стороною договірних 
положень щодо інструмента. Так залучені кошти та депозити визнаються в звіті про фінансовий стан в момент 
переходу прав на грошові потоки. За зобов'язаннями, що приймаються внаслідок твердого зобов'язання продати або 
придбати товари чи послуги визнаються в дату виникнення твердого зобов'язання. За форвардними контрактами  
фінансове зобов'язання визнається в разі якщо на дату первинного випуску контракту або дату оцінки чиста 
справедлива вартість не дорівнює нулю. Безумовна кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли 
Банк стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти.  

Первинне визнання та оцінка 

Всі фінансові зобов’язання первинно оцінюються Банком за справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку 
фінансового зобов’язання що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на 
операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового зобов'язання.  

Категорії оцінки фінансових зобов’язань 

Фінансові зобов’язання класифікуються як в подальшому оцінювані за амортизованою вартістю, крім: (і) фінансових 
зобов’язань, оцінюваних за справедливою вартістю через прибуток або збиток за якими визнаються похідні фінансові 
інструменти та (іі) у разі невідповідності передавання фінансового активу критеріям припинення визнання, договорів 
фінансової гарантії тощо, за якими використовуються інші оцінки.  

Послідуюча оцінка фінансових зобов’язань залежить від їх класифікації. 

За справедливою вартістю через прибутки або збитки Банк оцінює категорію похідні фінансові інструменти, в яких 
Банк є стороною за договором, які не визначені Банком як інструменти хеджування. Прибутки або збитки за 
зобов’язаннями цієї категорії визнаються в звіті про прибутки або збитки.  

Позикові кошти 

Випущені фінансові інструменти або їх компоненти класифікуються як зобов’язання, якщо в результаті договірної 
угоди Банк має зобов’язання або поставити грошові кошти або інші фінансові активи, або виконати зобов’язання 
іншим чином, ніж шляхом обміну фіксованої суми грошових коштів або інших фінансових активів на фіксовану 
кількість власних інструментів. Такі інструменти включають в себе заборгованість перед Національним банком  
України, кошти кредитних організацій, кошти клієнтів, випущені боргові цінні папери. Після первісного визнання 
позикові кошти відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. 
Витрати з амортизації визнаються процентними витратами в звіті про прибутки або збитки. 

Обмін та модифікація 

Обмін борговими інструментами з суттєво відмінними умовами між банком і його первинними кредиторами, а також 
суттєві модифікації умов існуючих фінансових зобов’язань враховуються як погашення первинного фінансового 
зобов’язання і визнання нового фінансового зобов’язання. Умови вважаються суттєво відмінними, якщо дисконтована 
приведена вартість грошових потоків згідно нових умов, включаючи всі сплачені винагороди за вирахуванням 
отриманих винагород, дисконтованих із застосуванням первинної ефективної ставки відсотка, як мінімум на 10% 
відрізняється від дисконтованої приведеної вартості залишкових грошових потоків за первинним фінансовим 
зобов’язанням. Крім того, враховуються інші якісні фактори, такі як валюта, в якій деноміновано інструмент, зміна 
типу ставки відсотка, нові умови конвертації інструменту або модифікація умов обліковується як погашення, всі 
витрати або виплачені винагороди визнаються в складі прибутку або збитку від погашення. Якщо обмін борговими 
інструментами або модифікація умов обліковується як погашення, всі витрати або виплачені винагороди визнаються 
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в складі прибутку або збитку від погашення. Якщо обмін або модифікація не обліковуються як погашення, всі витрати 
та виплачені винагороди відображаються як корегування балансової вартості зобов’язання і амортизуються протягом 
залишкового строку дії модифікованого зобов’язання. Результати такої модифікації  відображаються в складі прибутку 
або збитку, якщо економічний зміст відмінності в балансовій вартості не відноситься до операції з капіталом з 
власниками.  

 

Опис облікової політики щодо зменшення корисності фінансових активів 

 

Знецінення фінансових активів: оціночний резерв під очікувані кредитні збитки 

Після первинного визнання по відношенню до фінансових активів оцінюваних за амортизованою вартістю, і 
інвестицій в боргові інструменти, оцінюваних за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та фінансової 
дебіторської заборгованості, визнається оціночний резерв під очікувані кредитні збитки, що до визнання 
бухгалтерського збитку одразу після первинного визнання активу. 

На основі прогнозів банк оцінює очікувані кредитні збитки, що  пов’язані з борговими інструментами, оцінюваними 
за амортизованою вартістю і за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, і з ризиками, що виникають в 
зв’язку із зобов’язаннями по наданню кредитів. Банк оцінює  очікувані кредитні збитки і визнає оціночний резерв під 
кредитні збитки на кожну звітну дату (місяць). Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає: неупереджену і 
виважену з врахуванням вірогідності суму, визначену шляхом оцінки діапазона можливих результатів, тимчасову 
вартість грошей і всю обґрунтовану і підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови і прогнозовані 
майбутні економічні умови, що є доступними на звітну дату без надмірних витрат та зусиль. 

Боргові інструменти, оцінювані за амортизованою вартістю, представлені банком в звіті про фінансовий стан за 
вирахуванням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. По відношенню до кредитних зобов’язань в звіті про 
фінансовий стан банк визнає окремий резерв під очікувані кредитні збитки в складі зобов’язань.  

Банк застосовує «трьохетапну» модель обліку знецінення на основі змін кредитної якості з моменту первинного 
визнання. Фінансовий інструмент, який не є знеціненим при первинному визнанні, класифікується як такий що 
відноситься до Етапу 1. Для фінансових активів Етапу 1 очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі, рівній частині 
очікуваних кредитних збитків за весь строк, які виникають в результаті дефолтів, які можуть відбутися протягом 
наступних 12 місяців або до дати погашення згідно договору, якщо вона наступає до закінчення 12 місяців («12-місячні 
очікувані кредитні збитки»). Якщо банк ідентифікує значне збільшення кредитного ризику з моменту первинного 
визнання, то актив переводиться до Етапу 2, а очікувані кредитні збитки за цим активом оцінюються на основі 
очікуваних кредитних збитків за весь строк, тобто до дати погашення згідно договору, але з врахуванням очікуваної 
передоплати, якщо вона передбачена («очікувані кредитні збитки за весь строк»). Якщо банк визначає, що фінансовий 
актив є знеціненим, актив переводиться до Етапу 3 і очікувані по ньому кредитні збитки оцінюються як очікувані 
кредитні збитки за весь строк. Для придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів очікувані 
кредитні збитки завжди оцінюються як очікувані кредитні збитки за весь строк.  

В якості виключення за певним фінансовим інструментом, таким як кредитні карти, які можуть включати як кредит, 
так і невикористане зобов’язання, банк оцінює очікувані кредитні збитки за період, протягом якого банк є схильним 
до кредитного ризику, тобто до тих пір, поки очікувані кредитні збитки не зменшаться за рахунок заходів по 
управлінню кредитним ризиком, навіть якщо такий період виходить за рамки максимального періоду кредитного 
договору. Це пов’язано з тим, що схильність до кредитного ризику в зв’язку із можливістю вимагати погашення 
заборгованості і анулювати невикористане зобов’язання не обмежується строком подання повідомлення, 
встановленого в договорі. 

 

Опис облікової політики щодо забезпечень 

 

Забезпечення – зобов’язання з невизначеним строком або сумою.  

Забезпечення визнаються у разі, якщо: 

а) Банк має існуюче зобов‘язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; 

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання 
зобов’язання; 

в) можна достовірно оцінити суму зобов‘язання.  

Забезпечення,  визнається в сумі,  яка має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого 
зобов’язання на кінець звітного періоду. Для отримання найкращої оцінки забезпечення слід враховувати ризики та 
невизначеності, які неминуче пов’язані з багатьма подіями та обставинами.  

Забезпечення визнається в балансі витратами Банку. 

Забезпечення переглядається на кінець кожного звітного періоду та коригується для відображення поточної 
найкращої оцінки.  

Якщо вже не має ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для 
погашення зобов’язання, забезпечення слід сторнувати з одночасним визнанням зменшення визнаних витрат. 
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Інші активи 

 

Опис облікової політики щодо визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою високоліквідні активи, які можна конвертувати у відому суму готівки 
за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти в банках, включаючи в 
Національному Банку України (за винятком обов’язкових резервів), які не є обмеженими для використання, 
заборгованість кредитних установ зі строком погашення до дев’яноста днів чи менше від дати виникнення, які мають 
незначний ризик зміни їх вартості та не обтяжені будь-якими договірними зобов’язаннями. Первинна оцінка та оцінка 
на дату балансу грошових коштів у національній валюті здійснюється за номінальною вартістю, в іноземній валюті 
здійснюється в еквівалентній вартості (за офіційним валютним курсом НБУ за видами валют) на дату первинного 
визнання або на дату оцінки. Кошти, щодо яких існують обмеження стосовно їх використання протягом періоду, 
виключаються з грошових коштів та їх еквівалентів. 

Кошти в банках відображаються за амортизованою вартістю, якщо (і) вони утримуються для отримання передбачених 
договором грошових потоків і ці грошові потоки представляють собою платежі виключно в рахунок основної суми 
боргу і процентів та (іі) вони не віднесені до категорії оцінюваних за справедливою вартістю через прибутки або 
збитки. 

 

Опис облікової політики щодо інвестицій в цінні папери 

 

Інвестиції Банку в цінні папери складаються із цінних паперів оцінених за амортизованою вартістю.  

Інвестиції, що оцінюються за амортизованою вартістю, являють собою інвестиції в боргові цінні папери (ощадні 
депозитні сертифікати, ОВДП), які утримуються у рамках бізнес-моделі, мета якої досягається шляхом отримання 
договірних грошових потоків, які є виключно платежами у рахунок основної суми боргу та процентів на непогашену 
частину основної суми та не мають на меті отримання доходів від продажу тощо. 

Після первісного визнання ці інвестиції, оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективного відсотка. Припинення визнання припиняється у випадку коли банком отримано кошти для його 
погашення. 

 

Опис облікової політики щодо основних засобів 

 

Банк визнає основні засоби активом в звіті про фінансовий стан лише у випадку, якщо: а) є ймовірність, що майбутні 
економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до Банку; та б) собівартість об’єкта можна достовірно оцінити. 
Основні засоби первісно відображаються в обліку за первісною вартістю, яка складається з вартості придбання 
об’єктів основного засобу та з врахуванням витрат, пов’язаних з їх придбанням. В подальшому основні засоби Банку 
визнаються за моделлю собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення 
корисності.  

Балансова вартість основних засобів оцінюється на предмет зменшення корисності у разі виникнення подій чи змін 
до обставин, що вказують на те, що балансову вартість даного активу, можливо, не вдасться відшкодувати.   

Амортизація об’єкта починається тоді, коли він стає доступний для використання. Амортизація розраховується 
прямолінійним методом. 

Витрати на ремонт і технічне обслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення і включаються до складу 
інших операційних витрат, за винятком випадків, коли суттєві витрати підлягають капіталізації. 

Визнання об’єктів основних засобів слід припиняти після а) вибуття активу; або б) коли Банк не очікує майбутніх 
економічних вигід від його використання або вибуття. Прибуток або збиток, що виникає при припиненні активу 
(розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включається в 
Звіт про прибутки або збитки при припиненні визнання активу. 

 

Опис облікової політики щодо нематеріальних активів 

 

Банк визнає нематеріальні активи лише у випадку, якщо у нього є очікування, що сума додаткових економічних вигід 
перевищить витрати (на придбання програмного забезпечення, на утримання розробників програмного 
забезпечення, накладні витрати), які пов’язані з ідентифікованим і унікальним програмним забезпеченням, що 
контролюється банком. Всі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговування), 
визнаються по мірі їх понесення банком. Контроль активу забезпечується якщо банк має повноваження отримувати 
майбутні економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигід. Здатність 
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Банку контролювати майбутні економічні вигоди від нематеріального активу,  як правило, виходить з юридичних 
прав. Придбане програмне забезпечення на яке банк має права визнається в звіті про фінансовий стан нематеріальним 
активом. 

Нематеріальні  активи оцінюються Банком  за їх собівартістю. Собівартість об’єкта нематеріальних активів – це 
грошовий еквівалент ціни на дату визнання та додаткових витрат що пов’язані з придбанням.  

На дату балансу нематеріальні активи Банку визнаються за моделлю собівартості за вирахуванням будь-якої 
накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Облік нематеріальних активів 
базується на строкові корисної експлуатації. Банк оцінює свої нематеріальні активи на предмет, чи є строк корисної 
експлуатації визначеним або невизначеним. Нематеріальні активи з невизначеним строком експлуатації не 
амортизуються. Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших 
юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності цих прав, але може бути коротшим в залежності від 
строку корисної експлуатації.  

Амортизація активу починається з наступного місяця, коли він стає придатним для використання, тобто коли він 
доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений 
Банком. Амортизація активу припиняється  на дату (звітний місяць), з якої припиняють визнання активу. 

Строк корисного використання активу Банк визначає, виходячи з очікуваної корисності активу.  

Строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів переглядається у разі зміни передбачуваних 
економічних вигід від його використання, зміни облікової політики Банку. У цьому разі амортизація об’єкта 
нематеріальних активів нараховується із залишкової вартості, виходячи з нового строку корисного використання, 
починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання. Визнання нематеріальних активів 
слід припиняти а) в разі його вибуття, або б)якщо від його використання або вибуття не очікується майбутніх 
економічних вигід. За програмним забезпеченням, яке оцінене як "програмне забезпечення, як послуга" Банк сплачує 
винагороду постачальникові в обмін на право доступу до програмного забезпечення, що діє під управлінням 
постачальника та відповідно не визнає такий актив як нематеріальний актив. 

 

Опис облікової політики щодо оренди 

 

Довгострокова оренда, в якій Банк виступає орендарем  

При  заключенні  договору,  Банк  визначає  чи  договір  або  окрема  його  частина  є  договорами довгострокової 
оренди. При цьому Банк використовує власне судження щодо груп об’єктів, які мають ознаки довгострокової оренди 
незалежно від строку дії конкретного договору. На дату початку оренди, Банк визнає актив з права користування та 
зобов’язання за договором оренди.  

На дату початку оренди орендар оцінює актив у формі права використання за первинною вартістю, яка складається 
із: суми розрахованого зобов’язання з оренди; авансів сплачених за орендними платежами, за вирахуванням стимулів 
до оренди; первинних прямих витрат, що пов’язані з отриманням договору оренди; розрахункової суми витрат на 
демонтаж, переміщення базового об’єкта або відновлення ділянки на якому він розташований. 

Після первинного визнання активи в формі права використання орендар оцінює за первинною вартістю за мінусом 
накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.  

Банк переглядає величину визнаного активу з права використання в результаті модифікації умов оренди (за наявності 
додаткових угод) відповідно збільшуючи чи зменшуючи його на величину переглянутого зобов’язання. 

Зобов’язання за договором оренди 

На дату початку оренди Банк оцінює зобов’язання за конкретним договором оренди в величині теперішньої 
(дисконтованої)  вартості орендних платежів, не сплачених на дату оцінки. Банк–орендар для правильного 
визначення суми зобов’язання з оренди дисконтує орендні платежі протягом строку оренди, застосовуючи процентну 
ставку залучення (додаткового запозичення). 

Оцінка зобов’язань за теперішньою (дисконтованою) вартістю застосовується Банком для груп активів, які Банк 
визнав як довгострокову оренду. 

Для розрахунку теперішньої (дисконтованої) вартості Банк використовує наступні дані: строк оренди, орендні 
платежі, ставка дисконтування. При розрахунку зобов’язання за теперішньою (дисконтованою) вартістю, сплачені 
аванси, в тому числі за останні періоди оренди, включаються до першого періоду графіка орендних платежів. 

Після первинного визнання зобов’язання з оренди визначаються як теперішня дисконтована  вартість несплачених 
орендних платежів.  

Визнання процентних витрат за договорами довгострокової оренди здійснюється за методом ефективної ставки 
відсотка, нарахування проводиться щомісячно з дати первинного визнання зобов’язання до дати його припинення 
визнання. 

Переоцінка орендного зобов’язання за договорами довгострокової оренди. 

Зміна орендних платежів після дати початку оренди визнається переоцінкою орендного зобов’язання з одночасним 
коригуванням активу з права використання. Банк дисконтує переглянуті орендні платежі з використанням:  
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а)  переглянутої ставки дисконту в разі зміни строку оренди (Банк визначає переглянуті орендні платежі на основі 
переглянутого строку оренди) або змінилися майбутні орендні платежі внаслідок зміни плаваючої ставки процента 
або змінилася оцінка можливості придбання; 

б) діючої ставки дисконтування при зміні сум, які що, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості, 
змінилися орендні платежі внаслідок зміни індексу або ставки. 

Модифікація за договорами довгострокової оренди. 

Орендар може обліковувати модифікацію умов договору оренди: 

а) як окремий договір оренди (новий), або 

б) як той, що не є окремим договором оренди (переглянутий договір, додаткова угода тощо). 

Банк обліковує модифікацію умов оренди як окремий договір оренди, якщо виконуються обидві умови: 

а) модифікація розширює сферу оренди за рахунок додавання права на використання одного або більше базових 
активів; і 

б) компенсація, передбачена орендою, збільшується на суму, що є еквівалентною ціні виділеної угоди, по наданню 
вказаного права, і всі необхідні корегування цієї ціни з врахуванням обставин конкретного договору. 

За таким окремим договором оренди розраховується зобов’язання з оренди на основі змінених договірних потоків та 
процентної ставки, що діє на момент такого окремого договору.  

Банк обліковує модифікацію умов оренди, які не є окремим договором оренди, шляхом переоцінки зобов’язання з 
оренди з  переглянутої ставки дисконтування, і при цьому: 

а)  при   модифікації, що приводить до звуження сфери оренди, Банк зменшує балансову вартість активу в формі 
права використання, щоб відобразити повне або часткове припинення даного договору оренди, і визнає прибуток 
або збиток на залишкову суму переоцінки;  

б)  по відношенню до всіх інших модифікацій орендар здійснює відповідне коригування активу в формі права 
використання. 

Витрати від короткострокової оренди 

Витрати за короткостроковою орендою визнаються в сумі орендної плати, що встановлена за місячний звітний 
період за договором. Гарантійні платежі та аванси сплачені визнаються Банком як витрати майбутніх звітних періодів. 

 

Опис облікової політики щодо оцінки запасів 

 

Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Банк отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Запаси матеріальних цінностей відображаються в балансі як активи та складаються з основних та допоміжних 
господарських матеріалів, швидкозношуваних предметів, що використовуються у банківській діяльності не більше 
ніж один рік.  

Одиницею обліку запасів матеріальних цінностей є одна товарно-матеріальна цінність або група однорідних 
(однакових за властивостями та призначенням) матеріальних цінностей. 

Первинно Банк визнає запаси за їх собівартістю. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на 
переробку та інші витрати під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у 
теперішній стан. Отримані запаси матеріальних цінностей передаються на тимчасове зберігання під звіт або відразу 
в експлуатацію з подальшим віднесенням на витрати. В подальшому собівартість запасів визнається за формулою 
"перше надходження-перший видаток" (ФІФО). 

На дату балансу запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартості та чистої вартості реалізації. 

 

 

Опис облікової політики щодо зменшення корисності нефінансових активів 

 

На кожну звітну дату Банк визначає, чи мають ознаки можливого знецінення його інші нефінансові активи. При 
оцінці таких ознак Банком вивчаються зовнішні та внутрішні фактори, що можуть свідчити про знецінення активу. 
При наявності таких ознак Банк проводить оцінку відшкодування вартості активу.  

Відшкодована вартість активу – це найбільша із наступних величин: справедлива вартість активу за вирахуванням 
витрат на вибуття чи цінність використання активу. Якщо балансова вартість активу перевищує відшкодовану вартість, 
актив вважається знеціненим і списується до суми відшкодування. При визначенні справедливої вартості за 
вирахуванням витрат на вибуття враховуються недавні ринкові операції. 

Збитки від знецінення Банк визнає в Звіті про прибутки або збитки в складі тих витрат, які відповідають призначенню 
знеціненого активу. В подальшому Банком проводиться на періодичній основі оцінка факторів відновлення 
корисності. Якщо така ознака є, Банк розраховує нову вартість відшкодування активу, та визнає прибутки з 
відновлення корисності з врахуванням обмежуючих правил щодо розрахунку вартості відновлення. 
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Визнання доходів та витрат 

 

Опис облікової політики щодо витрат 

 

Витрати Банку формуються при оплаті послуг, виплаті процентів, відчуженні активів та як адміністративні та інші 
витрати. 

Витрати визнаються, якщо є вірогідність того, що відбудеться зменшення економічних вигід та витрати можуть бути 
достовірно визначені. При визнанні витрат Банком застосовується принцип нарахування. Витрати визнаються 
Банком якщо виникає реальна заборгованість, тобто у Банка є угода, що має юридичну силу, про отримання послуг, 
та у Банка є документи, що підтверджують повне або часткове отримання послуг.  

Підходи щодо визнання витрат застосовуються окремо до кожної операції і відображаються за кожним видом витрат 
окремо. 

Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, визнаються витратами. 

 

Опис облікової політики щодо процентних доходів та процентних витрат 

 

За всіма фінансовими інструментами, оцінюваними за амортизованою вартістю, та ті, що оцінюються за ІСД, 
процентні доходи чи витрати визнаються з використанням методу ефективної процентної ставки, при дисконтуванні 
за якою очікувані майбутні грошові платежі або надходження протягом передбачуваного терміну використання 
фінансового інструмента або протягом більш короткого періоду часу, де це можливо, в точності приводяться до 
чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання. При розрахунку враховуються всі 
договірні умови за фінансовим інструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та комісійні або додаткові 
витрати, безпосередньо пов’язані з інструментом, що є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки, але не 
враховуються майбутні збитки за кредитами. Балансова вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання 
коригується в разі перегляду Банком оцінок платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість розраховується 
на підставі первісної ефективної процентної ставки, а зміна балансової вартості відображається як процентні доходи 
або витрати. 

У випадку зниження вартості фінансового активу або групи фінансових активів внаслідок знецінення, процентні 
доходи продовжують визнаватися за первинною процентною ставкою на основі нової балансової вартості. Тобто 
Банк розраховує процентні доходи застосовуючи ефективну ставку відсотка до валової балансової вартості для всіх 
фінансових активів, окрім знецінених. Якщо фінансовий актив стає знеціненим, та, відповідно, перебуває на Стадії 3 
знецінення, Банк розраховує процентні доходи за ним застосовуючи ефективну ставку відсотка до чистої балансової 
вартості фінансового активу. Якщо кредитна якість фінансового активу поліпшується такою мірою, що він вже не 
вважається знеціненим, Банк повертається до розрахунку процентних доходів на валовій основі. 

Скоригована ефективна ставка застосовується для активів, які є придбаними або створеними знеціненими 
фінансовими активами. 

 

Опис облікової політики щодо плати за послуги та комісійних доходів та витрат 

 

Банк отримує комісійні доходи/витрати від різних видів послуг, які він надає/отримує в ході своєї діяльності. 
Комісійні доходи/витрати визнаються за методом нарахування при завершенні такої операції (її частини) та у разі, 
якщо суму таких доходів/витрат можна достовірно визначити. При наданні/отриманні послуг періодичного 
характеру та у разі, якщо суму таких доходів/витрат можливо достовірно визначити, Банк їх визнає на щомісячній 
основі методом нарахування. Комісійні або частина комісійних, пов’язані з певними показниками дохідності, 
визнаються після виконання відповідних критеріїв. 

 

Опис облікової політики щодо витрат на програми лояльності клієнтів 

 

За програмами лояльності, які пов’язані з виплатою Cash-back після здійснення клієнтом розрахунків платіжними 
картками в торгівельно-сервісних мережах, які є учасниками бонусних програм, Банк визнає комісійну винагороду 
інтерчейндж в нетто-сумі за вирахуванням зобов’язання Cash-back. 

 

Опис облікової політики щодо амортизаційних витрат 

 

Первинну вартість об’єкту основного засобу, що амортизується, Банк розподіляє на систематичній основі протягом 
строку його корисної експлуатації.  Суму активу, що амортизується, Банк визначає після вирахування його 
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ліквідаційної вартості. До об’єктів, що не амортизуються належать земля і земельні ділянки, капітальні вкладення, 
об’єкти що класифіковані як утримувані для продажу. 

Амортизація активу починається з наступного місяця, коли він стає придатним для використання та  припиняється на 
одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату (звітний місяць), з якої актив класифікують як утримуваний для 
продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувані для продажу), або на дату (звітний 
місяць), з якої припиняють визнання активу. 

Амортизація  активів Банком не припиняється, коли актив не використовують або він вибуває з активного 
використання (на період техобслуговування, ремонту, реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та 
консервації), доки актив не буде  амортизований повністю.  

Обраний Банком, для використання, метод амортизації відображає очікувану форму споживання майбутніх 
економічних вигід від активів. Банк використовує прямолінійний метод нарахування амортизації, який полягає у тому, 
що витратами поточного періоду визнається завжди однакова частина суми активу, що амортизується, протягом 
усього визначеного терміну його корисного використання, якщо ліквідаційна вартість активу не змінюється, за 
винятком малоцінних необоротних матеріальних активів. Собівартість малоцінних необоротних матеріальних активів 
амортизується одночасно в місяці його використання. 

 

Опис облікової політики щодо витрат на амортизацію нематеріальних активів 

 

Первинну вартість об’єктів нематеріальних активів (крім активів з невизначеним строком корисної експлуатації, які не 
амортизуються), що амортизується, Банк розподіляє на систематичній основі протягом строку його корисної 
експлуатації. Строк корисного використання нематеріального активу визначається на основі договірних умов або на 
основі судження банку. 

Амортизація нематеріального активу починається з наступного місяця, коли він стає придатним для використання та  
припиняється на дату (звітний місяць), з якої припиняють визнання активу. 

Амортизація нематеріальних активів Банком не припиняється, коли актив не використовують або він вибуває з 
активного використання доки актив не буде  амортизований повністю.  

Обраний Банком, для використання, метод амортизації відображає очікувану форму споживання майбутніх 
економічних вигід від нематеріальних активів. Банк використовує прямолінійний метод нарахування амортизації, який 
полягає у тому, що витратами поточного періоду визнається завжди однакова частина суми нематеріального активу, 
що амортизується, протягом усього визначеного терміну його корисного використання. 

 

Опис облікової політики щодо доходів та витрат від продажу 

 

Правила визнання прибутків чи збитків від торгівельних операцій. 

Виручка від продажу товарів визнається, якщо задовольняються всі перевищені нижче умови: 

Банк передав покупцю значні ризики і винагороди, які пов’язані з правом вартості на товари; 

Банк більше не приймає участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності, і не контролює 
продані товари; 

сума виручки може бути надійно оцінена; 

існує вірогідність того, що економічні вигоди, що пов’язані з операцією, надійдуть до Банку; 

понесені або очікувані витрати, що пов’язані з операцією, можна надійно оцінити. 

Результат торговельних операцій складає прибуток чи збиток від операцій купівлі-продажу фінансових інструментів, 
що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки чи збитки, похідних інструментів та інших фінансових 
інвестицій, готівкової та безготівкової валюти, включаючи визнання результату переоцінки іноземних валют та 
результат продажу нематеріальних активів та основних засобів. 

 

Опис облікової політики щодо дивідендів 

 

Здатність банку оголошувати та виплачувати дивіденди підпадає під дію правил і норм українського законодавства. 
Дивіденди визнаються як зобов’язання і вираховуються з суми капіталу тільки, якщо вони були оголошені до сплати. 

Інший розподіл прибутку відображається в капіталі Банку в тому звітному періоді, в якому у Банку виникли права або 
зобов’язання відповідно до прийнятого Зборами акціонерів рішення. Розподіл прибутку здійснюється за рішенням 
акціонерів на основі бухгалтерської звітності, підготовленої відповідно до вимог МСФЗ. 

 

Опис облікової політики щодо виплат працівникам 
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Витрати на оплату праці, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,  а також 
підготовку кадрів та матеріальну допомогу, визнаються  в тому періоді, до якого вони відносяться.  

Утримання, нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податку з 
доходів фізичних осіб, військового збору відбувається одночасно з формуванням витрат із нарахування заробітної 
плати. Порядок сплати податків визначається чинним законодавством України. 

 

Опис облікової політики щодо виплат при звільненні 

 

Зобов’язання з пенсійного забезпечення та інших виплат  

Банк не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, яка 
передбачає розрахунок поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Ці 
витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. Крім цього, Банк не має 
зобов’язань із суттєвих пільг для співробітників після припинення трудової діяльності, та відповідно не створює 
зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Також банк не має зобов'язань за іншими виплатами по закінченні трудової 
діяльності, такі як страхування життя та медичне обслуговування, оплати додаткових відпусток за вислугу років, 
виплати при звільненні тощо. 

 

Податки 

 

Опис облікової політики щодо податку на прибуток 

 

Активи з поточного податку на прибуток оцінюються в сумі, яку Банк сплатив як аванс, що може бути витребуваний 
з податкових органів, а зобов’язання з поточного податку на прибуток в сумі, що очікується до  сплати податковим 
органам. Для розрахунку вказаної суми зобов’язань з податку на прибуток Банк застосовує податкові ставки та норми 
податкового законодавства, що діють на звітну дату. Зобов’язання з поточного податку на прибуток визнається в Звіті 
про фінансовий стан банком за фактом складання податкової звітності. Витрати з поточного податку на прибуток 
визнавалися банком в Звіті про прибутки або збитки. 

 

Опис облікової політики щодо відстроченого податку на прибуток 

 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць між податковою 
базою активів та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності на звітну дату з використанням методу 
балансових зобов’язань. Відкладені податки на прибуток відображаються щодо всіх тимчасових різниць, крім 
випадків,  визначених МСФЗ. 

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими різницями та невикористаними податковими 
збитками лише в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, проти якого 
можуть бути зараховані ці тимчасові різниці, що зменшують податкову базу. З метою оцінки ймовірності отримання 
в майбутньому оподатковуваного прибутку Банком на кінець кожного звітного періоду проводиться його 
співставлення з планами Банку щодо отримання прибутку в майбутньому,  які затверджені відповідними 
колегіальними органами Банку, фактичними даними виконання планових показників в попередніх звітних періодах. 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за ставками оподаткування, які будуть застосовуватися 
протягом періоду реалізації активу чи врегулювання зобов’язання, виходячи із законодавства, що набрало чинності 
або буде чинним на звітну дату. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів та зобов’язань переглядається на кожну звітну дату та знижується 
в тій мірі, в якій перестає бути вірогідним отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 
використати всі або частину відстрочених податкових активів. Також при оцінці вартості відстрочених податкових 
активів та зобов’язань враховуються перспективні зміни законодавства. 

Відстрочений податок на прибуток визнається у Звіті про прибутки або збитки. Якщо операції, визнавалися Банком 
у складі власного капіталу, то будь який пов’язаний з ними податковий вплив визнається безпосередньо в капіталі. 

 

Опис облікової політики щодо податків, окрім податку на прибуток 

 

В Україні діють різні операційні податки, що застосовуються у відношенні до діяльності Банку. Ці податки 
відображаються у складі інших операційних витрат. Активи визнаються в сумі авансів, сплачених Банком та які 
належать до заліку проти визнаних зобов’язань в майбутньому або до повернення податковими органами. 
Зобов’язання формуються в сумі, що очікується до сплати податковим органам. Для розрахунку вказаної суми 
зобов’язань Банк застосовує податкові ставки та норми податкового законодавства, що діють на звітну дату. Витрати 
з інших податків визнавалися банком в Звіті про прибутки або збитки. 
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Статутний капітал 

 

Опис облікової політики щодо статутного капіталу 

 

Статутний капітал Банку складає сплачений та зареєстрований підписний капітал. Статутний капітал Банку поділений 
на прості іменні акції. Прості акції не підлягають погашенню. Статутний капітал Банку був сформований за рахунок 
вкладів акціонерів в грошових коштах, при цьому акціонери мають право на отримання дивідендів і розподіл капіталу 
в українській гривні.  

Привілейованих акцій у Банку немає. 

Статутний капітал Банку збільшується за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку за умови, що всі випущені акції 
зареєстровані в комісії по цінних паперах, НБУ та державного реєстратора та повністю сплачені. Збільшення 
здійснюється шляхом випуску нових акцій Банку або підвищення номінальної вартості акцій.  

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку приймається Загальними зборами акціонерів Банку. 
Зменшення статутного капіталу може здійснюватися тільки за згодою Національного банку України. 

Зменшення здійснюється шляхом зниження номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій Банку через 
викуп частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій або їх перепродажу. 

 

Опис облікової політики щодо операцій між пов'язаними сторонами 

 

Пов’язаними особами банку є: а) провідний управлінський персонал представлений членами Правління Баку, які 
здійснюють планування, управління та контроль за фінансовою та операційною діяльністю Банку; а також б)інші 
пов'язані сторони представлені підприємствами, які перебувають під контролем акціонерів Банку. Оцінка активів та 
зобов’язань за операціями з пов’язаними сторонами здійснюється на основі методу порівнювальної неконтрольованої 
ціни, що визначається як ціна на аналогічну продукцію (товари, роботи та послуги) та реалізується не пов’язаній з 
Банком особі у звичайних умовах діяльності. За операціями з пов’язаними сторонами Банк застосовує звичайні ціни 
та умови, тобто такі, які пропонуються іншим клієнтам Банку. 

 

Опис облікової політики щодо застави 

 

Отримана застава 

Банк визнає в обліку заставу за активними кредитними операціями. Сума застави  Банку визнається за датою укладання 
договору (або на дату, якою контракт більш чітко визначає виникнення юридичних наслідків у Банку) та погашається 
за датою, коли Банк втрачає юридичне право на забезпечення. 

Отримана застава, первинно визнається в обліку за вартістю активів, отриманих у заставу, що визначена умовами 
договору. Бухгалтерський облік застави ведеться за її видами. 

У разі непогашення кредиту та в разі прийняття рішення відповідними колегіальними органами, Банк за наданим 
забезпеченням проводить роботу щодо відчуження предмету застави.  На момент проведення відчуження предмету 
застави Банк проводить оцінку його справедливої вартості. За рахунок справедливої вартості погашаються всі складові 
кредиту, включаючи основний борг, проценти, комісії інші нараховані доходи за кредитом. У разі наявності у клієнта 
декількох видів застави, робота по погашенню продовжується до повного погашення заборгованості, шляхом 
звернення стягнення на всі види застав. Непогашена частина кредиту, включаючи її складові, що закривається за 
рахунок інших видів забезпечення, включаючи заставу, списується за рахунок сформованого страхового резерву за 
відповідним рішенням Правління Банку. 

 У разі, якщо Банк набуває право власності на об'єкти необоротних активів шляхом реалізації права заставодержателя, 
такі об'єкти в подальшому можуть відповідно до наміру Банку класифікуватися в портфелі з метою продажу, в 
портфель до використання або як інвестиційна нерухомість, а для запасів, що перейшли у власність Банку, -  
обліковуватися як оборотні активи. Рішення щодо цього приймається колегіальним органом Банку. 

Надана застава 

На дату звітності банк не мав активів, що знаходяться у заставі. 

 

 

 

Опис інших аспектів облікової політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 

 

Бухгалтерський облік Банку здійснюється відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності в банківських установах України, встановлених правилами Національного Банку 
України відповідно до МСФЗ. 
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5. Суттєві облікові судження та оцінки 
 

Для застосування облікової політики Банку керівництво використовувало свої судження і робило оцінки щодо 

визначення сум, визнаних у проміжній фінансовій звітності.  

 

Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються  в проміжній фінансовій  

звітності, включають: оцінку безперервності діяльності, оцінку бізнес-моделі; оцінку грошових коштів на 

відповідність потоків від фінансового активу визначенню виключно виплат основної суми боргу і відсотків (SPPI); 

оцінку очікуваних кредитних збитків та збільшення кредитного ризику; модифікацію фінансових активів; політику 

списання та припинення визнання фінансових активів; визнання відстроченого податку на прибуток; визнання 

активів на право використання та зобов’язань за довгостроковою орендою. 

 

Безперервність діяльності 

 

 

Керівництво підготувало цю проміжну фінансову звітність на основі припущення безперервності діяльності. При 
винесенні даного судження керівництво враховувало поточний фінансовий стан Банку, існуючі наміри, достатність 
регулятивного капіталу і ліквідності, очікувані результати діяльності Банку, фінансові ресурси, що є в наявності, а 
також вплив економічного середовища, в якому Банк здійснює свою діяльність, та інші фактори.  

 

Військова агресія зі стороні РФ  з 24 лютого 2022 року і до поточного часу мала наступний вплив на операційну 
діяльність Банку:  

Банк здійснює діяльність та обслуговування клієнтів в усіх основних точках присутності Банку - всі відділення 
працюють з врахуванням обмежень щодо безпечної діяльності в прифронтових зонах; 

Банк також продовжує дистанційне обслуговування та супровід клієнтів та банківських продуктів. 

 

На поточний час (на час випуску цього звіту) воєнна агресія РФ продовжується на сході та півдні України, тобто в 
областях, в яких Банк має незначний обсяг банківських операцій та клієнтської бази. Так кількість активних клієнтів 
в областях України, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, на січень 2022 року досягала 6-8% від загальної кількості. 
З врахуванням значної тимчасової міграції та евакуації населення вплив агресії РФ на здатність Банку продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі оцінюємо як не значний. 

 

Для запобігання не керованого росту кредитного ризику з 24.02.2022 року та до кінця червня, Банк тимчасово 
обмежив  активні кредитні операції фізичних осіб. Водночас для підтримки платоспроможності клієнтів Банку були 
впроваджені кредитні канікули в частині сплати основного боргу та з оплати за користування кредитними коштами. 
В зв'язку з відсутністю операційної діяльності частина працівників Банку протягом березня-липня 2022 року 
знаходилась в стані простою, скорочення персоналу Банк не проводив. 

З оглядом на воєнний стан Банком погіршилась прогнозна макроекономічна інформація, що використовується під 
час розрахунку МСФЗ резервів. 

 

На поточний час (на час випуску цього звіту) Банк здійснив оцінку клієнтських сегментів та поновив операції 
кредитування для клієнтів з бездоганною кредитною історією.  

Для діючих клієнтів Банку, в яких виникли тимчасові фінансові труднощі Банк активно пропонує програми 
реструктуризації заборгованості, перегляд термінів та відсотків за кредитами.  

 

Тимчасове скорочення обсягу кредитних операцій, втрати від зниження трансакційної активності клієнтів протягом 
березня-липня 2022 року компенсуються скороченням витрат Банку на залучення депозитів, скороченням 
нормативних адміністративних витрат Банку пов'язаних з операційною діяльністю Банку.  

Таким чином, збереження рівня операційної ефективності діяльності дозволяє Банку досягати планових фінансових 
показників 2022 року з незначним відхиленням. 

 

З оглядом на відсутність суттєвих матеріальних втрат активів Банку, незначний вплив на кредитний портфель с точки 
зору тимчасових територіальних втрат, наявність фінансових ресурсів Банк вважає зваженим та достовірним судження 
щодо безперервності діяльності Банку в найближчому майбутньому. 
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Основні суттєві оцінки  

 

Оцінка очікуваних кредитних збитків: 

Оцінка очікуваних кредитних збитків - значна оцінка, для отримання якої використовується методологія оцінки, 
моделі і вихідні дані. Наступні компоненти роблять серйозний вплив на оціночний резерв під кредитні збитки: 
визначення дефолту, значне збільшення кредитного ризику, ймовірність дефолту (PD), схильність до ризику дефолту 
і розмір збитку в разі дефолту (LGD). Окремий істотний блок - економетричні моделі щодо оцінки впливу 
макроекономічного середовища на ризик-параметри PD та LGD, а також, прогнозування майбутніх значень 
макроекономічних факторів за визначеними сценаріями. 

Банк на постійній основі здійснює бек-тестування та валідацію моделей та вхідних/вихідних даних з метою зниження 
розбіжностей між розрахунковими очікуваними кредитним збитками і фактичними збитками по кредитах. 

Банк використовує прогнозну інформацію для оцінки очікуваних кредитних збитків, отриману за результатами 
використання власних  прогнозних макроекономічних моделей. 

Схильність до кредитного ризику відновлюваних механізмів кредитування (наприклад, кредитних карт, овердрафтів): 

Для кредитних карт заборгованість під ризиком дефолту прогнозується шляхом використання поточного балансу та 
коефіцієнту кредитної конверсії (CCF), що дозволяє прогнозувати використання кредитного ліміту на момент 
дефолту в майбутньому. Банк враховує історичну інформацію під час визначення періоду протягом якого є схильність 
до кредитного ризику з урахуванням процедур з управління кредитними лімітами. Зокрема, збільшення/зменшення 
кредитних лімітів клієнтам в межах зобов’язань затверджується Банком окремо за кожним позичальником та залежить 
від багатьох факторів: якості обслуговування боргу, аплікаційних та трансакційних даних, утилізація ліміту та 
сукупності інших факторів. 

Значне збільшення кредитного ризику: 

Щоб встановити факт значного збільшення кредитного ризику, Банк порівнює ризик настання дефолту протягом 
терміну дії фінансового інструменту на звітну дату з ризиком настання дефолту на дату первісного визнання. В 
процесі оцінки розглядається відносне збільшення кредитного ризику, а не конкретний рівень кредитного ризику на 
звітну дату. Банк враховує всю обґрунтовану і достовірну прогнозну інформацію, доступну без надмірних витрат чи 
зусиль, включаючи поведінкові аспекти конкретних клієнтських портфелів. Банк визначає поведінкові ознаки 
збільшення кредитного ризику до моменту дефолту і включення відповідної прогнозної інформації в оцінку 
кредитного ризику на рівні окремого інструменту або портфеля. 

 

Пояснення джерел невизначеності оцінки із значним ризиком спричинення суттєвого коригування 

 

 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок і 
припущень, що впливають на застосування облікової політики. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих 
оцінок. Оцінки і пов’язані з ними допущення переглядаються на постійній основі. Зміни в оцінках визнаються в тому 
періоді, в якому оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах. Введення воєнного стану в Україні У зв’язку з 
військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, провідний управлінський персонал Банку вжив всі необхідні 
заходи щодо забезпечення безперервної діяльності Банку.  
Невизначеність щодо потенційних майбутніх економічних сценаріїв в умовах воєнного стану та його вплив на 
кредитні збитки вимагають врахування додаткових економічних сценаріїв під час розрахунку очікуваних кредитних 
збитків. Згідно з пунктом 5.5.17 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» оцінка очікуваних кредитних збитків базується на 
обґрунтовано необхідній та підтверджуваній інформації про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх 
економічних умов, яка може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату, що неможливо 
забезпечити в умовах активних бойових дій в країні.  
У період з початку дії воєнного стану та до 30 червня 2022 року в Україні банкам надана можливість розглянути 
питання щодо запровадження «кредитних канікул» (відстрочення платежів за основною сумою кредиту та/або 
процентами за ним). Запровадження «кредитних канікул» не призводить до визнання банками прострочення платежів 
(основної суми боргу та/або процентів). Тобто, відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 
простроченої заборгованості за процентами та/або частиною основної суми кредиту, що непогашені у строк, 
передбачений первісними умовами кредитного договору, протягом вказаного періоду не здійснювалося. На час 
випуску цього звіту Банк не має достатньо історичних даних для оцінки впливу завершення терміну дії «кредитних 
канікул» на обсяг прострочення платежів та розмір кредитних збитків. 
В умовах активних бойових дій на території України виникає значний ризик фізичного пошкодження активів або 
відсутність доступу до них, а також ризик знецінення активів через зменшення суми очікуваного відшкодування. 
Відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» потрібно тестувати всі активи, щодо яких можливе 
потенційне знецінення.  
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Опис політики щодо непередбачених зобов'язань та непередбачених активів 

 

Юридичні аспекти 

В ході звичайного ведення операцій Банк виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво вважає, 
що остаточний розмір зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів або спорів, не матиме 
суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутньої діяльності Банку. 

 

Оподаткування 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності, 
включаючи правила валютного й митного контролю, продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних 
актів часто нечіткі, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і центральних органів влади, а також 
інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не поодинокі. 

Керівництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, які регулюють діяльність Банку, є правильним, і 
діяльність Банку здійснюється в повній відповідності до законодавства, яке регулює його діяльність, і що Банк 
нарахував та сплатив усі належні податки. 

Керівництво Банку вважає, що політика ціноутворення в Банку відповідає ринковим умовам. Керівництво впровадило 
системи внутрішнього контролю (в тому числі використання інформації, отриманої з незалежних джерел, такої, як 
ринкові ціни, підтверджені фондовими біржами, всесвітньо визнаними інформаційними агентствами або 
незалежними оцінювачами), щоб забезпечити дотримання положень нового законодавства про трансфертне 
ціноутворення. Так як практика впровадження нових правил трансфертного ціноутворення в Україні ще недостатньо 
розвинена, вплив заперечування трансфертних цін Банку не може бути оцінений з достатнім ступенем надійності. 
Оскільки українське податкове законодавство не містить чіткого керівництва з деяких питань, Банк час від часу 
застосовує інтерпретацію таких невизначених питань, яка, на думку Банку, є підходящою відповідно до чинного 
законодавства. У спірних ситуаціях Банк звертається до компетентних органів для отримання консультацій. 

Керівництво в даний час вважає, що податкові позиції та інтерпретації Банку будуть підтверджені, проте існує ризик 
того, що буде потрібний відтік ресурсів, в тому випадку, якщо ці податкові позиції та інтерпретації законодавства 
будуть оскаржені відповідними органами. Надійно оцінити наслідки цих розбіжностей неможливо, проте вони 
можуть виявитися істотними. 

Разом з тим, Керівництво Банку вважає, що його інтерпретація відповідного законодавства є правильною і що 
податкові, валютні та митні позиції Банку будуть підтверджені. Відповідно, на 31 березня  2022 року, резерв на 
покриття потенційних податкових зобов’язань Банк не формував. 

Зобов’язання кредитного характеру 

Зобов'язання кредитного характеру містять невикористану частину суми кредиту, яка надається клієнту. На звітну дату 
зобов'язання банку, пов'язані з кредитуванням, є відкличним. Невикористані умовні зобов'язання кредитного 
характеру переглядаються Кредитним комітетом Банку на регулярній основі та можуть бути змінені. Зокрема,  в разі 
наявності ознак погіршення фінансового стану позичальника або в інших випадках коли існують ризики для Банку, 
ліміт закривається або переглядається в сторону зменшення.  

З іншого боку, ліміт може бути збільшено за результатами аналізу ризику та поведінкових характеристик клієнта. 
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6. Запровадження нових або переглянутих стандартів та роз`яснень 

 

Нові стандарти, роз’яснення і поправки до діючих стандартів і роз’яснень  

 
Зміни до МСФЗ 3 – «Посилання на Концептуальні основи»  
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» – «Посилання на концептуальні 
основи». Мета цих змін – замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності», випущену 
в 1989 році, на посилання на «Концептуальні основи подання фінансових звітів», випущені у березні 2018 року, без 
внесення значних змін до вимог стандарту.  
Рада також додала виняток із принципу визнання в МСФЗ 3, щоб уникнути виникнення потенційних прибутків або 
збитків «2-го дня», для зобов'язань та умовних зобов'язань, що стосувалися б сфери застосування МСФЗ (IAS) 37 або 
Роз'яснення (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі», якби вони виникали в межах окремих операцій.  
Водночас Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ 3 щодо умовних активів, на які заміна посилань на 
«Концепцію підготовки та подання фінансової звітності» не вплине.  
Ці зміни набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, та 
застосовуються перспективно. Очікується, що ці зміни не будуть мати суттєвого впливу на Банк.  
 
Поправки до МСБО (IAS) 16 – «Основні засоби: надходження до використання за призначенням»  
У травні 2020 року Рада з МСБО випустила документ «Основні засоби: надходження до використання за 
призначенням», який забороняє організаціям віднімати з первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які 
надходження від продажу виробів, виготовлених у процесі доставки цього об'єкта до місця розташування та 
приведення його до стану, який потрібний для його експлуатації відповідно до намірів керівництва. Натомість 
організація визнає надходження від продажу таких виробів, а також вартість виробництва цих виробів у складі 
прибутку чи збитку.  
Дані поправки набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 р. або після цієї дати, 
і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для використання 
на дату початку (або після неї) раннього з поданих у фінансової звітності періоду, у якому організація вперше 
застосовує ці поправки.  
Ці поправки не застосовні до фінансової звітності Банку.  
 

 
 

7. Нові облікові положення 

 
Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу  
Нижче зазначено нові стандарти/зміни та роз'яснення, які були випущені, але ще не набрали чинності на дату 
публікації фінансової звітності Банку. Банк планує застосувати ці нові стандарти, зміни та роз'яснення, якщо 
застосовно, після набуття ними чинності.  
Зміни до МСБО (IAS) 1 – «Подання фінансової звітності» стосуються класифікації поточних та 
довгострокових зобов'язань, зокрема:  
- уточнено, що зобов’язання класифікується як довгострокове, якщо організація має право відстрочити врегулювання 
зобов’язання щонайменше на 12 місяців – це право має існувати на дату закінчення звітного періоду;  
- класифікація залежить тільки від наявності такого права і не залежить від ймовірності того, чи планує компанія 
скористатися цим правом;  
- докладніше прописаний порядок оцінки обмежувальних умов (ковенантів).  
Вказані зміни набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї 
дати, та застосовуються ретроспективно. В даний час Банк аналізує можливий  вплив цих змін на поточну 
класифікацію зобов'язань та необхідність перегляду умов за існуючими договорами позики.  
Зміни до МСФЗ (IAS) 1 та Практичних рекомендацій № 2 щодо застосування МСФЗ – «Розкриття 
інформації про облікову політику» 
 У лютому 2021 року Рада з МСФЗ внесла зміни до МСФЗ (IAS) 1 та Практичних рекомендацій № 2 щодо 
застосування МСФЗ «Формування суджень про суттєвість», які містять керівництво та приклади, які допомагають 
організаціям застосовувати міркування щодо суттєвості при розкритті інформації про облікову політику. Зміни 
повинні допомогти організаціям розкривати більш корисну інформацію про облікову політику за рахунок заміни 
вимоги про розкриття організаціями «значних положень» облікової політики на вимогу про розкриття «суттєвої 
інформації» про облікову політику, а також за рахунок додавання керівництва щодо того, як організації повинні 
застосовувати поняття суттєвості при ухваленні рішень про розкриття інформації про облікову політику.  
Зміни до МСФЗ 1 застосовуються до річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати, з 
можливістю дострокового застосування. Оскільки зміни до Практичних рекомендацій № 2 щодо застосування МСФЗ 
містять необов'язкове керівництво щодо застосування визначення суттєвості до інформації про облікову політику, 
обов'язкова дата набуття чинності цими змінами відсутня.  
На даний час Банк проводить оцінку впливу цих змін щодо розкриття інформації про облікову політику Банку. 
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Зміни до МСБО (IAS) 8 – «Визначення бухгалтерських оцінок»  
У лютому 2021 року Рада з МСФЗ внесла зміни до МСБО (IAS) 8, в яких вводиться визначення «бухгалтерських 
оцінок». У змінах пояснюється відмінність між змінами у бухгалтерських оцінках та змінами в обліковій політиці, та 
виправленням помилок. Крім того, у документі пояснюється, як організації використовують методи вимірювання та 
вихідні дані для розробки бухгалтерських оцінок.  
Зміни набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати, та 
застосовуються до змін в обліковій політиці та змін у бухгалтерських оцінках, що відбуваються на дату початку 
зазначеного періоду або після неї. Дозволяється дострокове застосування за умови розкриття цього факту. Очікується, 
що ці зміни не будуть мати суттєвого впливу на Банк.  
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» – «Комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» для 
припинення визнання фінансових зобов'язань»  
В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ 
(IFRS) 9, де уточнюється склад сум комісійної винагороди, які організація враховує при оцінці того, чи є умови нового 
або модифікованого фінансового зобов'язання такими, що суттєво відрізняються від умов первісного фінансового 
зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені або отримані між 
кредитором та позичальником, включаючи комісійну винагороду, виплачену або отриману кредитором або 
позичальником від імені іншої сторони. Організація повинна застосовувати ці зміни щодо фінансових зобов'язань, 
які були модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому організація вперше 
застосовує цю поправку.  
Ця зміна набирає чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. 
Дозволяється дострокове застосування. Банк застосує цю поправку щодо фінансових зобов'язань, які були 
модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому він вперше застосує цю 
поправку. Очікується, що ця зміна не буде мати суттєвого впливу на фінансову звітність Банку.  
 
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування»  
У травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ 17 «Договори страхування», новий стандарт фінансової звітності 
для договорів страхування, який розглядає питання визнання та оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ 
(IFRS) 17 набуде чинності, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Договори страхування», який був випущений у 2005 
році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя та страхування, відмінне 
від страхування життя, пряме страхування та перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також 
до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків із сфери застосування 
стандарту. МСФЗ 17 запроваджує нові облікові вимоги для банківських продуктів з характеристиками договорів 
страхування, що може вплинути на визначення того, які інструменти або їх компоненти будуть належати до сфери 
застосування МСФЗ 9 або МСФЗ 17.  
Кредитні картки та аналогічні продукти, що надають страхове покриття: більшість емітентів таких продуктів зможуть 
продовжувати застосовувати існуючий порядок обліку та враховувати їх, як фінансові інструменти, згідно МСФЗ 
(IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 17 виключає зі своєї сфери застосування договори кредитних карток (або аналогічні договори, 
що закріплюють кредитні угоди або угоди про обслуговування платежів), які відповідають визначенню договору 
страхування, у тому й лише тому випадку, якщо організація не відображає оцінку страхового ризику, пов'язаного з 
окремим клієнтом, при визначенні ціни договору з цим клієнтом.  
Коли страхове покриття надається у межах договірних умов кредитної картки, емітент повинен:  
- відокремити компонент страхового покриття та застосовувати до нього МСФЗ (IFRS) 17;  
- застосовувати інші стандарти (наприклад, МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 
або МСФЗ (IAS) 37 «Оціночні зобов'язання, умовні зобов'язання та умовні активи») до інших компонентів.  
В даний час Банк проводить оцінку впливу застосування МСФЗ (IFRS) 17 на свою фінансову звітність.  
 
Зміни до МСБО (IAS) 37 – «Обтяжливі договори – витрати на виконання договору»  
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 37, в яких пояснюється, які витрати організація 
повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим чи збитковим.  
Поправки передбачають застосування підходу, що ґрунтується на «витратах, безпосередньо пов'язаних з договором». 
Витрати, що безпосередньо пов'язані з договором щодо надання товарів або послуг, включають як додаткові витрати 
на виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні та 
адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, виключаються, крім випадків, коли вони явно 
підлягають відшкодуванню контрагентом за договором. 
 Ці зміни набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. 
Банк буде застосовуватиме дані зміни до договорів, за якими він ще не виконав всі свої обов'язки на дату початку 
річного звітного періоду, в якому він уперше застосовує ці зміни. 
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8.  Підкласифікація активів, зобов`язань та власного капіталу 
 

 Поточний звітний період Попередній звітний 
період  

Грошові кошти та їх еквіваленти    

  Грошові кошти   

Готівка 21 055 55 283 

Кореспонденські рахунки, депозити та кредити 
овернайт у банках 26 902 124 313 

України 26 902 124 304 

Інших країн - 9 

Загальна сума грошових коштів 47 957 179 596 

Кредити та аванси клієнтам   

Кредити корпоративним суб'єктам господарювання 16 142 19 435 

Кредити покупцям 1 472 198 1 469 573 

Загальна сума кредитів та авансів клієнтам 1 488 340 1 489 008 

 
Категорії фінансових активів   

Фінансові активи за амортизованою собівартістю 1 536 297  1 878 825 

Інші фінансові активи   

Дебіторська заборгованість за операціями з платіжними 
картками 499 23 644 

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою - - 

Обмежені до використання грошові кошти та їх еквіваленти 129 407 120 653 

Інша дебіторська заборгованість 6 874 9 770 

Загальна сума інших фінансових активів 136 780 154 067 

Загальна сума фінансових активів 1 673 077 2 032 892 

 
Нематеріальні активи та гудвіл   

Нематеріальні активи за винятком гудвілу   

Комп'ютерне програмне забезпечення 3 838 5 736 

Нематеріальні активи на етапі розробки - 406 

Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу 3 838 6 142 

Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу 3 838 6 142 

 
Основні засоби   

Земля та будівлі   

Земля 81 128 81 128 

Будівлі 290 211 294 220 

Загальна сума землі та будівель 371 339 375 348 

Транспортні засоби   

Автомобілі 322 341 

Загальна сума транспортних засобів 322 341 

Офісне обладнання 1 732 1 826 

Комп'ютерне обладнання 11 514 12 561 

Незавершені капітальні вкладення в основні засоби 6 70 

Загальна сума основних засобів 384 913 390 146 

 
Різні активи   

Боргові інструменти утримувані   

Державні боргові інструменти утримувані - 210 221 

Загальна сума боргових інструментів утримуваних - 210 221 

Інші нефінансові активи   

Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на 
прибуток 1 178 913 

Дебіторська заборгованість за податком на додану вартість 859 600 

Дебіторська заборгованість за іншими податками 319 313 
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Попередні платежі 4 216 1 249 

Запаси 2 284 2 460 

Інші активи 21 916 23 929 

Загальна сума інших нефінансових активів 29 594 28 551 

 
Категорії фінансових зобов`язань   

Фінансові зобов`язання за амортизованою собівартістю 1 666 512 2 055 668 

Загальна сума фінансових зобов`язань 1 666 512 2 055 668 

 
Інші фінансові зобов`язання   

Кредиторська заборгованість за операціями з платіжними 
картками 

1 676 53 266 

Кредиторська заборгованість за лізингом (орендою) 11 673 13 292 

Інша кредиторська заборгованість 10 807 136 873 

Усього інших  фінансових зобов`язань 24 156 203 431 

 
Різні зобов`язання   

Депозити від банків - 2 

Депозити від клієнтів   

Залишки на строкових депозитах від клієнтів 1 257 502 1 349 606 

Залишки на поточних рахунках від клієнтів 384 854 502 629 

Загальна сума депозитів від клієнтів 1 642 356 1 852 235 

 
Інші нефінансові зобов'язання   

Аванси отримані 876 1 972 

Нарахування та відстрочений дохід   

Відстрочений дохід 38 38 

Нарахування 3 812 3 468 

Кредиторська заборгованість за розрахунками з праців-
никами банку 8 281 10 297 

Загальна сума нарахувань і відстрочений дохід 12 131 13 803 

Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням 
та податками за винятком податку на прибуток   

Кредиторська заборгованість за податком на додану вартість 207 - 

 Інша кредиторська заборгованість 2 447 2 682 

Загальна сума інших нефінансових зобов`язань 15 661 18 457 

 
Різний власний капітал   

Статутний капітал 1 152 940 1 152 940 

Резервні та інші фонди банку 15 290 15 290 

Нерозподілений прибуток/(збиток) (672 464) (698 107) 

 

 
Чисті активи (зобов`язання)   

Активи 2 181 849 2 548 158 

Зобов'язання 1 682 173 2 074 125 

Чисті активи (зобов'язання) 499 676 474 033 

 

Розкриття додаткової інформації 
 

На звітну дату до статті «Нарахування» віднесено кредиторську заборгованість за зборами до ФГВФО; до статті «Інша 
кредиторська заборгованість» віднесено заборгованість за розрахунками перед бюджетом (ПДФО та військовий збір 
на суми нарахованих відсотків) та іншу заборгованість за розрахунками перед працівниками та іншими особами. 
 
Запаси 
 
Розкриття інформації про запаси 
 
Запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що Банк отримає в майбутньому економічні вигоди, 
пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 
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Запаси матеріальних цінностей відображаються в балансі як активи та складаються з основних та допоміжних 
господарських матеріалів, швидкозношуваних предметів, що використовуються у банківській діяльності не більше 
ніж один рік.  
Одиницею обліку запасів матеріальних цінностей є одна товарно-матеріальна цінність або група однорідних 
(однакових за властивостями та призначенням) матеріальних цінностей. 
 

Розкриття кількісної інформації про запаси Поточний період Попередній період 

Запаси, за чистою вартістю реалізації 2 284 2 460 

Вартість запасів, визнаних як витрати протягом періоду 395 292 

 

9.  Аналіз доходів та витрат 
 

 Поточний звітний 
період 

Попередній звітний 
період  

Дохід від звичайної діяльності   

   

Процентні доходи   

Процентні доходи від грошових коштів та їх еквівалентів 1 - 

Процентні доходи від боргових інструментів утримуваних 2 134 1 981 

Процентні доходи від кредитів та авансів клієнтам 193 895 171 095 

Загальна сума доходу від продажу 196 030 173 076 

Суттєві доходи та витрати  
   

Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від 
зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи 
збитку, кредити та аванси 

  

Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або 
збитку, кредити та аванси 

18 126 9 029 

Сторнування збитку від зменшення корисності, визнаного у 
складі прибутку або збитку, кредити та аванси (340) 314 

Чистий збиток від зменшення корисності (сторнування 
збитку від зменшення корисності), визнаний у складі 
прибутку або збитку, кредити та аванси 

18 465 8 715 

Прибуток від відшкодування кредитів та авансів, списаних 
раніше 2 100 1 276 

Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів   

Прибутки від вибуття основних засобів 44 7 

Збитки від вибуття основних засобів - - 

Чисті прибутки (збитки) від вибуття основних засобів 44 7 

Процентні витрати   

Процентні витрати за депозитами від клієнтів 34 257 49 441 

Процентні витрати за зобов'язаннями перед центральними 
банками 

- - 

Процентні витрати за іншими фінансовими зобов'язаннями 227 558 

Різний інший операційний дохід 10 135 14 527 

Витрати на ремонт і обслуговування 667 704 

Різні інші операційні витрати 20 189 18 739 

Витрати на благодійні внески та субсидії 8 - 

Орендний дохід 104 111 

Орендні витрати 852 1 085 

Доходи (витрати) від оплати обслуговування нерухомості   

Витрати на оплату обслуговування нерухомості 616 1 306 

Чистий дохід (витрати) від сплати за обслуговування 
нерухомості   

Операційні витрати 30 888 28 417 

Комісійні доходи (витрати)   

Комісійні доходи   

Доходи від розрахунково-касового обслуговування 51 014 77 628 

Доходи за операціями на валютному ринку та ринку 
банківських металів 

- 19 
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Інші комісійні доходи 448 627 

Загальна сума гонорарів за послуги та комісійних доходів 51 462 78 274 

Комісійні витрати   

Витрати від розрахунково-касового обслуговування 47 074 67 500 

Витрати за операціями з цінними паперами 5 10 

Витрати за позабалансовими операціями 461 325 

Інші комісійні витрати 2 523 2 056 

Загальна сума комісійних витрат 50 063 69 891 

Чистий комісійний дохід (витрати) 1 399 8 383 

 
Витрати за характером  

   

Витрати на послуги 10 354 12 894 

Витрати на страхування 663 1 863 

Транспортні витрати 48 67 

Банківські та інші нарахування 3 812 4 170 

Витрати на відрядження 344 388 

Витрати на комунікацію 787 1 509 

Комунальні витрати 3 089 1 717 

Витрати на рекламу 584 2 147 

Класи витрат на виплати працівникам   

Короткострокові витрати на виплати працівникам   

Заробітна плата 50 307 50 970 

Внески на соціальне забезпечення 10 320 10 567 

Інші короткострокові виплати працівникам 385 209 

Загальна сума короткострокових витрат на виплати 
працівникам 61 012 61 746 

Загальна сума витрат на виплати працівникам 61 012 61 836 

Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та 
збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від 
зменшення корисності), які визнаються у прибутку або 
збитку 

 

 

Амортизаційні витрати   

Амортизаційні витрати (для матеріальних активів) 6 925 7 553 

Витрати на амортизацію нематеріальних активів 259 70 

Загальна сума амортизаційних витрат 7 184 7 623 

Збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від 
зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку - - 

Загальна сума амортизації і збитків від зменшення 
корисності (сторнування збитків від зменшення 
корисності), визнаних у прибутку або збитку 

  

Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на 
прибуток 208 215 

         Витрати за податком на нерухомість 90 65 

Загальна сума витрат, за характером 78 759 82 568 

Прибуток на акцію  
Базовий та розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, 
що триває 88,96 17.37 

Загальна сума базового та розбавленого прибутку (збитку) на 
акцію 88,96 17.37 

 

Розкриття додаткової інформації  
 Поточний звітний 

період 
Попередній звітний 

період  

Кількість та середня кількість працівників   

Кількість працівників 746 770 

Середня кількість працівників 683 691 

 

 

10.  Основні засоби 
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Розкриття інформації про основні засоби 

 

Банк розподіляє основні засоби за наступними класами: земля, будівлі, транспортні засоби, офісне обладнання, 
комп’ютерне обладнання, незавершені капітальні вкладення в основні засоби. 

В категорію «Будівлі» включено активи з права використання за довгостроковою орендою.  

 

Розкриття детальної інформації про основні засоби 

 

Для цілей розкриття у фінансовій звітності остання оцінка землі та будівель проводилась незалежним 

оцінювачем станом на 31 грудня 2021 року. Справедлива вартість землі та будівель віднесена у категорію 

Рівень 2 ієрархії справедливої вартості. 

 

Основні засоби за статусом не є предметом операційної оренди. 

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу, становить: для будівель – 8р., для транспортних 

засобів - 7р., для офісного обладнання - 12р.7міс. та для комп`ютерного  обладнання - 5р.5міс. 
 
Банк не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо). Первісна 
вартість повністю замортизованих основних засобів, які використовуються Банком, складає 119 685 тис. грн. (2021р.: 
112 270 тис. грн.) 
 
Станом на 31 березня  2022 року у Банку існують обмеження щодо користування та відчуження основних засобів  на 
суму залишкової вартості 2 079  тис. грн. (2021р: 2 088 тис. грн.), включаючи об`єкти, які знаходяться в зоні ООС. 
 
У Банку немає активів, що знаходяться в заставі. 

 

У таблицях нижче представлена інформація про рух основних засобів за періоди, що закінчилися 31 березня 

2022 року та 31 грудня 2021 року.  
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Розкриття детальної інформації про основні 
засоби за поточний звітний період 

Офісне обладнання Комп'ютерне обладнання Незавершені капітальні вкладення в основні 
засоби 

Валова балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Основні засоби на початок періоду 19 391 (17 565) 1 826 103 970 (91 409) 12 561 70 - 70 

Зміни в основних засобах :          

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, 
основні засоби 

27 - 27 - - - - - - 

Амортизація, основні засоби - (121) (121) - (1 047) (1 047) - - - 

Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні 
засоби 

- - - - - - - - - 

Вибуття, основні засоби - - - 3 281 (3 281) - 64  64 

Загальна сума збільшення (зменшення) основних 
засобів 

27 (121) (94) (3 281) 2 234 (1 047) (64) - (64) 

Основні засоби на кінець періоду 19 418 (17 686) 1 732 100 689 (89 175) 11 514 6 - 6 

 

 

  

Розкриття детальної інформації про основні 
засоби за поточний звітний період 

Земля Будівлі Транспортні засоби 

Валова балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Основні засоби на початок періоду 
81 128 - 81 128 396 104 (101 884) 294 220 1 481 (1 140) 341 

Зміни в основних засобах :          

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, 
основні засоби 

- - - 1 293 - 1 293  - - - 

Амортизація, основні засоби - - - - (5 738) (5 738) - (19) (19) 

Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні 
засоби 

- - - 883 (447) 436 - - - 

Вибуття, основні засоби - - - 917 (917) - - - - 

Загальна сума збільшення (зменшення) основних 
засобів 

- - -  1 259 (5 268) (4 009) - (19) (19) 

Основні засоби на кінець періоду 
81 128 - 81 128 397 363 (107 152) 290 211 1 481 (1 159) 322 
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Розкриття детальної інформації про основні 
засоби за попередній звітний період 

Земля Будівлі Транспортні засоби 

Валова балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Основні засоби на початок періоду 
81 128 - 81 128 393 887 (86 000) 307 887 1 481 (1 063) 418 

Зміни в основних засобах :          

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, 
основні засоби 

- - - 15 515 - 15 515 - - - 

Амортизація, основні засоби - - - - (22 556) (22 556) - (77) (77) 

Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні 
засоби 

- - - 1 347 (7 973) (6 626) - - - 

Вибуття, основні засоби - - - 14 645 (14 645) - - - - 

Загальна сума збільшення (зменшення) основних 
засобів 

- - - 2 217 (15 884) (13 667) - (77) (77) 

Основні засоби на кінець періоду 
81 128 - 81 128 396 104 (101 884) 294 220 1 481 (1 140) 341 

Розкриття детальної інформації про основні 
засоби за попередній звітний період 

Офісне обладнання Комп'ютерне обладнання Незавершені капітальні вкладення в основні 
засоби 

Валова балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Основні засоби на початок періоду 
22 470 (19 962) 2 508 101 959 (86 325) 15 634 1 163  1 163 

Зміни в основних засобах :          

Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, 
основні засоби 

50 - 50 3 765 - 3 765 926 - 926 

Амортизація, основні засоби - (496) (496) - (6 838) (6 838) - - - 

Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні 
засоби 

- - - - - - - - - 

Вибуття, основні засоби 3 129 (2 893) (236) 1 754 (1 754) - 2 019  2 019 

Загальна сума збільшення (зменшення) основних 
засобів 

(3 079) 2 397 (682) 2 011 (5 084) (3 073) (1 093) - (1 093) 

Основні засоби на кінець періоду 
19 391 (17 565) 1 826 103 970 (91 409) 12 561 70 - 70 
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11.  Нематеріальні активи 
 

Розкриття інформації про нематеріальні активи 

 
До нематеріальних активів Банку віднесено придбане комп'ютерне програмне забезпечення та нематеріальні активи 
на етапі розробки. Банк не має внутрішньо генерованого нематеріального активу. 

 

Строк корисної експлуатації, що вимірюється як період часу - 5р.2 міс 

 

Розкриття інформації про нематеріальні активи, які є суттєвими для Банка 

 

Банком придбане програмне забезпечення для створення і запуску клієнтської системи, яка дозволяє 

оптимізувати та автоматизувати більшість бізнес процесів Банку, в тому числі і основний процес 

кредитування клієнтів та подальшої роботи із погашення заборгованості. Впровадження програмного 

забезпечення дозволяє Банку скоротити витрати на утримання менш ефективних систем та забезпечує 

досягнення конкурентних переваг на ринку фінансових послуг. 
Програмне забезпечення, розробка та впровадження якого виконується відповідно до договору та виконується 
протягом шести етапів відповідно до календарного плану.  Протягом 2022 року продовжується розробка даного 
програмного комплексу. 

 
Розкриття інформації про нематеріальні активи, які є суттєвими Поточний 

період 

Попередній 

період 

Нематеріальні активи, які є суттєвими  3 838 5 736 

Період амортизації, що залишився для нематеріальних активів, суттєвих для 

суб'єкта господарювання 
49 місяці 62 місяці 

 

У таблиці нижче представлена інформація про рух нематеріальних активів за періоди, що закінчилися 31 

березня 2022 року та 31 грудня 2021 року.  

 
Розкриття детальної інформації про 
нематеріальні активи за поточний 

звітний період 

Комп'ютерне програмне забезпечення  Нематеріальні активи на етапі 
розробки  

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Нематеріальні активи на початок 
періоду 

6 636 (900) 5 736 406 -  406 

Зміни в нематеріальних активах :   

Приріст крім як у результаті об'єднання 
бізнесу 

-  - - - -  - 

Амортизація -  (259) (259)  - -   - 

Вибуття  - -  - - -  - 

Інші зміни (1 728) 89 (1 639) (406) -  (406) 

Загальна сума збільшення (зменшення) (1 728) 170 (1 898) (406) -  (406) 

Нематеріальні активи на кінець періоду 4 908 (1 070) 3 838 - -  - 

 

 
Розкриття детальної інформації про 
нематеріальні активи за попередній 

звітний період 

Комп'ютерне програмне забезпечення  Нематеріальні активи на етапі 
розробки  

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичені 
знос та 

амортизація 

Балансова 
вартість 

Нематеріальні активи на початок 
періоду 

1 116 (279) 837 2 075 -  2 075 

Зміни в нематеріальних активах :   

Приріст крім як у результаті об'єднання 
бізнесу 

5 520  - 5 520 2 123 -  2 123 

Амортизація -  (621) (621)  - -   - 

Вибуття  - -  - 3 792 -  3 792 

Загальна сума збільшення (зменшення) 5 520 (621) 4 899 (1 669) -  (1 669) 

Нематеріальні активи на кінець періоду 6 636 (900) 5 736 406 -  406 



АТ “БАНК ФОРВАРД”                     Проміжна фінансова звітність  три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року  

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

32 
 

 
 

12.  Оренда 
 

 Банк застосував спрощення) які дозволені МСФЗ 16, за договорами короткострокової оренди та за активами, 
які мають низьку вартість.  
 

 За такими договорами  Банк обліковує орендні платежі, як витрати відповідно до МСФЗ 17. Сумарні значення 
витрат від застосування спрощення визначені в строчці Орендні витрати в примітці 9 Розкриття доходів та витрат. 
 

Для визначення строковості договорів оренди (короткострокова чи довгострокова) Банком застосовується 
класифікація договорів за групами базових активів. Групи базових активів формуються за аналогічним характером та 
метою їх використання (виходячи із їх виробничого призначення). При визначенні строку за довгостроковою 
орендою Банком застосовано судження відповідно до якого, період строку оренди активу в формі права 
використання  встановлюється окремо за конкретним договором оренди.  
 

Також Банк застосовує спрощення  щодо окремого обліку компонентів оренди, визначених договором. В разі 
якщо окремі компоненти є віддільними та сплачуються за окремими рахунками або за окремою сумою встановленою 
договором оренди, або окремі компоненти (ПДВ), які за своїм змістом є податком, не включаються до розрахунку 
зобов`язання з оренди та обліковуються у відповідності з іншими стандартами за видами понесених витрат відповідно 
до їх економічного змісту. В разі, якщо за умовами договору такі компоненти Банк не може виділити окремо, вони 
визнаються як один компонент оренди та включаються в розрахунок зобов`язання. 

 
Протягом звітного періоду Банк не застосовував зміни до МСФЗ 16 «Оренда», що стосуються поступок в 

оренді, пов’язаних з «Covid», а розцінював зміну орендних платежів як модифікацію договору оренди.  
 
Розкриття інформації про оренду 

Довгострокова оренда, в якій Банк виступає орендарем  

 

При   укладенні  договору,  Банк  визначає  чи  договір  або  окрема  його  частина  є  договорами  оренди.  

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

Визнання процентних витрат за договорами довгострокової оренди здійснюється за методом ефективної ставки 
відсотка, нарахування проводиться щомісячно з дати первинного визнання зобов’язання до дати його припинення 
визнання. 

 
Банк, в якості орендаря, виступає стороною договірних відносин щодо оренди приміщень для ведення своєї 
діяльності. 
 

Подання оренди для орендаря Поточний звітний 
період 

Попередній звітний 
період 

Активи з наданим правом користування на початок періоду 13 750 22 536 
Активи з наданим правом користування на кінець періоду 10 954 13 750 

Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають активи з права користування Основні засоби 
Поточні зобов'язання за орендою на початок періоду 11 605 14 256 

Непоточні орендні зобов'язання на початок періоду 1 687 8 333 
Орендні зобов'язання на початок періоду 13 292 22 589 

Поточні зобов'язання за орендою на кінець періоду 10 497 11 605 
Непоточні орендні зобов'язання на кінець періоду 1 176 1 686 

Орендні зобов'язання на кінець періоду 11 673 13 292 
Опис статей звіту про фінансовий стан, які включають зобов'язання за орендою Інші фінансові зобов`язання 

 
Станом на 31 березня 2022 року Банк як орендар мав  укладені договори оренди нерухомості (офісні приміщення).  
 

Розкриття кількісної інформації про активи з права користування 

За групою основних засобів 
Будівлі 

Поточний період Попередній період 

Амортизація, активи з права користування (4 508) (17 281) 
Активи з права користування 10 954 13 750 
Процентні витрати за орендними зобов'язаннями 227 2 141 

Вибуття грошових коштів за договорами оренди 3 995 27 903 
Приріст активів з права користування 2 149 16 465 

 
 
13.  Управління ризиками 
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Розкриття інформації про фінансові інструменти 

Балансова вартість статей Звіту про фінансовий стан, включаючи похідні інструменти, за винятком впливу зниження 
ризиків внаслідок використання генеральних угод щодо взаємозаліку та угод про надання забезпечення, найбільш 
точно відображає максимальний розмір кредитного ризику за даними статтями. 

 
Розкриття інформації про 

фінансові інструменти 
Клас фінансових інструментів Фінансові 

інструменти, 
усього Грошові 

кошти та їх 
еквіваленти 

Кредити 
фізичним 

особам 

Кредити корпоративним 
суб'єктам господарювання 

Державні 
боргові 

інструменти 
утримувані 

Інша 
дебіторська 

заборгованіст
ь за 

фінансовими 
активами 

Максимальна вразливість до 
кредитного ризику 

26 902 1 472 198 16 142 - 136 780 1 652 022 

Опис застави, утримуваної 
як забезпечення та інших 
покращень кредитної якості 

 
- - 

   

Інформація про заставу, яка 
утримується в якості 
забезпечення та інше 
покращення кредитної 
якості для фінансових 
активів кредитно-
знецінених 

 
Кредити 
фізичних 
осіб 
оцінюються 
на 
портфельній 
основі без 
урахування 
забезпечення 
за кредитами 

Банк під час розрахунку розміру 
кредитного ризику використовує 
ринкову (справедливу) вартість 
застави з урахуванням коефіцієнта 
ліквідності, яка є забезпеченням 
виконання зобов’язань, за умови 
дотримання таких принципів: 
безперешкодного стягнення; 
справедливої оцінки; збереження; 
наявності; належного захисту 
банком своїх інтересів як 
кредитора. 
Банком надані кредити суб’єктам 
господарювання, заставою по яких 
виступають земельні ділянки  

   

 
  
 
 
Фінансові інструменти за категоріями 
 

Фінансові інструменти Фінансові інструменти за амортизованою собівартістю 

на кінець звітного періоду  на початок звітного періоду 
Фінансові активи :   

Грошові кошти та їх еквіваленти 47 957 179 596 

Кредити корпоративним суб'єктам господарювання 16 142 19 435 
Кредити фізичним особам 1 472 198 1 469 572 

Загальна сума кредитів та авансів клієнтам 1 488 340 1 489 008 

Державні боргові інструменти утримувані - 210 221 
Інші фінансові активи 136 780 154 067 
Загальна сума фінансових активів 1 673 077 2 032 892 

Фінансові зобов'язання :   
Кошти банків - 2 

Кошти клієнтів 1 642 356 1 852 235 
Інші фінансові зобов'язання 24 156 203 431 

Загальна сума фінансових зобов'язань 1 666 512 2 055 668 

 
 
Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів 
 

Прибутки (збитки) від фінансових інструментів : Поточний 
період 

Попередній 
період 

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що не оцінено за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

34 484 49 999 

Процентний дохід від фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю 196 030 173 076 
Комісійний дохід, що виникає з фінансових активів не за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

51 462 78 274 

Комісійні витрати, що виникають з фінансових зобов'язань не за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

50 063 69 891 

Прибутки, що виникають від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою 
собівартістю 

8 108 1 133 

Збитки, що пов'язані з припиненням визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою 
собівартістю 

19 541 17 392 

Чистий прибуток (збиток), що виникає внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за 
амортизованою собівартістю 

(11 433) (16 259) 

 
 
Кредитні рейтинги 
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Розкриття інформації про зовнішні кредитні рейтинги 
 
Для позичальників/контрагентів/емітентів за фінансовими інструментами, які є особами-нерезидентами, Банк при 
оцінці кредитного ризику враховує їх зовнішній рейтинг. 
 
Величини кредитного ризику розподілені/згруповані за класом фінансового стану боржника/контрагента Банка.  
Розподіл зовнішніх кредитних рейтингів розкрито за валовою балансовою вартістю фінансового активу. 

 
Фінансові 

активи, клас 
Величина кредитного 

ризику 1 
Величина кредитного 

ризику 2 
Величина кредитного 

ризику 3 
Величина кредитного 

ризику 5 
Поточний 

період 
Попередній 

період 
Поточний 

період 
Попередній 

період 
Поточний 

період 
Попередній 

період 
Поточний 

період 
Попередній 

період 

Фінансові 
активи за 
амортизованою 
собівартістю, 
клас 

41 615 40 970 41 615 41 600 - 10 186 - 

Грошові кошти 
та їх еквіваленти, 
крім готівки 

- - - - - 10 186 - 

Інші фінансові 
активи за 
амортизованою 
вартістю 

43 957 40 970 44 615 41 600 - - - - 

Інша дебіторська 
заборгованість за 
фінансовими 
активами 

43 957 40 970 44 615 41 600 - - - - 

 
Розкриття інформації про внутрішній кредитний рейтинг 
 
Банк управляє кредитною якістю фінансових активів за допомогою внутрішньої системи присвоєння рейтингів. 
Політика Банку передбачає ведення чітких та послідовних кредитних рейтингів за кредитним портфелем, що 
забезпечує цілеспрямоване управління відповідними ризиками та порівняння кредитних ризиків за всіма напрямками 
господарської діяльності, географічними регіонами та видами продуктів. Система рейтингів спирається на ряд 
фінансово-аналітичних методів з урахуванням оброблених ринкових даних. 
Величини кредитного ризику розподілені/згруповані за класом фінансового стану боржника/контрагента Банка.  
Розподіл внутрішніх кредитних рейтингів розкрито за валовою балансовою вартістю фінансового активу. 
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Фінансові активи, 

клас 
Величина кредитного ризику 

1 
Величина кредитного ризику 

2 
Величина кредитного ризику 

3 
Величина кредитного ризику 

4 
Величина кредитного ризику 

5 
Величина кредитного ризику 

6 
Поточний 

період 
Попередній 

період 
Поточний 

період 
Попередній 

період 
Поточний 

період 
Попередній 

період 
Поточний 

період 
Попередній 

період 
Поточний 

період 
Попередній 

період 
Поточний 

період 
Попередній 

період 

Фінансові активи 
за амортизованою 
собівартістю, клас 

1 340 707 1 672 879 95 800 50 885 30 151 45 090 17 093 20 192 293 037 277 032 16 142 19 435 

Грошові кошти та 
їх еквіваленти, крім 
готівки 

21 283 123 030 4 946 - 1 197 1 643 - - - - - - 

Кредити фізичним 
особам 

1 274 064 1 293 113 84 654 44 574 28 404 43 446 17 093 20 192 293 037 277 032 - - 

Кредити 
корпоративним 
суб'єктам 
господарювання 

- - - - - - - - - - 16 142 19 435 

Державні боргові 
інструменти 
утримувані 

- 210 221 - - - - - - - - - - 

Інші фінансові 
активи 

45 360 46 515 6 200 6 311 550 - - - - - - - 

Інша дебіторська 
заборгованість за 
фінансовими 
активами 

45 360 46 515 6 200 6 311 550 - - - - - - - 
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Характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами 

 
Розкриття інформації про характер та рівень ризиків, що пов'язані з фінансовими інструментами 
 
Банківській діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення,  оцінки 
та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є 
вирішальним для постійної прибутковості Банку, а кожний співробітник Банку несе відповідальність за вплив ризиків, 
пов’язаних із його службовими обов’язками. Банк наражається на кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий 
ризик (який підрозділяється на ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та ризик дострокового погашення).  
Система управління ризиками Банку включає: організаційну структуру управління ризиками; базу внутрішніх 
нормативних актів (політик, процедур і методик) для забезпечення суворої регламентації процесів управління 
ризиками; інформаційну систему, що забезпечує діяльність Банку у сфері контролю та моніторингу ризиків; систему 
регулярної звітності стосовно рівнів ризиків. 
 
Кредитний ризик 
 
Опис вразливості до ризику 
 
Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик втрати кредитних коштів, який виникає у Банку через 
неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із Банком (його 
підрозділом) або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання. Кредитний ризик присутній у всіх видах 
діяльності Банку, результат яких залежить від дій позичальників, емітентів, інших контрагентів і виникає кожний раз, 
коли Банк надає кошти, бере на себе зобов'язання про їх надання, або здійснює інвестиції. 

 
Опис цілей, політики та процесів управління ризиками 
 
Управління кредитним ризиком в Банку здійснюється шляхом оцінки та моніторингу кредитоспроможності 
позичальників, визначення та постійної актуалізації рейтингу якості заборгованості, структурування кредитних 
договорів, постійного моніторингу якості кредитного портфеля Банку у розрізі регіонів та програм кредитування, 
лімітування, квотування та резервування, страхування забезпечення по кредитних операціях, вдосконалення 
внутрішніх процедур проведення активних операцій та методик аналізу кредитоспроможності контрагентів Банку. 
Ліміти кредитування по заявкам на споживчі кредити встановлюються за допомогою  централізованої системи 
прийняття рішень або співробітниками кредитного центру. Для зниження портфельного ризику Банк використовує 
автоматичні системи для оцінки фінансового стану позичальника, дані системи регулярно модифікуються на основі 
статистики попередніх періодів. Банк використовує ефективні системи по попередженню проблемної 
заборгованості. Банк аналізує рівень кредитного ризику протягом всього циклу життя кредиту. Дана практика дає 
змогу своєчасно приймати управлінські рішення, налаштовувати скорингову систему та систему по попередженню 
проблемної заборгованості. 
При проведенні операцій з корпоративними клієнтами та приватними особами Банк структурує ступені кредитного 
ризику, контролює ризики по відношенню до кожного конкретного позичальника, а також за категоріями 
позичальників, належних до визначеного сектору промисловості або географічного регіону. Кредитний комітет 
Банку встановлює ліміти кредитування для кожного окремого продукту/позичальника/групи пов’язаних осіб на 
підставі колегіального рішення. Кредитні ліміти передбачають обмеження по сумі та строку, режиму погашення 
кожної кредитної угоди, а також можуть включати обмеження по цільовому використанню кредитних коштів. 
При структуруванні ризиків по кредитуванню корпоративних клієнтів, Банк встановлює графіки погашення кредитів 
з урахуванням сезонності бізнесу позичальника та, при необхідності, отримує гарантії його зв'язаних структур, 
заключає договори по забезпеченню відповідних кредитів, здійснює страхування фінансових ризиків по 
корпоративним кредитам та мікрокредитуванню (виключно на добровільній основі), вимагає переведення грошових 
потоків по угоді в банк та ін. 
З метою обмеження кредитних ризиків при міжбанківських операціях у Банку встановлюються ліміти для банків - 
контрагентів на підставі комплексної оцінки фінансового стану, а також вивчення не фінансових факторів, які можуть 
вплинути на банк-контрагент у цілому. Ліміти на проведення міжбанківських операцій встановлюються КУАП і 
переглядаються у разі необхідності. При надходженні інформації про погіршення або можливе погіршення 
фінансового стану банка-контрагента підрозділ  Управління ризик-менеджменту оперативно зупиняє дію кредитного 
ліміту та інформує про це керівництво Банку. 
Банком постійно проводиться моніторинг кредитного ризику. Моніторинг кредитного ризику – це комплекс дій 
Банку по отриманню та аналізу інформації по клієнту та кредитній угоді протягом строку дії кредитного договору. 
Моніторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючі ризики виконання зобов'язань позичальником по 
кредитній операції та знижує обсяг проблемних кредитів. 
Мінімізація рівня кредитного ризику досягається шляхом: існування затвердженої Правлінням Банку кредитної 
політики та стандартів кредитних процедур (від розгляду кредитної заявки до стягнення, у разі виникнення, 
прострочених кредитів); аналізу платоспроможності позичальників за допомогою власних рейтингових та 
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скорингових систем; застосування системи лімітів кредитування на контрагентів (банки, юридичні та фізичні особи); 
диверсифікації кредитного портфелю за видами банківських продуктів з різним ступенем ризику, за групами 
позичальників; моніторингу та контролю за якістю кредитно-інвестиційного портфелю та адекватністю рівня 
резервування; застосування комплексу розроблених звітів, який дає можливість оперативно відслідковувати зміни в 
кредитному портфелі Банку; проведення оцінки застав (на предмет їх ліквідності та ринкової вартості). 
 
Методи, застосовані для оцінки ризику 
 
Для оцінки кредитних ризиків в Банку використовуються наступні інструменти:  
Метрики рівня кредитного ризику:  
Ймовірність дефолту контрагента (PD) - відображає вірогідність того, що контрагент потрапить в дефолт і не зможе 
виконати свої фінансові зобов'язання (виражається у відсотках);  
Втрати у разі дефолту контрагента (LGD) відображає економічні втрати, понесені у випадку дефолту контрагента, і 
обчислюється як відношення втраченої в результаті дефолту заборгованості до сукупної величини заборгованості на 
момент дефолту (виражається у відсотках);  
Вартість під ризиком (EAD) - оцінка величини зобов'язань контрагента перед Банком у разі порушення умов надання 
активів, передбачених договором, і у момент дефолту контрагента;  
Очікувані втрати (EL) - середньозважений показник очікуваних втрат корпоративного кредитного портфеля/ 
роздрібного кредитного портфеля;  
Приріст частки NPL 90+ - відображає відношення об'єму кредитів корпоративних клієнтів/ роздрібних клієнтів, що 
перейшли в категорію NPL 90+ впродовж року, до середнього об'єму корпоративного/ роздрібного кредитного 
портфелю за рік;  
Рівень покриття резервами кредитного портфелю - відношення суми резервів по кредитах до об’єму кредитного 
портфеля;  
Рівень кредитного ризику за активними операціями – розмір очікуваних збитків за активом унаслідок дефолту 
боржника/ контрагента;  
Інші метрики. 
 
Опис концентрації ризику 
 
Концентрація кредитного ризику виникає внаслідок надання продуктів, схильних до кредитного ризику, окремого 
Клієнта або групи пов'язаних Клієнтів, а також внаслідок приналежності Клієнтів Банку до окремих галузей 
економіки, що робить їх вразливими до тих самих економічних факторів. 
 
Опис того, як управлінський персонал визначає концентрацію 
 
Банк ідентифікує ризик кредитної концентрації як значущий і властивий діяльності через специфіку здійснюваної 
Банком діяльності. Виходячи з того, що Банк працює в конкретних сегментах ринку і спеціалізується на 
обслуговуванні певних Клієнтів, з метою управління своїм портфелем угод, схильних до кредитного ризику, Банк 
дотримується певного рівня концентрації кредитних операцій. Банк аналізує концентрацію кредитного ризику лише 
на рівні Банку. Банк підтримує ризик кредитної концентрації на певному рівні, забезпечуючи його дотримання за 
рахунок побудованої системи контролю та лімітів. Банк ідентифікує ризик кредитної концентрації за двома 
факторами (ознаками): Наявність значного обсягу сум, виданих вузькому колу Клієнтів; Наявність значного обсягу 
сум, виданих у окремій галузі, тобто концентрація кредитної діяльності Банку у будь-якій сфері, чутливої до змін 
економіки. Концентрація кредитного ризику за географічною ознакою, в основному, не властива портфелю Банку, 
зважаючи на те, що як основних цільових Клієнтів Банк розглядає фізичних осіб. Концентрація кредитного ризику 
за географічною ознакою присутня через регіональні відмінності доходів населення. Проте в даному випадку 
концентрація за географічною ознакою корелює з концентрацією доходів населення, тому необхідність окремо 
керувати, оцінювати ризик кредитної концентрації за географічною ознакою, та виділяти капітал для його покриття 
відсутня. З метою визначення розміру необхідного внутрішнього капіталу для покриття непередбачених втрат у разі 
реалізації ризику кредитної концентрації, Банк розраховує надбавку до внутрішнього капіталу Банку за концентрацію. 
Банк використовує методологію, засновану на методах, що дозволяють за допомогою загальних характеристик 
кредитного портфеля, показників його структури та концентрації провести окремий аналіз факторів виникнення 
ризику кредитної концентрації та кількісно оцінити вимоги до капіталу на покриття даного виду ризику.   З метою 
обмеження ризиків кредитної концентрації, що приймаються в Банку, в рамках системи лімітів кредитного ризику 
встановлюються ліміти на концентрацію за групами пов'язаних позичальників та ліміти на концентрацію по регіонах. 
 
Опис спільних характеристик концентрації 
 
Концентрація ризику виникає у випадку, якщо актив або зобов’язання Банку, що мають спільні ознаки,  перевищують 
певний рівень його капіталу. Такі ознаки включать: 
зобов’язання перед одним позичальником або невеликою групою зв’язаних позичальників; 
надання кредитів двом або більше позичальникам на фінансування одного і того самого проекту,  в одній галузі або 
споріднених галузях, або групі зв’язаних між собою підприємств;  
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один тип застави,  використаний для забезпечення активів Банку; 
спільне джерело погашення кількох кредитів або інвестицій.  
З метою підтримання достатнього рівня концентрації Банк встановлює структурні ліміти,  які знаходяться в межах  
пруденційних вимог. Крім цього, політика та процедури Банку включають спеціальні принципи, спрямовані на 
диверсифікацію кредитного портфеля за ознаками галузі фінансування, кредитних продуктів, строків, суми тощо.  
Банк здійснює контроль та управління ідентифікованими концентраціями кредитних ризиків згідно із затвердженим 
«Положенням про систему управління ризиками». 
 
Пояснення практики управління кредитними ризиками і її відношення до визнання та оцінки очікуваних 
кредитних збитків 
 
Банком постійно проводиться моніторинг кредитного ризику. Моніторинг кредитного ризику – це комплекс дій 
Банку по отриманню та аналізу інформації по клієнту та кредитній угоді протягом строку дії кредитного договору. 
Моніторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючі ризики виконання зобов'язань позичальником по 
кредитній операції та знижує обсяг проблемних кредитів. 
Мінімізація рівня кредитного ризику досягається шляхом: існування затвердженої Правлінням Банку кредитної 
політики та стандартів кредитних процедур (від розгляду кредитної заявки до стягнення, у разі виникнення, 
прострочених кредитів); аналізу платоспроможності позичальників за допомогою власних рейтингових та 
скорингових систем; застосування системи лімітів кредитування на контрагентів (банки, юридичні та фізичні особи); 
диверсифікації кредитного портфелю за видами банківських продуктів з різним ступенем ризику, за групами 
позичальників; постійний моніторинг виконання процедур Банку по визначенню дефолтів боржників/контрагентів: 
на щомісячній основі визначення ймовірності дефолту та ознак, які визначають дефолт боржника/контрагента;  
постійний контроль за формуванням, статистичним підтвердженням  та документуванням дефолтів 
боржників/контрагентів; моніторингу та контролю за якістю кредитно-інвестиційного портфелю та адекватністю 
рівня резервування; застосування комплексу розроблених звітів, який дає можливість оперативно відслідковувати 
зміни в кредитному портфелі Банку; проведення оцінки застав (на предмет їх ліквідності та ринкової вартості). 
 
Опис основи для вхідних даних та припущень і методів оцінки для визначення можливого значного 
збільшення кредитного ризику за фінансовими інструментами після первісного визнання 
 
З метою встановлення події суттєвого збільшення кредитного ризику, Банк ураховує перелік різноманітних факторів 
в залежності від типу позичальника. Банк застосовує якісний і кількісний методи для визначення того, що відбулося 
значне збільшення кредитного ризику по активу в залежності від типу позичальника (банк, юридична особа чи 
фізична особа). Серед таких факторів є зміна внутрішнього чи зовнішнього рейтингу позичальника на визначену 
кількість пунктів; наявність у клієнта у списку проблемних,  реструктуризація активу через фінансові труднощі 
позичальника. Незалежно від зміни рівнів рейтингу вважається, що якщо передбачені договором платежі прострочені 
більш ніж на 30 днів, то відбулося значне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання. 
Банк оцінює, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту первісного визнання на кожний звітний 
період. 
 
Інформація про визначення невиконання зобов'язань (дефолт) суб'єктом господарювання 
 
Визначення дефолту, що застосовується Банком, відповідає визначенню, що використовується для цілей управління 
кредитним ризиком. Визначення дефолту відображає припущення щодо того, що дефолт настає, коли: 
• позичальник - Фізична/Юридична особа має прострочення боргу більше або дорівнює 90 днів /більше ніж 29 днів 
для позичальників-банків, або 
• були виявлені інші ознаки, які вказують на малоймовірність виплат у майбутньому. 
Визначення дефолту використовується послідовно в розрізі різних фінансових інструментів, проте, воно також 
враховує специфічні характеристики конкретних позичальників і продуктів в контексті наявності достатньої і 
прийнятної інформації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як 
результат, 

Індикатор дефолту Сегмент Умова входу Умова виходу 
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визначення 
дефолту 
охоплює 
наступні 
критерії№ 

1 
Виставлення ЗВ або списання 
угоди до досягнення терміну 
прострочення 90+ днів 

Фізичні та 
юридичні особи 

Наявність ЗТ Відсутня 

2 

Значні фінансові труднощі 
позичальника/ 
контрагента/ 
емітента 

Всі сегменти Класифікація активу як проблемного  Зникнення проблем з 
ліквідністю 

3 

Реструктуризація 
заборгованості, пов’язана з 
фінансовими труднощами 
позичальника (проблемна 
реструктуризація) 

Всі сегменти Класифікація активу, що свідчить про 
проблемну реструктуризацію  

6 місяців регулярних 
погашень згідно умов 
реструктуризації 

4 

Банкрутство/ висока імовірність 
банкрутства або фінансова 
реорганізація боржника 

Всі сегменти, крім 
фізичних осіб 

Виявлення інформації щодо 
процедури банкрутства або іншої 
інформації щодо 
неплатоспроможності або згортання, 
ліквідації або розформування бізнесу 
позичальника 

Вихід з процедури 
банкрутства / стану 
неплатоспроможності 

5 

Отримання інформації про те, 
що позичальникові або емітенту 
присвоєно зовнішній рейтинг, 
який вказує на дефолт 

Суверенні 
позичальники, 
фінансові 
установи, 
корпоративний 
бізнес 

Відображення інформації про те, що 
зовнішній рейтинг вказує на стан 
дефолту 

Підвищення 
зовнішнього рейтингу  

6 

Зникнення активного ринку для 
фінансових активів через 
виникнення фінансових 
труднощів у емітента 

Суверенні 
позичальники, 
фінансові 
установи, 
корпоративний 
бізнес 

Виявлення значних проблем з 
ліквідністю з відповідним випуском 
боргових зобов'язань або будь-яка 
емісія позичальника в силу 
фінансових труднощів позичальника 
/ емітента, зокрема, висновок емісії з 
активного ринку 

Зникнення проблем з 
ліквідністю 

7 
Придбання фінансового активу 
з дисконтом, що вказує на 
понесення кредитних збитків 

Всі сегменти Придбання фінансового інструменту 
зі значним дисконтом та з наявними 
ознаками знецінення. 

Відсутня 

8 

Реалізація/прийняття на баланс 
Банку заставного 
майна/частини заставного 
майна, що виступає 
забезпеченням виконання 
зобов’язань позичальником за 
договором 

Всі сегменти з 
наявністю 
забезпечення 

Факт реалізації заставного майна, 
разом з фактором наявності 
фінансових труднощів у позичальника 

Відсутня 

9 

Кредитори надають поступки у 
результаті фінансових 
труднощів у позичальника 

Всі сегменти, крім 
суверенних 
позичальників та 
Банків 

Інформація щодо реструктуризації 
боргу позичальника іншими 
кредиторами в результаті фінансових 
труднощів позичальника 

Відсутність ознак 
дефолту за фінансових 
інструментом на звітну 
дату протягом останніх 6 
місяців після визнання 
дефолту 

10 Смерть позичальника  Фізичні особи Інформація про смерть позичальника Відсутня 

11 
Географічна приналежність Фізичні особи Кредити, видані позичальникам, 

зареєстрованим в Автономній 
республіці Крим та м. Севастополі 

Відсутня 

 
Інформація про спосіб групування інструментів в разі оцінки очікуваних кредитних збитків на сукупній 
основі 
 
Якщо моделювання параметра здійснюється на груповій основі, то фінансові інструменти будуть згруповані на основі 
загальних характеристик ризику, які включають: 
- спрямованість [кредит, наданий боржнику - фізичній особі або боржнику - юридичній особі (крім боржника - 
ОСББ), кредит, наданий боржнику - ОСББ; фінансова дебіторська заборгованість]; 
- вид продукту (зокрема, споживчі кредити; іпотечні кредити; кредити на придбання транспортних засобів; кредити, 
надані юридичним особам, у тому числі ОСББ; інші кредити, що відповідають умовам однорідності для включення 
до відповідної групи; фінансова дебіторська заборгованість); 
- дрібність (загальна сума боргу за кредитами одного боржника, уключеними до будь-якої групи, не може 
перевищувати 0,2 відсотка від загальної суми боргу за відповідною групою), яка застосовується одноразово (без 
циклічності) до кредитів, які об'єднуються в: 
групи кредитів, наданих боржникам - юридичним особам; 
групи кредитів, наданих боржникам - фізичним особам, заставою за якими є предмети іпотеки; 
групи кредитів, наданих боржникам - фізичним особам, заставою за якими є придбані транспортні засоби; 
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групи кредитів, наданих боржникам - фізичним особам, заставою за якими є інші види застави; 
- періодичність та обсяг сплати боргу боржником, визначені умовами договору про надання кредиту (щомісяця або 
щокварталу в обсязі, що є не меншим, ніж обсяг доходів, що визнаватимуться банком згідно з нормативно-правовими 
актами Національного банку України з бухгалтерського обліку). 
- суттєвість розміру індивідуальних вимог (максимальна сума боргу за кількома кредитами одного 
боржника/контрагента, уключеними до групи, не може перевищувати: 
для фінансової дебіторської заборгованості, за якою строк погашення згідно з умовами договору не перевищує 3 
місяців та загальна сума боргу контрагента не перевищує 20 тис. грн., або еквівалент цієї суми в іноземній валюті; 
для кредитів фізичних осіб, за якими загальна сума боргу за кожного боржника не перевищує 2 000 тис. грн.,  які є 
одночасно однорідними за видом застави (або  застави за якими немає або вона не відповідає критеріям прийнятності); 
для кредитів  юридичних осіб, загальна сума боргу за якими не перевищує 2 000 тис. грн., або еквівалент цієї суми в 
іноземній валюті,  які є одночасно однорідними за видом застави (або застави за якими немає або вона не відповідає 
критеріям прийнятності) та  своєчасністю погашення боргу (кількість календарних днів прострочення боргу не 
перевищує 30 календарних днів). 
 Банк не включає до: 
- груп кредитів юридичних осіб та груп кредитів фізичних осіб - кредит, за яким умовами договору про надання 
кредиту передбачено, що періодичність та/або обсяг сплати боргу боржником є рідшими, ніж щомісяця або 
щокварталу та/або в обсязі меншому, ніж обсяг доходів, що визнаватимуться банком згідно з нормативно-правовими 
актами Національного банку з бухгалтерського обліку; 
- груп кредитів юридичних осіб  - кредит, наданий боржнику, щодо якого настала подія дефолту. 
 
Інформація про спосіб визначення суб'єктом господарювання тих фінансових активів, кредитна 
корисність яких зменшилася 
 
Банк здійснює перевірку кредитів на предмет збільшення знецінення за двома основними методами: оцінка на 
індивідуальній та сукупній основі. Вибір методу оцінки залежить від суми заборгованості та наявності основних ознак 
збільшення знецінення.  
Резерв під очікувані кредитні збитки для кредитів на індивідуальній основі: 
Банк визначає суму резерву під очікувані кредитні збитки і за кожним суттєвим кредитом на індивідуальній основі. 
Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають здійснимість бізнес-плану контрагента, його 
здатність підвищити продуктивність праці в разі виникнення фінансових труднощів,  грошові надходження та 
очікувані виплати дивідендів в разі оголошення банкрутом, наявність іншої фінансової підтримки та можлива вартість 
продажу застави, а також часові рамки очікуваних грошових потоків. Очікувані кредитні збитки за кредитом 
оцінюються на кожну звітну дату,  якщо будь-які непередбачені обставини не вимагають більшої уваги. 
Резерв під очікувані кредитні збитки для кредитів на сукупній основі: 
Банк визначає суму резерву під очікувані кредитні збитки  для несуттєвих кредитів клієнтам на сукупній основі з 
застосуванням моделі очікуваних кредитних збитків (ECL). Банк аналізує резерви під очікувані кредитні збитки на 
кожну звіту дату, при цьому кожний кредитний портфель  зі схожими (гомогенними) характеристиками аналізується 
окремо. 
Резерв під зменшення корисності кредитів на сукупній основі: 
Банк визначає суму резерву під зменшення корисності несуттєвих кредитів клієнтам на сукупній основі на основі 
моделі очікуваних кредитних збитків. Банк аналізує резерви під зменшення корисності на кожну звіту дату, при цьому 
кожний кредитний портфель  зі схожими (гомогенними) характеристиками перевіряється окремо. 
 
 
Пояснення вхідних даних, припущень та методології оцінки, використаних для застосування вимог щодо 
зменшення корисності 

 
Банк управляє кредитною якістю фінансових активів за допомогою внутрішньої системи присвоєння рейтингів.  
Політика Банку передбачає ведення чітких та послідовних кредитних рейтингів за кредитним портфелем, що 
забезпечує цілеспрямоване управління відповідними ризиками та порівняння кредитних ризиків за всіма напрямками 
господарської діяльності, географічними регіонами та видами продуктів. Система рейтингів спирається на ряд 
фінансово-аналітичних методів з урахуванням оброблених ринкових даних. 
Відповідно до внутрішніх нормативних документів кредити фізичних осіб оцінюються на портфельній основі без 
урахування забезпечення за кредитами. На підставі даного методу передбачено резервування кредитів, включаючи 
кредити без прострочення платежів, з урахуванням коефіцієнту ризику, розрахованого на підставі історичних даних.  
До високого рейтингу відносяться кредити без прострочення платежу. 
Банком розроблено моделі оцінки очікуваних кредитних збитків (ECL), які базуються на використанні: 
Вірогідність дефолту (PD): 
а) роздрібні кредити моделюються за допомогою мульти-факторних моделей Маркова, що дають змогу враховувати 
вплив від зміни економічного циклу. Базою для розрахунку показника PD є наявні історичні дані та історія дефолтів 
щонайменше за 5 років; 
 б) банки/юридичні особи оцінюються за допомогою власних рейтингових моделей на індивідуальній  основі.   
Сума під ризиком (EAD): 
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Сума під  ризиком грунтується на грошових потоках, які Банк очікує утримувати під час виникнення дефолту, 
протягом наступних 12 місяців/протягом всього періоду, що залишився до закінчення строку дії кредитного договору. 
Для револьверних продуктів (кредитні картки) EAD корегується в залежності від суми невикористоної частини ліміту 
та розрахованого фактору кредитної конверсії.  
Витрати при дефолті (LGD): 
Вплив від макросередовища на показник LGD прогнозується за допомогою моделі Фрая-Якобса, що встановлює 
функціональний зв‘язок між прогнозним значенням рівня дефолту та LGD, оскільки обидва показники мають 
позитивну кореляцію. Базою для розрахунку показника LGD є наявні історичні дані щонайменше за 5 років стосовно 
надходження дисконтованих грошових потоків з моменту дефолту.     
 
Опис основи для вхідних даних та припущень і методів оцінки для визначення 12-місячних і очікуваних 
кредитних збитків за весь строк дії 
 
Банк застосовує «трьохетапну» модель обліку знецінення на основі змін кредитної якості з моменту первинного 
визнання. 
Фінансовий інструмент, який не є знеціненим при первинному визнанні, класифікується як такий що відноситься до 
Етапу 1.  
Для фінансових активів Етапу 1 очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі, рівній частині очікуваних кредитних 
збитків за весь строк, які виникають в результаті дефолтів, які можуть відбутися протягом наступних 12 місяців або до 
дати погашення згідно договору, якщо вона наступає до закінчення 12 місяців («12-місячні очікувані кредитні збитки»).  
Якщо банк ідентифікує значне збільшення кредитного ризику з моменту первинного визнання, то актив переводиться 
до Етапу 2, а очікувані кредитні збитки за цим активом оцінюються на основі очікуваних кредитних збитків за весь 
строк, тобто до дати погашення згідно договору, але з врахуванням очікуваної передоплати, якщо вона передбачена 
(«очікувані кредитні збитки за весь строк»).  
Якщо банк визначає, що фінансовий актив є знеціненим, актив переводиться до Етапу 3 і очікувані по ньому кредитні 
збитки оцінюються як очікувані кредитні збитки за весь строк.   
Для придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів очікувані кредитні збитки завжди 
оцінюються як очікувані кредитні збитки за весь строк.  
З метою розрахунку суми резерву під збитки щодо дебіторської заборгованості, крім нарахованих доходів банку, які 
виникають при супроводженні кредитів фізичних осіб, Банк обрав спрощений підхід, за яким на постійній основі 
визнаються очікувані кредитні збитки на часовому горизонті в 12 місяців. Спрощенням практичного характеру є 
розрахунок очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю з використанням матриці оціночних 
резервів.  
Банк використовує свій минулий досвід виникнення кредитних збитків для оцінки очікуваних кредитних збитків.  
Банк коригує дані минулих періодів, наприклад, досвід виникнення кредитних збитків, на основі поточних 
спостережуваних даних для відображення впливу поточних умов і прогнозів щодо майбутніх умов, які не впливали 
на період, що лежить в основі даних минулих років, а також для виключення впливу умов в минулих періодах, які не 
є доречними для майбутніх грошових потоків, передбачених договором. У деяких випадках, в залежності від характеру 
інформації минулих періодів і того, коли вона розраховувалася, в порівнянні з обставинами станом на звітну дату і 
характеристиками розглянутого фінансового інструменту, найкращою обґрунтованою і підтверджена інформацією 
може бути нескоригована інформація минулих періодів. 
 
Опис основи для вхідних даних та припущень і методів оцінки для визначення чи є фінансовий актив 
кредитно-знеціненим фінансовим активом 
 
Банк оцінює очікувані кредитні збитки на річному горизонті або на весь строк дії кредиту,  а також аналізує їх вплив 
на майбутні грошові потоки. 
Ознаки, що свідчать про знецінення, підрозділяються на прямі та непрямі. Вони визначаються на підставі певних 
подій стосовно позичальника або інших подій, що можуть мати вплив на кредитоспроможність позичальника. 
Вважається, що невиконання платіжних зобов’язань за кредитом настає у разі наявності однієї або більше суттєвих 
ознак. 
Прямі ознаки знецінення: 
прострочення платежу на строк понад 90 днів; 
визнання позичальника банкрутом або неплатоспроможним; 
виявлення суттєвих ознак зменшення корисності за іншими боргами цього позичальника. 
Непрямі ознаки знецінення включають події,  які можуть мати негативний вплив на фінансовий стан позичальника,  
та інформацію,  отриману з надійних джерел, а саме:  
фінансові та юридичні труднощі позичальника; 
невиконання (часткове невиконання) умов кредитного договору,  в тому числі прострочення платежів понад 1 день; 
зниження кредитоспроможності позичальника; 
виникнення негативних факторів щодо бізнесу позичальника,  погіршення умов діяльності в галузі,  негативні зміни 
на ринку, тощо; 
інші спостережувані дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків по кредиту / 
фінансовому інструменту; 
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пролонгація кредитів у зв’язку з фінансовими труднощами,  що виникли у позичальника. 
 
Інформація про застосування вимог для модифікації передбачених договором грошових потоків 
фінансових активів 
 
Інколи банк переглядає або модифікує договірні умови за фінансовими активами. Банк, оцінює, чи є модифікація 
передбачених договором грошових потоків суттєвою з врахуванням, серед іншого, наступних факторів: наявності 
нових договірних умов, які мають значний вплив на профіль ризиків за активом, значного зменшення процентної 
ставки та значного збільшення строку кредиту у випадках, коли позичальник зазнає фінансових труднощів.  
Якщо модифіковані умови відрізняються суттєво, так що права на грошові потоки по первинному активу 
закінчуються, банк припиняє визнання первинного фінансового активу та визнає новий актив за справедливою 
вартістю. Датою перегляду умов вважається дата первинного визнання для цілей розрахунку послідуючого 
знецінення, в тому числі для визначення факту значного збільшення кредитного ризику. Банк також оцінює 
відповідність нового кредиту або боргового інструменту критерію здійснення платежів виключно в рахунок основної 
суми боргу і процентів. Любі розходження між балансовою вартістю первинного активу, визнання якого припинено, 
і справедливою вартістю нового, значно модифікованого активу відображається в складі прибутку або збитку від 
припинення визнання, якщо суть розходжень не відноситься до операцій з капіталом з власниками. 
В ситуації, коли перегляд умов було визвано фінансовими труднощами позичальника і його нездатністю виконувати 
первинно узгоджені платежі, банк порівнює первинні і скориговані очікувані грошові потоки за активом на предмет 
значних відмінностей ризиків та вигід за активом в результаті модифікації умов договору. Якщо ризики та вигоди не 
змінюються, то значна відмінність модифікованого активу від первинного активу є відсутньою і його модифікація не 
приводить до припинення визнання. Банк виконує перерахунок валової балансової вартості шляхом дисконтування 
модифікованих грошових потоків договору по первинній ефективній ставці (або по ефективній процентній ставці, 
скоригованій з врахуванням кредитного ризику для придбаних або створених первинно-знецінених фінансових 
активів) і визнає прибуток або збиток від модифікації в складі прибутку або збитку банку. 
 
Опис того, як прогнозна інформація враховується при визначенні очікуваних кредитних збитків 
 
В ході аналізу резерву під зменшення корисності кредитів на сукупній основі Банк враховує зменшення корисності, 
що може мати місце у портфелі, навіть якщо немає об’єктивних ознак зменшення корисності окремих кредитів. 
Збитки від зменшення корисності визначаються з урахуванням такої інформації: збитки в портфелі у попередніх 
періодах, поточні економічні умови та прогнози на майбутнє з урахуванням трьох сценаріїв (базовий, негативний та 
оптимістичний) для забезпечення не лінійності прогнозів, та вірогідністю настання кожного, відповідний проміжок 
часу між моментом можливого понесення збитку від зменшення корисності та моментом визначення зменшення 
корисності як такого,  що потребує створення резерву в ході аналізу зменшення корисності окремих активів, а також 
очікувані надходження та відшкодування в разі зменшення корисності.  
Оцінюється вплив макроекономічного середовища на показники PD та LGD. Шляхом статистичного аналізу (та 
побудови економетричних моделей) було обрано перелік факторів, що мають статистично значущий вплив на 
історичні показники  PD та LGD. Такими факторами є:  офіційний курс гривні по відношенню до долара США; 
рівень зареєстрованого безробіття; середні відсоткові ставки за депозитами банків України; середні відсоткові ставки 
за кредитами банків України та відсоток зміни у споживанні домогосподарствами. Перелік факторів не є вичерпним 
та може змінюватись/доповнюватись не виключаючи й зміну часового лагу (впливу).   Прогнозні значення для 
обраних макроекономічних факторів Банк отримує шляхом моделювання часових рядів, використовуючи моделі 
ARIMA та здійснюючи постійний моніторинг та бек-тестування. Часовий горизонт прогнозування 
макроекономічних факторів дорівнює 12 місяцям, даючи змогу оцінювати вплив макроекономіки на показники PD 
та LGD на протязі 24 місяців (оскільки регресійні моделі використовують лагові значення макроекономічних 
факторів, даючи змогу здійснювати прогнозування на перший рік на основі фактичних значень). Такий горизонт 
прогнозування є достатнім, враховуючи надання переважно короткострокових кредитів.   
З метою прогнозування ризик-параметрів на більш довгі часові горизонти, прогнозні значення трансформуються до 
довгострокового середнього (з метою мінімізації похибки прогнозу).   
 
Ризик ліквідності 
 
Опис вразливості до ризику 
 
Ризик ліквідності – це ризик втрати доходів або капіталу, що виникає в зв’язку з нездатністю Банку платити за 
зобов’язаннями, термін яких настав, або фінансувати новий бізнес без втрат внаслідок незбалансованості потоків 
грошових надходжень та потоків грошових виплат, невизначеності майбутніх грошових потоків, нездатності 
контролю над позаплановим зменшенням або зміною джерел фінансування. 
На Банк впливає ряд негативних факторів, які підвищують рівень ризику ліквідності, таких як: 
- Залежність від коштів фізичних осіб; 
- Наявність неліквідних /неробочих активів  має негативний вплив на структуру активів з точки зору ліквідності; 
- Неузгодженість у строках погашення між активами та пасивами; 
- Середньоденні залишки високоліквідних активів покривають залишки на поточних рахунках не в повному обсязі. 
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Опис цілей, політики та процесів управління ризиками 
 
Процес  управління ризиком ліквідності  включає розробку системи управління ризиком,  методи, процедури оцінки 
та контролю ризику ліквідності. 
З метою обмеження ризику ліквідності керівництво забезпечило диверсифіковані джерела фінансування додатково 
до основної депозитної бази, управляє активами з дотриманням принципів ліквідності та здійснює моніторинг 
майбутніх грошових потоків і ліквідності на щоденній основі. 
Ціль політики – створити ефективну систему управління ризиком ліквідності для забезпечення підтримання 
достатнього рівня ліквідності як в звичайних, так і стресових ситуаціях. 
Мета управління ризиком ліквідності полягає в  
- управлінні ризиком  ліквідності Банку для забезпечення своєчасного виконання своїх грошових зобов'язань, яке 
визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання 
зобов'язань Банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші 
витрати); 
- розмежуванні функцій та відповідальності підрозділів Банку в процесі управління ризиком ліквідності; 
- забезпеченні проведення операцій відповідно до встановлених положень, методик, лімітів, обмежень, регламентів і 
процедур; 
- забезпеченні відповідності вимогам НБУ щодо управління ризиком ліквідності. 
Комплекс дій ризик-менеджменту призваний  забезпечити досягнення наступних цілей: 
- ризики повинні  бути зрозумілими і обізнаними Банком та  його  керівництвом; 
- ризики повинні  бути в межах рівня  толерантності, установлених  Наглядовою радою Банку; 
- рішення про прийняття  ризику повинні  відповідати: стратегії Банку; бути визначеними  та  чіткими; очікувана 
дохідність повинна  компенсувати прийнятий  ризик; розподіл капіталу повинен відповідати розмірам  ризиків на  які  
йде Банк. 
Процес управління  ризиком ліквідності повинен: 
- охоплювати всі  види діяльності Банку, які впливають на параметри цього ризику; 
- контролювати показники, що вимірюють ризик ліквідності;  
- бути безперервним процесом;  
- базуватись на  аналізі ситуації і середовища в якому виникають ризики ліквідності;  
- забезпечувати прийняття  управлінських рішень щодо впливу на ризики ліквідності 
 
Методи, застосовані для оцінки ризику 
Комплекс заходів,  спрямованих на управління ризиком ліквідності,  включають: 
- моніторинг грошових потоків для контролю нормативу миттєвої ліквідності; 
- аналіз розриву ліквідності; 
- прогнозні грошові потоки від надання послуг фізичним особам; 
- отримання заявок на активно-пасивні операції; 
- планування та бюджетування; 
- прогноз дефіциту/надлишку коштів з урахуванням прогнозних та запланованих операцій; 
- моніторинг коштів,  наявних на грошових ринках; 
- встановлення внутрішніх лімітів для обмеження рівня ризику ліквідності та контроль їх дотримання; 
- проведення стрес-тестування ризику ліквідності Банку; 
- проведення бек-тестування ризику ліквідності Банку; 
- регулярне звітування Комітету з питань управління активами та пасивами та Спостережній раді про рівень ризику 
ліквідності. 
Банк використовує такі методи оцінки ризику ліквідності: аналіз коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) та аналіз 
коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) з урахуванням рекомендацій Базельського комітету з 
банківського нагляду. 
 
Опис концентрації ризику 
Банк здійснює аналіз концентрації зобов'язань Банку за значимими групами контрагентів, 
інструментами/продуктами, а саме коефіцієнтів концентрації в загальних зобов'язаннях банку за: 
- п'ятьма та десятьма найбільшими вкладниками / групами пов'язаних контрагентів за сукупним обсягом залучених 
коштів за усіма укладеними договорами; 
-п'ятьма та десятьма найбільшими кредиторами Банку / групами пов'язаних контрагентів за сукупним обсягом 
залучених коштів за усіма укладеними договорами; 
-значимими вкладниками та іншими кредиторами Банку / групами пов'язаних контрагентів. Значимими є вкладники 
та інші кредитори Банку / групи пов'язаних контрагентів, сукупний обсяг залучених коштів за усіма укладеними 
договорами з якими становить більше одного відсотка зобов'язань Банку на дату проведення аналізу; 
типами контрагентів (банками, небанківськими фінансовими установами, юридичними особами, пов'язаними з 
банком особами, фізичними особами); 
-за значимими інструментами/продуктами або групами інструментів/продуктів. Значимим інструментом/продуктом 
є один інструмент/продукт або група інструментів/продуктів зі схожими характеристиками, сукупний обсяг 
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залучених коштів за якими становить більше одного відсотка зобов'язань Банку на дату проведення аналізу. Банк 
самостійно визначає характеристики, за якими об'єднує інструменти/продукти в групи інструментів/продуктів зі 
схожими характеристиками; 
-Банк здійснює розрахунок цих коефіцієнтів як за зобов'язаннями банку в цілому, так і в розрізі часових інтервалів: 
до 1 місяця, 1 - 3 місяці, 3 - 6 місяців, 6 - 9 місяців, 9 - 12 місяців та понад 12 місяців; 
 
Ринковий ризик 
 
Опис вразливості до ризику 
 
Ринковий ризик – це ймовірність втрат, що загрожують доходам і капіталу Банку та пов’язані з несприятливими 
змінами показників фінансового ринку (таких як процентних ставок, валютних курсів, котирувань цінних паперів, цін 
на товари та інших).   
Ринковий ризик включає: процентний ризик, джерелом якого є дисбаланс активів та пасивів, чутливих до зміни 
процентних ставок за строками переоцінки; ціновий ризик, який полягає в невідповідності ставок та тарифів 
(завищення чи демпінг) на банківські продукти відносно конкурентного середовища, що призводить до низької 
доходності та прибутковості; валютний ризик, який виникає в результаті несприятливої зміни курсів іноземних валют 
та цін на банківські метали. Джерелом ризику є дисбаланс балансових та позабалансових вимог та зобов’язань, 
виражених в одній валюті. 
 
Опис цілей, політики та процесів управління ризиками 
 
Ефективне управлiння ринковими ризиками забезпечує їх утримання в прийнятних межах i є необхiдним 
компонентом забезпечення надiйностi та стiйкостi Банку.  
Метою управлiння ринковим ризиком Банку є збереження його прибутку та капiталу вiд негативного впливу коливань 
iндикаторiв фiнансового ринку: валютних курсiв, процентних ставок, котирувань цiнних паперiв, вартостi фiнансових 
iнструментiв, цiн на товарних ринках.  
Цiлями управлiння ринковими ризиками є:  забезпечення допустимого рiвня ризикiв в межах ризик-апетиту, iнших 
встановлних лiмiтiв на ризики; забезпечення фiнансової стабiльностi Банку, обмеження можливих фiнансових втрат 
при реалiзацiї ризикiв; - виконання вимог Законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку 
України.  
Процес управлiння ринковими ризиками в Банку складається з наступних компонентiв:   
iдентифiкацiя ризикiв; оцiнка ризикiв, включаючи їх вимiрювання (кiлькiсне i/або якiсне) та аналiз. Як результат 
даного етапу можливi рiшення:  ухилення вiд ризикiв; передача ризикiв; прийняття ризикiв;  управлiння ризиками - 
вироблення заходiв з управлiння прийнятими Банком ризиками з метою їх мiнiмiзацiї та контролю;  контроль 
реалiзацiї заходiв з управлiння ризиками, включаючи оцiнку ефективностi заходiв. Iнструментами контролю 
виступають дiючi лiмiти ризикiв; iнформування та комунiкацiя, якi реалiзуються через впроваджену систему звiтностi 
про управлiння ринковими ризиками.  
Для обмеження ринкових ризикiв Банк не проводить операцiй з маржинальної торгiвлi. Iнвестує в цiннi папери, 
керуючись принципом диверсифiкацiї портфеля, в тому числi iнвестуючи в державнi цiннi папери, якi, зазвичай, є 
найбiльш лiквiдними й володiють активним вторинним ринком. З метою пом'якшення ринкових ризикiв в Банку дiє 
система комплекс заходiв, спрямованих на зменшення ймовiрностi виникнення ризикiв та/або зменшення впливу 
ризикiв на результати дiяльностi Банку. Зокрема, в процесi своєї дiяльностi Банк вiдмовляється вiд активної участi на 
ринку цiнних паперiв, котрi є основною ланкою даного типу ризикiв. 
 
Методи, застосовані для оцінки ризику  
  
Оскільки Банк  уникає ризиків, що властиві інструментам торгової книги (ризик дефолту, процентний ризик торгової 
книги, ризик кредитного спреду, фондовий ризик, товарний ризик, ризик волатильності), то управління ринковими 
ризиками зводиться до управління лише валютним ризиком при відсутності інструментів у торговій книзі. 
 
Валютний ризик 
 
Опис вразливості до ризику 
 
Валютний ризик є ризиком, який загрожує доходам і капіталу і виникає внаслідок несприятливих змін курсів валют 
на ринку при існуванні в Банку відкритих валютних позицій. Джерелом ризику є дисбаланс балансових та 
забалансових вимог та зобов’язань у кожній валюті. 
Валютний ризик можна поділити на: ризик трансакції (вплив несприятливих коливань курсів іноземних валют на 
реальну вартість відкритих валютних позицій), трансляційний ризик (ризик перерахунку з однієї валюти в іншу - 
величина еквівалента валютної позиції у звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які використовуються 
для перерахунку залишків в іноземних валютах в базову (національну) валюту); економічний валютний ризик (зміни 
конкурентоспроможності Банку або його структур, що входять в консолідовану групу, на зовнішньому ринку через 
суттєві зміни обмінних курсів). 
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На Банк впливає стрімка зміна курсу валют, що підвищує рівень валютного ризику. 
 
Опис цілей, політики та процесів управління ризиками 
 
Метою полiтики Банку в сферi управлiння валютним ризиком є обмеження ризику понесення втрат вiд вiдкритої, не 
забезпеченої валютної позицiї внаслiдок невигiдної змiни валютних курсiв. В управлiннi валютним ризиком Банк 
керується максимiзацiєю доходiв вiд обмiнних операцiй у рамках акцептованого рiвня ризику вiдкритих валютних 
позицiй.  
Полiтика Банку в сферi управлiння валютним ризиком зводиться до управлiння валютними позицiями Банку через:  
структурування валютного балансу Банку;  встановлення лiмiтiв вiдкритих валютних позицiй;  використання 
флуктуацiї курсiв валют з метою генерування додаткових доходiв. 
Процес управління валютним ризиком в Банку складається з наступних етапів: 
1 етап  – збір інформації для аналізу з підрозділів, які є учасниками процесу  управління  валютним ризиком; 
2 етап – аналіз зібраної  інформації та  розрахунок показників валютного ризику; 
3 етап – моніторинг дотримання лімітів валютного ризику та  визначення рівня  впливу валютного ризику; 
4 етап – звітування щодо аналізу валютного ризику та пропозиції по заходам щодо пом’якшення впливу валютного 
ризику на діяльність Банку , в також  заходи щодо мінімізації та/або усунення валютного ризику для  Банку. 
 
Методи, застосовані для оцінки ризику 
 
Основними методами управління валютним ризиком є методи, що базуються  на аналізі  зміни  курсів іноземної 
валюти по відношенню до національної валюти,  в залежності від їх змін,  управлінні обсягами та структурою  активів 
і  зобов’язань за видами валют,  а також методи хеджування валютного ризику. 
Для управління валютним ризиком Банк вибирає: 
-варіант оцінки експозиції валютного ризику ризику в контексті надходжень (Обчислення впливу змін валютних 
курсів на величину надходжень та/або капіталу);  
-застосування моделей – GAP- аналізу активів та пасивів,  з метою визначення  відкритих валютних незахеджованих 
позицій в окремих валютах,   визначення  напрямків  та обсягу  потоків  грошових коштів в окремих валютах ,  
обчислення  розміру  неузгодженості; сценарний аналіз; стрес-тестування; 
-Var - Оцінка ризику відкритих валютних позицій в розрізі валют та складових відкритої валютної позиції банку. 
-показники оцінки – відкрита валютна позиція, Var-ризик відкритої валютної позиції процентна позиція, ліміти 
відкритих валютних позицій.  
Для оцінки Банк розраховує ліміти валютного ризику щодо: 
1) максимально можливої вартості під ризиком (Value-at-Risk, VAR)  
2) розміру відкритих валютних позицій в значимих валютах у відсотках до регулятивного капіталу банку. 
Оцінка валютного ризику базується на аналізі валютної позиції Банку.  
Моделі будуються виходячи з припущень стрес-сценаріїв за валютним ризиком.В процесi управлiння валютним 
ризиком Банк застосовує наступнi методи:  
- визначення вiдкритої валютної позицiї в розрiзi окремих валют i банкiвських металiв;  
- нормативний метод;  
- оцiнка вартостi пiд ризиком VaR (value-at-risk);  
- стрес-тестування валютного ризику. 
Методи управління валютним ризиком підрозділяються на внутрішні і зовнішні. 
До внутрішніх методів відносяться: 
- управління відкритою валютною позицією або лімітація; 
- диверсифікація валютного ризику. 
Управління відкритою валютною позицією (далі – ВВП) означає, що Банк в певних межах допускає для себе 
валютний ризик. Оцінюючи можливі зміни курсу, а також визначаючи ліміт можливих збитків (прибутків) у зв'язку з 
коливаннями курсів, встановлюються ліміти власної і неторгової ВВП в розрізі термінів і операцій. 
Диверсифікація валютного ризику означає розподіл активів по різних валютах, з низьким рівнем взаємної кореляції.  
До зовнішніх методів управління валютним ризиком відноситься: хеджування ризику шляхом проведення 
арбітражних операцій, форвардних тощо.   
 
Процентний ризик банківської книги 
 
Опис вразливості до ризику 
 
Процентний ризик банківської книги - це існуючий або потенційний вплив на дохід, що виникає внаслідок 
несприятливих змін процентних ставок або змін часової структури процентних активів і зобов’язань. 
На Банк впливає ряд негативних факторів, які підвищують рівень процентного ризику, таких як:  
невідповідність в строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною ставкою) активів, зобов'язань та 
позабалансових позицій в банківській книзі;  
залежність від коштів фізичних осіб, ставки за депозитами по яких можуть значно коливатися; 
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несприятливі зміни ринкових процентних ставок, що  впливають на вартість боргового ЦП або іншого інструменту 
з фіксованим прибутком. 
 
Опис цілей, політики та процесів управління ризиками 
Управління процентним ризиком банківської книги – це процес, за допомогою якого Банк виявляє (ідентифікує) 
процентний ризик, проводить оцінку його величини, здійснює його моніторинг, контролює свої процентні розриви, 
а також враховує взаємозв'язки процентного ризику банківської книги з іншими видами ризиків. 
Загальна ціль Банку щодо управління процентним ризиком банківської книги – сприяти підвищенню вартості 
власного капіталу Банку шляхом збільшення надходжень, захистити прибуток Банку від негативного впливу різких 
коливань процентної ставки і забезпечити здійснення операцій в межах допустимих параметрів процентного ризику 
банківської книги та у такий спосіб, який забезпечує захист інтересів вкладників та інших кредиторів. 
Мета Політики управління процентним ризиком: 
- управлінні процентним ризиком банківської книги Банку для забезпечення оптимального співвідношення між 
ризиком та доходністю; 
- розмежуванні функцій та відповідальності підрозділів Банку в процесі управління процентним ризиком банківської 
книги; 
- забезпеченні проведення операцій відповідно до встановлених положень, методик, лімітів, обмежень, регламентів і 
процедур; 
- забезпечення відповідності вимогам НБУ щодо управління процентним ризиком банківської книги. 
Ціль Політики - визначити основні принципи і методи організації та функціонування системи управління 
процентним ризиком банківської книги в Банку. 
Полiтика Банку в сферi управлiння процентним ризиком полягає в обмеженні несприятливого впливу змін 
відсоткових ставок на фінансовий результат і капітал Банку. 
Основними завданнями управління процентним ризиком банківської книги виступають: 
забезпечення відповідності профіля ризику Банку затвердженому Ризик-апетиту;  
обмеження негативного впливу процентного ризику банківської книги на економічну вартість  капіталу Банку;  
визначення рівня толерантності Банку до процентного ризику банківської книги шляхом встановлення лімітів, 
впровадження процедур, регламентів та управлінської звітності з процентного ризику банківської книги;  
забезпечення коректної оцінки процентного ризику банківської книги та спроможності Банку адекватно реагувати на 
несприятливі зміни ризик-факторів шляхом прийняття відповідних управлінських рішень. 
Управління процентним ризиком банківської книги включає наступні етапи: 
локалізація і аналіз ризику, тобто визначення величини і природи процентної позиції Банку; 
оцінка ризику, тобто визначення можливих збитків у разі несприятливої зміни ринкових процентних ставок. 
визначення допустимого рівня ризику, тобто встановлення відповідних лімітів і нормативів. 
розробка заходів по мінімізації ризику, а також вибір методів управління ризиками і підрахунок витрат, пов'язаних з 
покриттям ризику. 
 
Методи, застосовані для оцінки ризику 
 
Банк оцінює процентний ризик за допомогою таких заходів: розрахунок процентної маржі та спреду; аналіз розривів 
за строками (ГЕП – аналіз); встановлення та перегляд лімітів щодо розривів в строках процентних активів та 
процентних пасивів; індексний факторний аналіз; стрес-тестування; бек-тестування.  
З метою оцінки розривів процентних ставок Банк ідентифікує активи та зобов’язання,  що є чутливими до змін 
процентних ставок, та об’єднує їх у фінансові групи, на які однаковим чином впливають зміни процентних ставок. 
Для кожного часового інтервалу строків, що залишились до погашення або переоцінки, Банк розраховує періодичні 
розриви (процентні позиції) та кумулятивні розриви (накопичені за певними інтервалами).  
Банк встановлює ліміти стосовно розривів процентних ставок у розрізі строків, що залишилися до погашення або 
переоцінки,  які є істотними за обсягами для Банку. 
Банк розраховує показник абсолютного процентного ризику або зміни чистого процентного доходу відповідно до 
ГЕП-аналізу за сценарієм припущення про зміну відсоткової ставки на +1 (+2) та -1 (-2) %. 
 
 

Узгодження змін у величині можливих збитків та пояснення змін валової балансової 
вартості для фінансових інструментів 
 
Розкриття інформації про узгодження змін у резерві під збитки та пояснення змін валової балансової 
вартості для фінансових інструментів 
 
Пояснення методу оцінки очікуваних кредитних збитків  
Для фінансових інструментів таких як грошові коштів, цінних паперів та кредитів юридичним особам  - обсяг 
очікуваних кредитних збитків визначається, виходячи з поточної кредитної якості активу та того, наскільки рівень 
кредитного ризику змінився порівняно з датою первісного визнання. Збитки визнаються з дати первісного визнання. 



АТ “БАНК ФОРВАРД”                     Проміжна фінансова звітність  три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року  

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

47 
 

Кредитні збитки відображають зважену на ймовірність суму (декілька сценаріїв, зважених на ймовірність). Дані 
фінансові інструменти оцінюються на індивідуальній основі.  
 
Для фінансового інструменту – кредити фізичним особам - Банк використовує модель «очікуваних кредитних 
збитків» (ELC). Загальна логіка розрахунку: відображати об`єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену 
шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів; враховувати вартість грошей в часі, тобто фактор часу 
(застосовувати/враховувати дисконтування у тій чи іншій формі); використовувати обґрунтовано необхідну та 
підтверджену інформацію про: минулі події, поточні умови, прогнози майбутніх економічних умов, що може бути 
одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату. За первісно знеціненими фінансовими активами 
первісно очікувані кредитні збитки включені в ефективну ставку, а збільшення (зменшення) очікуваних кредитних 
збитків після первісного визнання визнається через резерв під знецінення. Даний фінансовий інструмент оцінюється 
як на груповій так і на індивідуальній основах.  
 
Для фінансового інструменту - Фінансова дебіторська заборгованість Банк використовує два підходи до оцінки 
очікуваних кредитних збитків: загальний та спрощений. За загальним підходом обсяг очікуваних кредитних збитків 
визначається, виходячи з поточної кредитної якості активу та того, наскільки змінився рівень кредитного ризику 
змінився порівняно з датою первісного визнання. Збитки визнаються з дати первісного визнання. Кредитні збитки 
відображають зважену на ймовірність суму (декілька сценаріїв, зважених на ймовірність). За спрощеним підходом 
визнання збитків від знецінення оцінюється на основі очікуваних кредитних збитків протягом усього терміну дії 
фінансового активу на кожну звітну дату. Даний фінансовий інструмент оцінюються як на груповій так і на 
індивідуальній основі.  
 
Пояснення причини змін резерву під збитки для фінансових інструментів 
Для фінансових інструментів таких як  грошові кошти, цінні папери, кредити юридичним особам та Фінансова 
дебіторська заборгованість - зміни сум резервів під збитки відбувається за рахунок зміни балансової вартості  
Для фінансового інструменту -кредити фізичним особам - зміна резерву відбувається за рахунок 
збільшення/зменшення балансової вартості, а також за рахунок переходу активів із стадії 1 в 2 та із 2 в 3.  
 
Пояснення впливу значних змін у валовій балансовій вартості фінансових інструментів на резерв під збитки  
Для фінансових інструментів таких грошові кошти, цінні папери-зміна балансової вартості відбувається за рахунок 
операцій які були здійснені Банком або клієнтом Банку протягом звітного періоду.  
Для фінансового інструменту кредити юридичним особам - зміна балансової вартості відбувається за рахунок 
погашення заборгованості, або видачі нових кредитів/траншів. 
Для фінансового інструменту кредити фізичним особам  зміни у валовій балансовій вартості відбуваються за рахунок 
погашення діючої заборгованості, або видачі нових кредитів.  
Для фінансового інструменту фінансова дебіторська заборгованість- зміна балансової вартості відбувається за рахунок 
операцій які були здійснені Банком або клієнтом Банку протягом звітного періоду. 
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Грошові кошти та їх еквіваленти 
 
Розкриття інформації про узгодження змін у резерві під 

збитки та пояснення змін валової балансової вартості для 
фінансових інструментів 

12-місячні очікувані кредитні збитки Очікувані кредитні збитки за весь строк дії Типи оцінки очікуваних кредитних збитків 

Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фінансові активи на початок періоду 179 965 139 577 (369) (501) 179 596 139 076 - - - - - - 179 965 139 577 (369) (501) 179 596 139 076 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною кредитною 
якістю 

179 965 139 577 (369) (501) 179 596 139 076 - - - - - - 179 965 139 577 (369) (501) 179 596 139 076 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною кредитною 
якістю 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) фінансових активів :                   

Збільшення (зменшення) через передачу, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Зменшення через припинення визнання, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення через видачу або придбання, фінансові активи - 3 738 - (25) - 3 713 - - - - - - - 3 738 - (25) - 3 713 

Збільшення (зменшення) через списання, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через переведення між стадіями (186) - 186 - - - 186 - (186) - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через зміну моделі або параметрів 
ризику, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через зміну потоків грошових 
коштів за договором, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через курсові та інші зміни, 
фінансових активів : 

                  

Збільшення (зменшення) через курсові різниці, фінансові 
активи 

1 995 (4 945) (101) (47) (1 894) (4 991) - - - - - - 1 995 (4 945) (101) (47) (1 894) (4 991) 

Збільшення (зменшення) через інші дії, фінансові активи (133 294) 41 595 (239) 204 (133 533) 41 798 - - - - - - (133 294) 41 595 (239) 204 (133 533) 41 798 

Загальна сума збільшення (зменшення) фінансових 
активів 

(131 485)) 40 388 (154) 132 (131 639) 40 520 186 - (186) - - - (131 299) 40 388 (340) 132 (131 639) 40 520 

Фінансові активи на кінець періоду 48 480 179 965 (523) (369) 40 520 179 596 186  - (186) - - - 48 666 179 965 (709) (369) 47 957 179 596 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною кредитною 
якістю 

48 480 179 965 (523) (369) 47 957 179 596 - - - - - - 48 480 179 965 (523) (369) 47 957 179 596 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною кредитною 
якістю 

- - - - - - 186 - (186) - - - 186 - (186) - - - 

Пояснення методу оцінки очікуваних кредитних збитків Використовується спрощений метод оцінки очікуваних кредитних збитків.  Збитки визнаються  з дати первісного визнання. Оцінюються на груповій / індивідуальній основі. 

  
Очікувані кредитні збитки за індивідуальною оцінкою 48 480 179 965 (523) (369) 47 957 179 596 186 - (186) - - - 48 666 179 965 (709) 369) 47 957 179 596 

 Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пояснення причини змін резерву під збитки для 
фінансових інструментів 

 Зміни сум резервів під збитки відбувається за рахунок зміни балансової вартості 

Пояснення впливу значних змін у валовій балансовій 
вартості фінансових інструментів на резерв під збитки 

Зміна балансової вартості відбувається за рахунок операцій які були здійснені Банком або клієнтом Банку протягом звітного періоду 
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Кредити корпоративним суб'єктам господарювання 
 
Розкриття інформації про узгодження змін у резерві 

під збитки та пояснення змін валової балансової 
вартості для фінансових інструментів 

12-місячні очікувані кредитні збитки Очікувані кредитні збитки за весь строк дії Типи оцінки очікуваних кредитних збитків 

Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фінансові активи на початок періоду 19 435 12 783 - - 19 435 12 783 - 44 096 - (1 679) - 42 417 19 435 56 879 - (1 679) 19 435 55 200 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною кредитною 
якістю 

19 435 12 783 - - 19 435 12 783 - 44 096 - (1 679) - 42 417 19 435 56 879 - (1 679) 19 435 55 200 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною кредитною 
якістю 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) фінансових активів :                   

Збільшення (зменшення) через передачу, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Зменшення через припинення визнання, фінансові активи (3 293) (6 502) - - (3 293) (6 502) - (18 560) - - - (18 560) (3 293) (25 062) - - (3 293) (25 062) 

Збільшення через видачу або придбання, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через списання, фінансові активи - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через переведення між стадіями - 13 154 - - - 13 154 - (25 536) - 1 679 - (23 857) - -12 382 - 1 679 - (10 703) 

Збільшення (зменшення) через зміну моделі або параметрів 
ризику, фінансові активи 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через зміну потоків грошових 
коштів за договором, фінансові активи 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через курсові та інші зміни, 
фінансових активів : 

                  

Збільшення (зменшення) через курсові різниці, фінансові 
активи 

- - - - - - - (495) - - - (495) - (495) - - - (495) 

Збільшення (зменшення) через інші дії, фінансові активи - - - - - - - 495 - - - 495 - 495 - - - 495 

Загальна сума збільшення (зменшення) фінансових активів (3 293) 6 652 - - (3 293) 6 652 - (44 096) - 1 679 - (42 417) (3 293) (37 444) - 1 679 (3 293) (35 765) 

Фінансові активи на кінець періоду 16 142 19 435 - - 16 142 19 435 - - - - - - 16 142 19 435 - - 16 142 19 435 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною кредитною 
якістю 

16 142 19 435 - - 16 142 19 435 - - - - - - 16 142 19 435 - - 16 142 19 435 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною кредитною 
якістю 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пояснення методу оцінки очікуваних кредитних збитків Обсяг очікуваних кредитних збитків визначається, виходячи з поточної кредитної якості активу  та того, наскільки  рівень кредитного ризику змінився порівняно з датою первісного визнання. Збитки визнаються  з дати первісного визнання. Кредитні збитки 
відображають зважену на ймовірність суму (декілька сценаріїв, зважених на ймовірність). Оцінюються на індивідуальній основі. 

Очікувані кредитні збитки за індивідуальною оцінкою 16 142 19 435 - - 16 142 19 435 - - - - - - 16 142 19 435 - - 16 142 19 435 

 Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пояснення причини змін резерву під збитки для 
фінансових інструментів 

Зміни сум резервів під збитки відбувається за рахунок зміни балансової вартості 

Пояснення впливу значних змін у валовій балансовій 
вартості фінансових інструментів на резерв під збитки 

Зміна балансової вартості відбувається за рахунок погашення заборгованості, або видачі нових кредитів/траншів 
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Кредити фізичним особам 
 
Розкриття інформації про узгодження змін у 
резерві під збитки та пояснення змін валової 

балансової вартості для фінансових 
інструментів 

12-місячні очікувані кредитні збитки Очікувані кредитні збитки за весь строк дії Типи оцінки очікуваних кредитних збитків 

Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова вартість Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фінансові активи на початок періоду 1 346 819 1 359 573 (8 437) (15 095) 1 338 382 1 344 478 331 538 201 666 (200 347) (129 681) 131 191 71 985 1 678 357 1 561 239 (208 784) (144 776) 1 469 573 1 416 463 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною 
кредитною якістю 

1 346 311 1 358 678 (8 432) (15 087) 1 337 879 1 343 591 55 014 31 438 (9 025) (4 526) 45 989 26 912 1 401 325 1 390 116 (17 457) (19 613) 1 383 868 1 370 503 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною 
кредитною якістю 

508 895 (5) (8) 503 887 276 524 170 228 (191 322) (125 155) 85 202 45 073 277 032 171 123 (191 327) (125 163) 85 705 45 960 

Збільшення (зменшення) фінансових активів 
: 

                  

Збільшення (зменшення) через передачу, 
фінансові активи 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Зменшення через припинення визнання, 
фінансові активи 

(108 123) (511 112) 637 5 488 (107 486) (505 624) (14 160) (19 445) 3 593 7 888 (10 567) (11 557) (122 283) (530 557) 4 230 13 376 (118 053) (517 181) 

Збільшення через видачу або придбання, 
фінансові активи 

141 561 559 323 (851) (4 023) 140 710 555 300 4 668 71 112 (319) (31 383) 4 349 39 729 146 229 630 435 (1 170) (35 406) 145 059 595 029 

Збільшення (зменшення) через списання, 
фінансові активи 

(163) (2 068) 163 2 068 0 0 (304) (4 293) 304 3 397 - (896) (467) (6 361) 467 5 465 - (896) 

Збільшення (зменшення) через переведення між 
стадіями 

(63 948) (58 897) 1 428 3 125 (62 520) (55 772) 60 753  94 959  (22 614) (63 029) 38 139 31 930 (3 195) 36 062 (21 186) (59 904) (24 381) (23 842) 

Збільшення (зменшення) через зміну моделі або 
параметрів ризику, фінансові активи 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через зміну потоків 
грошових коштів за договором, фінансові активи 

- - - - - - (1 702) (13 415) 1 702 13 415  -  - (1 702) (13 415) 1 702 13 415  -  - 

Збільшення (зменшення) через курсові та 
інші зміни, фінансових активів : 

                  

Збільшення (зменшення) через курсові різниці, 
фінансові активи 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через інші дії, фінансові 
активи 

- - - - - - 313 954 (313) (954) - - 313 954 (313) (954) - - 

Загальна сума збільшення (зменшення) 
фінансових активів 

(30 673) (12 754) 1 377 6 658 (29 296) (6 096) 49 568 
 

129 872 (17 647) (70 666) 31 921 59 206 18 895 117 118 (16 270) (64 008) 2 625 53 110 

Фінансові активи на кінець періоду 1 316 146 1 346 819 (7 060) (8 437) 1 309 086 1 338 382 381 106 331 538 (217 994) (200 347) 163 112 131 191 1 697 252 1 678 357 (225 054) (208 784) 1 472 198 1 469 573 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною 
кредитною якістю 

1 296 932 1 346 311 (7 030) (8 432) 1 289 902 1 337 879 107 283 55 014 (13 668) (9 025) 120 951 45 989 1 404 215 1 401 325 (20 698) (17 457) 1 410 853 1 383 868 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною 
кредитною якістю 

19 214 508 (30) (5) 19 184 503 273 823 276 524 (204 326) (191 322) 42 161 85 202 293 037 277 032 (204 356) (191 327) 61 345 85 705 

Пояснення методу оцінки очікуваних кредитних 
збитків 

Банк використовує модель «очікуваних кредитних збитків» (ELC), ключовим принципом якої є своєчасне відображення покращення або погіршення кредитної якості фінансових інструментів з врахуванням накопиченої історичної інформації, теперішньої ситуації та обґрунтованих прогнозах 
майбутніх подій та економічних умов.  
Модель очікуваних кредитних збитків також означає, що в оцінках необхідно враховувати майбутні очікування/прогнози, а не опиратися виключно на обставини та умови, які склалися на дату оцінки. 
Формування резервів на очікувані кредитні збитки по кредитних операціях/ кредитного ризику відповідно до вимог МСФЗ і НБУ (відповідно) забезпечує покриття кредитного ризику (як очікувані втрати від кредитного ризику). 
Загальна логіка розрахунку очікуваних кредитних збитків задовольняє таким обов`язковим вимогам: 
1) відображати об`єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів; 
2) враховувати вартість грошей в часі, тобто фактор часу (застосовувати/враховувати дисконтування у тій чи іншій формі); 
3) використовувати обґрунтовано необхідну та підтверджену інформацію про:  минулі події;  поточні умови; прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату. 

Очікувані кредитні збитки за індивідуальною 
оцінкою 

- - - - - - 175 221 168 948 (122 874) (118 383) 52 347 50 566 175 221 168 948 (122 874) (118 383) 52 347 50 566 

 Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою 1 316 146 1 346 819 (7 060) (8 437) 1 309 086 1 338 382 205 885 162 590 (95 120) (81 965) 110 765 80 625 1 522 031 1 509 409 (102 180) (90 402) 1 419 851 1 419 007 

Недисконтовані очікувані кредитні збитки при 
первісному визнанні за придбаними або 
створеними кредитно- знеціненими фінансовими 
активами первісно визнаними 

- - - - - - 3 059 3 035 (2 160) (2 131) 899 904 3 059 3 035 (2 160) (2 131) 899 904 

Пояснення причини змін резерву під збитки для 
фінансових інструментів 

Зміна резерву відбувається за рахунок збільшення/зменшення балансової вартості, а також за рахунок переходу активів із стадії 1 в 2 та із 2 в 3. 

Пояснення впливу значних змін у валовій 
балансовій вартості фінансових інструментів на 
резерв під збитки 

Зміни у валовій балансовій вартості відбуваються за рахунок погашення діючої заборгованості, або видачі нових кредитів 
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Державні боргові інструменти утримувані 
 
Розкриття інформації про узгодження змін у резерві 

під збитки та пояснення змін валової балансової 
вартості для фінансових інструментів 

12-місячні очікувані кредитні збитки Очікувані кредитні збитки за весь строк дії Типи оцінки очікуваних кредитних збитків 

Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фінансові активи на початок періоду 
210 221 210 221 - 

- 
 

210 221 210 221       210 221 210 221 - 
- 
 

210 221 210 221 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною кредитною 
якістю 

210 221 210 221 - 
- 
 

210 221 210 221 - - - - - - 210 221 210 221 - 
- 
 

210 221 210 221 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною кредитною 
якістю 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) фінансових активів :                   

Збільшення (зменшення) через передачу, фінансові активи   - - - - - - - - - -   - - - - 

 Зменшення через припинення визнання, фінансові активи 2 787 356 19 176 495 - - 2 787 356 19 176 495 - - - - - - 2 787 356 19 176 495 - - 2 787 356 19 176 495 

Збільшення через видачу або придбання, фінансові активи 2 577 135 19 177 466 - - 2 577 135 19 177 466 - - - - - - 2 577 135 19 177 466 - - 2 577 135 19 177 466 

Збільшення (зменшення) через списання, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через переведення між стадіями - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через зміну моделі або параметрів 
ризику, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через зміну потоків грошових 
коштів за договором, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через курсові та інші зміни, 
фінансових активів :                   

Збільшення (зменшення) через курсові різниці, фінансові 
активи 

- 64 - - - 64 - - - - - - - 64 - - - 64 

Збільшення (зменшення) через інші дії, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Загальна сума збільшення (зменшення) фінансових активів (210 221) 1 034 - - (210 221) 1 034 - - - - - - (210 221) 1 034 - - (210 221) 1 034 

Фінансові активи на кінець періоду 
- 210 221 - 

- 
 

- 210 221       - 210 221 - 
- 
 

- 210 221 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною кредитною 
якістю 

- 210 221 - 
- 
 

- 210 221 - - - - - - - 210 221 - 
- 
 

- 210 221 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною кредитною 
якістю 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пояснення методу оцінки очікуваних кредитних збитків  

Очікувані кредитні збитки за індивідуальною оцінкою 
- 210 221 - 

- 
 

- 210 221 - - - - - - - 210 221 - 
- 
 

- 210 221 

 Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Пояснення причини змін резерву під збитки для 
фінансових інструментів  

Пояснення впливу значних змін у валовій балансовій 
вартості фінансових інструментів на резерв під збитки 
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Інша дебіторська заборгованість за фінансовими активами 

 
Розкриття інформації про узгодження змін у резерві 

під збитки та пояснення змін валової балансової 
вартості для фінансових інструментів 

12-місячні очікувані кредитні збитки Очікувані кредитні збитки за весь строк дії Типи оцінки очікуваних кредитних збитків 

Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість Валова балансова 
вартість 

Накопичене зменшення 
корисності 

Балансова вартість 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Фінансові активи на початок періоду 152 676 145 558 (733) (595) 151 943 144 963 6 799 7 330 (4 675) (5 236) 2 124 2 094 159 475 152 888 (5 408) (5 831) 154 067 147 057 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною кредитною 
якістю 

152 673 145 558 (733) (595) 151 940 144 963 501 342 (245) (158) 256 184 153 174 145 900 (978) (753) 152 196 145 147 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною кредитною 
якістю 

3 - - - 3 - 6 298 6 988 (4 430) (5 078) 
 

1 868 1 910 6 301 6 988 (4 430) (5 078) 1 871 1 910 

Збільшення (зменшення) фінансових активів :                   

Збільшення (зменшення) через передачу, фінансові активи - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Зменшення через припинення визнання, фінансові активи (83 720) (3 089) 65 102 (83 655) (2 987) (130) (986) 82 618 (48) (368) (83 850) (4 075) 147 720 (83 703) (3 355) 

Збільшення через видачу або придбання, фінансові активи 60 611 45 597 (64) (158) 60 547 45 439 37 308 (1) (273) 36 35 60 648 45 905 (65) (431) 60 583 45 475 

Збільшення (зменшення) через списання, фінансові активи - - - - - - 20 419 (20) (419) - - 20 419 (20) (419) - - 

Збільшення (зменшення) через переведення між стадіями (11) (148) 10 1 (1)) (147) 11 148 (9) (1) 2 147 - - 1 - 1 - 

Збільшення (зменшення) через зміну моделі або параметрів 
ризику, фінансові активи 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через зміну потоків грошових 
коштів за договором, фінансові активи 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Збільшення (зменшення) через курсові та інші зміни, 
фінансових активів : 

                  

Збільшення (зменшення) через курсові різниці, фінансові 
активи 

(9 185) (3 016) (1) 1 (9 184) (3 015) - (1 136) - (1) - (1 137) (9 185) (4 152) (1) - 9 184 (4 152) 

Збільшення (зменшення) через інші дії, фінансові активи (3 489) (32 226) (143) (84) (3 346) (32 310) 13 716 19 637 (6) 1 353 (3 476) (31 510) 124 553 (3 352) (30 957) 

Загальна сума збільшення (зменшення) фінансових активів (17 424) 7 118 153 (138) (17 271) 6 980 (49) (531) 33 561 (16) 30 (17 473) 6 587 186 423 (17 287) 7 010 

Фінансові активи на кінець періоду 135 252 152 676 (580) (733) 134 672 151 943 6 750 6 799 (4 642) (4 675) 2 108 2 124 142 002 159 475 (5 222) (5 408) 136 780 154 067 

 У тому числі  фінансові інструменти з непогіршеною кредитною 
якістю 

135 250 152 673 (580) (733) 134 670 151 940 562 501 (282) (245) 280 256 135 812 153 174 (862) (978) 134 950 152 196 

 У тому числі  фінансові інструменти з погіршеною кредитною 
якістю 

2 3 - - 2 3 6 188 6 298 (4 360) (4 430) 1 828 1 868 6 190 6 301 (4 360) (4 430) 1 830  1 871 

ED Використовується два підходи до оцінки очікуваних кредитних збитків: загальний та спрощений.  За загальним підходом обсяг очікуваних кредитних збитків визначається, виходячи з поточної кредитної якості  активу  та того, наскільки змінився рівень кредитного ризику змінився 
порівняно з датою первісного визнання. Збитки визнаються  з дати первісного визнання. Кредитні збитки відображають зважену на  ймовірність суму (декілька сценаріїв, зважених на ймовірність). За спрощеним підходом визнання збитків від знецінення оцінюється на основі очікуваних 
кредитних збитків протягом усього терміну дії фінансового активу на кожну звітну дату. Оцінюються на груповій та індивідуальній основі. 

Очікувані кредитні збитки за індивідуальною оцінкою 3 689 151 855 (121) (727) 3 568 151 128 1 622 1 625 (1 180) (1 108) 442 517 5 311 153 479 (1 301) (1 835) 4 010 151 645 

 Очікувані кредитні збитки за сукупною оцінкою 131 563 822 (459) (6) 131 104 816 5 175 5 175 (3 462) (3 568) 1 713 1 607 136 738 5 997 (3 921) (3 573) 132 817 2 423 

Пояснення причини змін резерву під збитки для 
фінансових інструментів 

Зміни сум резервів під збитки відбувається за рахунок зміни балансової вартості 

Пояснення впливу значних змін у валовій балансовій 
вартості фінансових інструментів на резерв під збитки 

Зміна балансової вартості відбувається за рахунок операцій які були здійснені Банком або клієнтом Банку протягом звітного періоду 
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Величини кредитного ризику 
 
Кредитний ризик передбачає ймовірність виникнення фінансового збитку Банку унаслідок того, що інша сторона з 
певних причин не зможе виконати свої зобов’язання. Фактично кредитний збиток у вартісному вимірі є різницею між 
грошовими потоками, передбаченими договором, і грошовими коштами, що реально будуть отримані.  
 
Джерелом виникнення кредитного ризику є фінансові активи (кошти в банку, цінні папери, дебіторська 
заборгованість контрагентів, позики, видані іншим суб’єктам, тощо).  
 
Величини кредитного ризику розподілені/згруповані за класом фінансового стану боржника/контрагента Банка. 
 
Типи оцінки очікуваних кредитних збитків 
 

Фінансові активи 

Поточний період Попередній період 

12-місячні 
очікувані 
кредитні 
збитки 

Очікувані 
кредитні збитки за 

весь строк дії 

Усього 12-місячні 
очікувані 

кредитні збитки 

Очікувані 
кредитні збитки 
за весь строк дії 

Усього 

Величина кредитного ризику 1 1 352 742 25 511 1 378 253 1 718 735 9 816 1 728 552 

Величина кредитного ризику 2 94 983 38 300 133 283 82 292 4 384 86 677 

Величина кредитного ризику 3 3 600 21 213 24 813 22 931 18 336 41 267 

Величина кредитного ризику 4 176 10 674 10 850 464 15 511 15 975 

Величина кредитного ризику 5 680 88 001 88 681 503 85 202 85 705 

Величина кредитного ризику 6 16 142 0 16 142 19 435 - 19 435 

 
Методи оцінки очікуваних кредитних збитків 
 

Фінансові активи 

Поточний період Попередній період 

Очікувані 
кредитні 
збитки за 

індивідуально
ю оцінкою 

Очікувані 
кредитні збитки 

за сукупною 
оцінкою 

Усього Очікувані кредитні 
збитки за 

індивідуальною 
оцінкою 

Очікувані 
кредитні 
збитки за 
сукупною 
оцінкою 

Усього 

Величина кредитного ризику 1 109 612 1 268 641 1 378 253 442 700 1 285 851 1 728 552 

Величина кредитного ризику 2 49 641 83 642 133 283 42 041 44 636 86 677 

Величина кредитного ризику 3 1 568 23 245 24 813 1 438 39 829 41 267 

Величина кредитного ризику 4 - 10 850 10 850 - 15 975 15 975 

Величина кредитного ризику 5 52 347 36 334 88 681 50 566 35 139 85 705 

Величина кредитного ризику 6 16 142 - 16 142 19 435 - 19 435 

 
Зменшення корисності за кредитними фінансовими інструментами 
 

Фінансові активи 

Поточний період Попередній період 

Фінансові 
інструменти 
не кредитно 

знецінені 

Фінансові інструменти кредитно-
знецінені 

Фінансові 
інструменти 
кредитно-
знецінені, 

усього 

Усього 
зменшення 
корисності 

Фінансові 
інструменти 
не кредитно 

знецінені 

Фінансові інструменти 
кредитно-знецінені 

Фінансові 
інструмент

и 
кредитно-
знецінені, 

усього 

Усього 
зменшенн

я 
корисност

і 
Фінансові 

інструменти 
придбані або 

створені 
кредитно-
знецінені 

Фінансові 
інструменти 

кредитно-
знецінені 

після  
придбання 

або 
створення 

Фінансові 
інструмен

ти 
придбані 

або 
створені 

кредитно-
знецінені 

Фінансові 
інструменти 

кредитно-
знецінені 

після  
придбання 

або 
створення 

Величина кредитного ризику 1 1 377 913 - 340 340 1 378 253 1 728 077 - 475 475 1 728 552 

Величина кредитного ризику 2 131 258 - 2 025 2 025 133 283 84 692 - 1 984 1 984 86 677 

Величина кредитного ризику 3 24 278 - 535 535 24 813 40 984 - 283 283 41 267 

Величина кредитного ризику 4 9 398 - 1 452 1 452 10 850 15 620 - 354 354 15 975 

Величина кредитного ризику 5 795 899 86 987 87 886 88 681 3 223 904 81 578 82 482 85 705 

Величина кредитного ризику 6 16 142 - - - 16 142 19 435 - - - 19 435 
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Зменшення корисності та балансова вартість 
 

Фінансові активи 

Поточний період Попередній період 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичене 
зменшення 
корисності 

Балансова 
вартість 

Валова 
балансова 
вартість 

Накопичене 
зменшення 
корисності 

Балансова 
вартість 

Величина кредитного ризику 1 1 385 842 (7 589) 1 378 253 1 737 787 (9 235) 1 728 552 

Величина кредитного ризику 2 140 414 (7 131) 133 283 94 137 (6 023) 88 114 

Величина кредитного ризику 3 30 151 (5 338) 24 813 43 446 (3 617) 39 829 

Величина кредитного ризику 4 17 093 (6 243) 10 850 20 192 (4 218) 15 974 

Величина кредитного ризику 5 293 222 (204 541) 88 681 277 032 (191 327) 85 705 

Величина кредитного ризику 6 16 142 - 16 142 19 435 - 19 435 

 
Здійснюване управління ризиком ліквідності 
 

Розкриття інформації про ризик ліквідності 

 
Ризик ліквідності – це ризик втрати доходів або капіталу, що виникає в зв’язку з нездатністю Банку платити за 
зобов’язаннями, термін яких настав, або фінансувати новий бізнес без втрат внаслідок незбалансованості потоків 
грошових надходжень та потоків грошових виплат, невизначеності майбутніх грошових потоків, нездатності 
контролю над позаплановим зменшенням або зміною джерел фінансування. 
Банк, з метою управління ризиком ліквідності,  здійснює забезпечення необхідного обсягу ліквідних коштів, 
достатнього для покриття поточних та планових потреб на покриття відтоку грошових коштів та забезпечення 
стабільного здійснення банківських операцій. 
Банк здійснює управління ризиком ліквідності  на основі аналізу очікуваних майбутніх потоків грошових коштів 
клієнтів та за банківськими операціями. 
 
Розкриття аналізу фінансових активів, утримуваних для управління ризиком ліквідності, за строками погашення на 
звітну дату: 
 

Фінансові 
активи, 

утримувані для 
управління 
ризиком 

ліквідності, 
недисконтовані 

грошові 
потоки 

Строк погашення Сумарні 
часові 

інтервали 
Не 

більше 
одного 
місяця 

Більше 
одного 
місяця 
та не 

більше 
трьох 

місяців 

Більше 
трьох 

місяців 
та не 

більше 
шести 
місяців 

Більше 
шести 
місяців 
та не 

більше 
одного 
року 

Більше 
одного 
року 
та не 

більше 
двох 
років 

Більше 
двох 
років 
та не 

більше 
трьох 
років 

Більше 
трьох 

років та 
не 

більше 
чотирьох 

років 

Більше 
чотирьох 
років та 

не 
більше 
п’яти 
років 

Більше 
п’яти 
років 
та не 

більше 
шести 
років 

Більше 
шести 
років 
та не 

більше 
семи 
років 

Більше 
семи 
років 
та не 

більше 
восьми 
років 

Грошові 
кошти та їх 
еквіваленти 

47 957 -  - 957 - - - - - - - - 47 

Кредити та 
аванси 
банкам 

- - - - - - - - - - - - 

Кредити та 
аванси 
клієнтам 

423 972 130 746 
394 
957 

466 
093 

215 
247 

143 
634 

67 192 21 717 4 707 1 628 227 1 870 120 

Інвестиції в 
цінні папери 

- - - - - - - - - - - - 

Похідні 
фінансові 
активи 

- - - - - - - - - - - - 

Інші 
фінансові 
активи 

143 673 - - - - - - - - - - 143 673 

 
 
Аналіз непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення 
 
Аналіз строків погашення непохідних фінансових зобов’язань, що включають кошти банків, рахунки клієнтів  та інші 
фінансові зобов'язання, показує строки до погашення, що залишилися на основі договірних недисконтованих 
зобов’язань з виплати коштів. Зобов’язання,  що підлягають погашенню за вимогою,  вважаються такими,  що 
підлягають виплаті на найбільш ранню можливу дату. 
 
Розкриття аналізу непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення на звітну дату: 
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Непохідні 
фінансові 

зобов'язання, 
недисконтовані 
грошові потоки 

Строк погашення Сумарні часові 
інтервали Не більше 

одного 
місяця 

Більше 
одного місяця 
та не більше 
трьох місяців 

Більше трьох 
місяців та не 

більше шести 
місяців 

Більше шести 
місяців та не 

більше одного 
року 

Більше 
одного року та 

не більше 
двох років 

Більше двох 
років та не 

більше трьох 
років 

Банківські 
запозичення 

538 219 302 056 568 346 236 501 40 205 2 096 1 687 422 

 Інші фінансові 
зобов'язання 

13 009 3 037 3 697 3 205 1 133 87 24 168 

 
 

Аналіз чутливості 
 
Розкриття інформації про фінансові інструменти за типом ставки відсотка 
 
Ідентифікація джерел процентного ризику здійснюється шляхом аналізу наявної структури процентних активів та 
пасивів. Оцінки включають процентний ризик за всіма позиціями Банку для інструментів з фіксованою процентною 
ставкою. В Банку застосовується фіксована процента ставка до всіх фінансових інструментів. 
 
Розкриття інформації про фінансові інструменти за типом ставки відсотка 
 

Розкриття інформації про 
фінансові інструменти за типом 

ставки відсотка 

Типи ставок відсотка 

Плаваюча ставка відсотка Фіксована ставка відсотка 

Поточний період Попередній період Поточний період Попередній період 

Фінансові активи - - 1 672 991 1 882 525 

Фінансові зобов'язання - - 1 253 502 1 345 295 

 
Опис методів та припущень, застосованих при підготовці аналізу чутливості 
 
Основні методи та інструменти, що використовує Банк для оцінки процентного ризику: побудова та аналіз Звіту про 
розриви активів та пасивів банківської книги, чутливих до зміни процентної ставки (GAP-звіт); оцінка зміни чистого 
процентного доходу (метод NII) за рахунок впливу процентного ризику банківської книги; оцінка зміни економічної 
вартості капіталу Банку (метод EVE - economic value of equity) за рахунок впливу процентного ризику банківської 
книги; коефіцієнтний аналіз процентного ризику банківської книги. До складу чутливих до зміни процентної ставки 
активів Банку входять: МБК/МБД розміщені в НБУ; коррахунки в інших банках (НОСТРО); кредити юридичним 
особам, крім банків; кредити фізичним особам; МБК/МБД розміщені; зворотне РЕПО; боргові цінні папери в 
торговому портфелі; боргові цінні папери в портфелі на продаж та в портфелі до погашення; процентні деривативи; 
інші процентні активи. До складу чутливих до зміни процентної ставки пасивів Банку входять: залучення від НБУ; 
коррахунки банків (ЛОРО); поточні рахунки юридичних осіб, крім банків; депозити юридичних осіб, крім банків; 
поточні рахунки фізичних осіб; депозити фізичних осіб; МБК/МБД залучені; пряме РЕПО; цінні папери власного 
боргу; субординований борг; процентні деривативи; інші процентні пасиви. Якщо актив/пасив за своєю суттю є 
процентним, але станом на звітну дату процентна ставка за таким активом/пасивом дорівнює нулю та проценти не 
нараховуються, то такий актив/пасив включається до складу процентних активів/пасивів. Чутливі до зміни 
процентної ставки активи/пасиви відображаються у GAP-звіті з процентних ризиків виходячи із схильності до 
процентного ризику, а не із юридичної (організаційної) форми: Чутливі до зміни процентної ставки активи/пасиви 
«до запитання», умови яких передбачають зобов’язання підтримувати на рахунку незнижувальний залишок грошових 
коштів протягом заздалегідь встановленого строку відображаються в GAP-звіті з процентних ризиків наступним 
чином: - в сумі незнижувального залишку – за часовим інтервалом, який відповідає періоду від дати GAP-звіту з 
процентних ризиків до кінцевої дати підтримання відповідного обсягу незнижувального залишку; - в сумі, яка 
перевищує незнижувальний залишок – за часовим інтервалом «1 день». Операції «пряме РЕПО» з борговими цінними 
паперами розглядаються як залучення грошових коштів з наданням у заставу боргових цінних паперів та 
відображаються в GAP-звіті з процентних ризиків наступним чином: - боргові цінні папери, що продані за першою 
частиною операції включаються до складу процентних активів за поточною ціною (ціною первинного придбання), 
відповідно до договірної дати їх повернення; - сума грошових коштів, отримана від продажу боргових цінних паперів 
(надання в заставу) за першою частиною операції, відображається в GAP-звіті з процентних ризиків у складі чутливих 
до зміни процентної ставки пасивів з датою зміни процентної ставки, яка відповідає даті повернення таких грошових 
коштів. Операції «зворотне РЕПО» з борговими цінними паперами розглядаються як надання грошових коштів під 
заставу боргових цінних паперів та відображаються в GAP-звіті з процентних ризиків наступним чином: - боргові 
цінні папери куплені за першою частиною операції не включаються до чутливих до зміни процентної ставки активів; 
- сума грошових коштів, сплачена (надана) при купівлі боргових цінних паперів за першою частиною операції, 
відображаються в GAP-звіті з процентних ризиків у складі чутливих до зміни процентної ставки активів з датою зміни 
процентної ставки, яка відповідає даті продажу вищезазначених боргових цінних паперів. Операції «процентний 
своп» відображаються в GAP-звіті з процентних ризиків як два депозити в одній валюті в сумі номіналу процентного 
свопу, один із яких розміщений (залучений) по фіксованій процентній ставці, а другий залучений (розміщений) по 
плаваючій процентній ставці. 
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14.  Зменшення корисності активів 
 
Розкриття інформації про зменшення корисності активів 
 
На кожну звітну дату Банк визначає, чи мають ознаки можливого знецінення його інші нефінансові активи. При 
оцінці таких ознак Банком вивчаються зовнішні та внутрішні фактори, що можуть свідчити про знецінення активу. 
При наявності таких ознак Банк проводить оцінку відшкодування вартості активу.  
Відшкодована вартість активу – це найбільша із наступних величин: справедлива вартість активу за вирахуванням 
витрат на вибуття чи цінність використання активу. Якщо балансова вартість активу перевищує відшкодовану вартість, 
актив вважається знеціненим і списується до суми відшкодування. При визначенні справедливої вартості за 
вирахуванням витрат на вибуття враховуються недавні ринкові операції. 
Збитки від знецінення Банк визнає в Звіті про прибутки або збитки в складі тих витрат, які відповідають призначенню 
знеціненого активу. В подальшому Банком проводиться на періодичній основі оцінка факторів відновлення 
корисності. Якщо така ознака є, Банк розраховує нову вартість відшкодування активу, та визнає прибутки з 
відновлення корисності з врахуванням обмежуючих правил щодо розрахунку вартості відновлення. 
 
 
Розкриття інформації про збиток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності 
 

Розкриття інформації про збиток від 
зменшення корисності та сторнування 

збитку від зменшення корисності 

Активи 

Основні засоби Нематеріальні активи Інші активи, корисність яких зменшилась 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний 
період 

Попередній 
період 

Поточний період Попередній період 

Збиток від зменшення корисності, визнаний у 
прибутку чи збитку 

- - - - 343 148 

Опис статті(ей) у звіті про сукупний дохід, до 
якої(их) включено збитки від зменшення 
корисності, визнані у прибутку чи збитку 

- - - - Прибуток від зменшення 
корисності та сторнування 

збитку від зменшення 
корисності (збиток від 

зменшення корисності) 
для нефінансових активів 

Прибуток від зменшення 
корисності та сторнування 

збитку від зменшення 
корисності (збиток від 

зменшення корисності) для 
нефінансових активів 

Сторнування збитку від зменшення корисності, 
визнаного у прибутку чи збитку 

- - - - - - 

Опис статті(ей) у звіті про сукупний дохід, в 
якій(их) сторновано збитки від зменшення 
корисності, визнані у прибутку чи збитку 

- - - - - - 

 
Пояснення основних подій та обставин, результатом яких стало визнання збитків від зменшення корисності та 
сторнування збитків від зменшення корисності 
Збитки від зменшення корисності відбулися за рахунок не отримання Банком в товарів/робіт послуг та погашення 
дебіторської заборгованості.



АТ “БАНК ФОРВАРД”                     Проміжна фінансова звітність  три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року  

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

57 
 

 

15.  Оцінка справедливої вартості активів та зобов’язань 
 

Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості 

 

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу, або сплачена у результаті передачі зобов`язання у звичайній операції між 
учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи ця ціна безпосередньо спостерігається на ринку або оцінена із використанням іншої методики оцінки.  

Оцінюючи справедливу вартість, Банком беруться до уваги ті характеристики активу або зобов’язання, які учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи ціну активу або 
зобов’язання на дату оцінки. 

 
Розкриття інформації про оцінку активів за справедливою вартістю 
 
 

Розкриття інформації про 
оцінку активів за 

справедливою вартістю 

Рівні ієрархії справедливої вартості за класом активів на кінець звітного періоду Рівні ієрархії справедливої вартості за класом активів на початок звітного періоду 

Боргові цінні папери Будівлі Інші активи Боргові цінні папери Будівлі Інші активи 

Рівень 1 ієрархії 
справедливої вартості 

Рівень 2 ієрархії справедливої вартості Рівень 3 ієрархії справедливої вартості Рівень 1 ієрархії 
справедливої вартості 

Рівень 2 ієрархії справедливої вартості Рівень 3 ієрархії справедливої вартості 

Активи - 379 940 1 488 340 210 221 379 940 1 489 008 

У тому числі за періодичною 
оцінкою за справедливою 
вартістю 

- - - - - - 

У тому числі за неперіодичною 
оцінкою за справедливою 
вартістю 

- - - - - - 

У тому числі не оцінені за 
справедливою вартістю у звіті 
про фінансовий стан, але для 
яких інформація про 
справедливу вартість 
розкривається 

- 379 940 1 488 340 210 221 379 940 1 489 008 

Опис причин оцінки 
справедливої вартості, активи  

            

Опис методики оцінки, 
застосованої при оцінці 
справедливої вартості, активи 

  Справедлива вартість об'єктів нерухомості була визначена 
за допомогою методу зіставлення з ринком. Оцінка 
проводилася незалежним оцінювачем, що володіє 
визнаною і відповідною кваліфікацією і має професійний 
досвід оцінки активів тієї ж категорії і місцезнаходження. 
Оцінка проводилась загалом за об`єктами земля та будівлі 

Справедлива вартість фінансових активів з 
фіксованою ставкою, що відображаються за 
амортизованою вартістю, визначається шляхом 
порівняння ринкових процентних ставок на дату їх 
первісного визнання з поточними ринковими 
ставками, що пропонуються на аналогічні фінансові 
інструменти. 

  Справедлива вартість об'єктів нерухомості була визначена 
за допомогою методу зіставлення з ринком. Оцінка 
проводилася незалежним оцінювачем, що володіє 
визнаною і відповідною кваліфікацією і має професійний 
досвід оцінки активів тієї ж категорії і місцезнаходження. 
Оцінка проводилась загалом за об`єктами земля та будівлі 

Справедлива вартість фінансових активів з 
фіксованою ставкою, що відображаються за 
амортизованою вартістю, визначається шляхом 
порівняння ринкових процентних ставок на дату їх 
первісного визнання з поточними ринковими 
ставками, що пропонуються на аналогічні фінансові 
інструменти. 

Опис вхідних даних, що 
використовувались при оцінці 
справедливої вартості, активи 

  Відкриті вхідні дані: порівняння цін продажів та 
пропонування аналогічних, подібних  об'єктів із 
відповідним коригуванням існуючих відмінностей між 
ними. Коригування вартості подібного майна здійснюється 
шляхом додавання або вирахування із застосуванням 
коефіцієнта до ціни об'єктів порівняння. 

Оціночна справедлива вартість кредитів клієнтів 
визначається на основі дисконтованих грошових 
потоків із застосуванням існуючих на грошовому 
ринку процентних ставок за борговими 
зобов'язаннями з аналогічними характеристиками 
кредитного ризику та строками погашення. 

  Відкриті вхідні дані: порівняння цін продажів та 
пропонування аналогічних, подібних  об'єктів із відповідним 
коригуванням існуючих відмінностей між ними. 
Коригування вартості подібного майна здійснюється шляхом 
додавання або вирахування із застосуванням коефіцієнта до 
ціни об'єктів порівняння. 

Оціночна справедлива вартість кредитів клієнтів 
визначається на основі дисконтованих грошових 
потоків із застосуванням існуючих на грошовому 
ринку процентних ставок за борговими 
зобов'язаннями з аналогічними характеристиками 
кредитного ризику та строками погашення. 
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Узгодження змін в оцінці справедливої вартості активів що належать до 3-го рівня ієрархії справедливої вартості 
 

Узгодження змін в оцінці справедливої вартості, активи Поточний період Попередній період 

Активи на початок періоду 1 489 008 1 471 663 

У тому числі за періодичною оцінкою за справедливою вартістю - - 

У тому числі за неперіодичною оцінкою за справедливою вартістю - - 

У тому числі не оцінені за справедливою вартістю у звіті про фінансовий стан, але 
для яких інформація про справедливу вартість розкривається 1 489 008 1 471 663 

Зміни в оцінці справедливої вартості, активи :  

Придбання, оцінка за справедливою вартістю, активи - 17 345 

Продаж, оцінка за справедливою вартістю, активи 668 - 

Випуск, оцінка за справедливою вартістю, активи - - 

Розрахунки, оцінка за справедливою вартістю, активи - - 

Переміщення на рівень 3 ієрархії справедливої вартості, активи - - 

Переміщення з рівня 3 ієрархії справедливої вартості, активи - - 

Загальна сума збільшення (зменшення) оцінки справедливої вартості, активи (668) 17 345 
Активи на кінець періоду 1 488 340 1 489 008 

У тому числі за періодичною оцінкою за справедливою вартістю - - 

У тому числі за неперіодичною оцінкою за справедливою вартістю - - 

У тому числі не оцінені за справедливою вартістю у звіті про фінансовий стан, але 
для яких інформація про справедливу вартість розкривається 1 488 340 1 489 008 

 
Розкриття інформації, достатньої, щоб дозволити узгодження класів, визначених для оцінки справедливої вартості, 
зі статтями у звіті про фінансовий стан, активи 
 
За класом активів "Інші активи" Банком відображено справедливу вартість кредитів, не оцінених за справедливою 
вартістю у звіті про фінансовий стан, але для яких справедлива вартість розкривається. Разом із цим, зміну у вартості 
кредитів, що належать до 3 рівня ієрархії справедливої вартості, відображено за придбанням активів, оцінених за 
справедливою вартістю. 
 
Розкриття інформації про оцінку зобов'язань за справедливою вартістю 
 

Розкриття інформації про оцінку 
зобов'язань за справедливою 

вартістю 

Зобов'язання на кінець звітного періоду Зобов'язання на початок звітного періоду 

Рівень 1 
ієрархії 

справедливої 
вартості 

Рівень 2 
ієрархії 

справедливої 
вартості 

Рівень 3 
ієрархії 

справедливої 
вартості 

Рівень 1 
ієрархії 

справедливої 
вартості 

Рівень 2 
ієрархії 

справедливої 
вартості 

Рівень 3 
ієрархії 

справедливої 
вартості 

Зобов'язання - 1 645 683 - - 1 855 218 - 

У тому числі за періодичною оцінкою 
за справедливою вартістю 

- - - - - - 

У тому числі за неперіодичною 
оцінкою за справедливою вартістю 

- - - - - - 

У тому числі не оцінені за 
справедливою вартістю у звіті про 
фінансовий стан, але для яких 
інформація про справедливу вартість 
розкривається 

- 1 645 683 - - 1 855 218 - 

Опис причин оцінки справедливої 
вартості, зобов'язання 

Визначення вартості, за якою відбувалася б звичайна операція залучення нового зобов'язання або 
передачі зобов’язання між учасниками ринку на дату оцінювання за нинішніх ринкових умов. 

 
Інформація щодо переміщень між рівнями ієрархії 
 
Переміщення між рівнями ієрархії відсутні. 
 
Інформація щодо оцінок, що належать до 2-го рівня ієрархії справедливої вартості: 
 
Опис методики оцінки, застосованої при оцінці справедливої вартості 
 
Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів, що не котируються на активному ринку,  процентних 
депозитів клієнтів, коштів кредитних організацій, інших фінансових зобов’язань, визначається на основі 
дисконтованих грошових потоків із застосуванням існуючих на грошовому ринку процентних ставок за борговими 
зобов’язаннями з аналогічними характеристиками кредитного ризику та строками погашення. 
Вважається,  що балансова вартість ліквідних фінансових зобов’язань приблизно дорівнює справедливій вартості. 
Таке припущення застосовується також до депозитів на вимогу. 
Не підлягають розрахунку справедливої вартості депозити, за якими залишився не доамортизований дисконт та/або 
невиплачені відсотки. За такими депозитами вважається, що справедлива вартість дорівнює балансовій вартості. 
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Опис вхідних даних, що використовувались при оцінці справедливої вартості 
 
Відкриті статистичні та аналітичні  дані  (в т.ч. ресурс  bank.gov.ua, prostobank.ua)  та інші ставки, наявні в Банку на 
даний час за аналогічним продуктом, з урахуванням строку залучення, періодичності сплати відсотків, валюти. 
 

16.  Вплив змін валютних курсів 
 
Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів 
 
Валютні операції враховуються в функціональній валюті з використанням спотового курсу на дату проведення 
операції. Монетарні статті в іноземній валюті відображаються  за офіційним курсом гривні до іноземних валют на 
дату балансу. Немонетарні статті в іноземній валюті переводяться в функціональну валюту лише на дату здійснення 
операції і в подальшому не перераховуються.  
 
Курсові різниці, які виникають при перерахунку валюти операції в функціональну валюту, визнаються в складі 
прибутків/збитків звітного періоду. Курсові різниці, які виникають при переоцінці монетарних статей балансу, 
номінованих в іноземній валюті, визнаються як прибутки/збитки звітного періоду, в якому вони виникають. 
Позитивний (негативний) результат проведеної переоцінки активів та зобов’язань у зв’язку зі зміною валютного курсу 
являється нереалізованим результатом від операцій з іноземною валютою. 
 
Внески в іноземній валюті до статутного капіталу переоцінюються за офіційним курсом гривні до іноземних валют 
до часу визнання збільшення незареєстрованого статутного капіталу. Різниця, що виникає при оцінці внеску за 
офіційним валютним курсом на дату визнання збільшення незареєстрованого статутного капіталу та вартістю акцій у 
разі збільшення статутного капіталу Банку – на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
визнається як курсова різниця та відображається на рахунках з обліку результатів від торгівлі іноземною валютою. 
 
Опис функціональної валюти 
 
Для оцінки всіх статей фінансової звітності, використовувалася валюта основного економічного середовища, в 
якому компанія здійснює свою діяльність («функціональна валюта»). Національна валюта України, українська 
гривня (грн.), є функціональною валютою для компанії. 
 
 

Результат від курсових різниць Поточний період Попередній період 

Прибуток (збиток) від курсових різниць 509 (208) 

Чистий прибуток від курсових різниць 509 - 

Чистий збиток від курсових різниць - 208 

 
Валютні курси різних типів валют 
 

Валютні курси різних типів валют Долар США Євро 

Курс валюти на початок періоду 27,2782 30,9226 

Валютний курс на кінець періоду  29,2549 32,5856 

Середній валютний курс 28,2666 31,7541 
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17.  Пов`язана сторона 
 
Розкриття інформації про пов'язані сторони 

Відповідно до МСБО 24 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, пов’язаними вважаються сторони, 

одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення 

іншої сторони. При розгляді кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами до уваги 

береться суть цих відносин, а не лише юридична форма.  

Оцінка активів та зобов’язань за операціями з пов’язаними сторонами здійснюється на основі методу 

порівнювальної неконтрольованої ціни, що визначається як ціна на аналогічну продукцію (товари, роботи та 

послуги) та реалізується не пов’язаній з Банком особі у звичайних умовах діяльності. За операціями з 

пов’язаними сторонами Банк застосовує звичайні ціни та умови, тобто такі, які пропонуються іншим 

клієнтам Банку 
 
 

Розкриття інформації про пов'язані сторони 

  

Материнське підприємство 
Акціонерне товариство «Банк Русский 

Стандарт» (нерезидент, Російська Федерація) 

Провідний управлінський персонал суб'єкта 

господарювання або материнського 

підприємства 

Провідний управлінський персонал 

представлений членами Правління Банку, які 

здійснюють планування, управління та контроль 

за фінансовою та операційною діяльністю 

Банку. 

Інші пов'язані сторони 

Інші пов'язані сторони представлені 

підприємствами, які перебувають під контролем 

акціонерів Банку. 

 
 
Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами 
 
За звітний період, Банк розкриває характер взаємовідносин між зв`язаними сторонами та інформацію про операції 
та суми залишків розрахунків за операціями, необхідну для розуміння їх впливу на фінансову звітність. Інформація 
розкривається сумарно за однорідними категоріями пов'язаних сторін і по однорідним типам операцій, крім випадків, 
коли для розуміння впливу операцій із зв`язаними сторонами на фінансову звітність компанії потрібне окреме 
розкриття будь-якої операції. 
 
 

 Материнське 
підприємство 

Провідний 
управлінський персонал 
суб'єкта господарювання 

або материнського 
підприємства 

Інші зв'язані сторони 

 2022 р. 2021р. 2022 р. 2021р. 2022 р. 2021р. 
       
Опис операцій зі пов'язаною стороною Обслуговування 

кореспондентських 
рахунків 

Обслуговування 
поточних рахунків та 
залучення депозитів 

Обслуговування 
поточних рахунків та 

надання кредитів, 
залучення депозитів 

Операції між пов'язаними сторонами       
Активи       

Грошові кошти та їх еквіваленти - 9 - - - - 
Кредити та аванси клієнтам - -     
Інші нефінансові активи - 816 - - - - 

Загальна сума активів - 825 - - - - 
Зобов'язання       

Кошти банків - 2 - - - - 
Кошти клієнтів - - 354 1 285 27 26 834 
Інші фінансові зобов’язання 2 - - - - - 

Загальна сума зобов'язань 2 2 354 1 285    27    26 834 
       
Доходи та витрати       

Процентні доходи - - - - - 402 
Процентні витрати - - 2 43 337 1 004 
Чистий процентний дохід/(Чисті 
процентні витрати) - - (2) (43) (337) (602) 
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 Материнське 
підприємство 

Провідний 
управлінський персонал 
суб'єкта господарювання 

або материнського 
підприємства 

Інші зв'язані сторони 

Комісійні доходи   - 1 - 28 
Витрати на виплати працівникам - - 2 400 11 711 - - 
       

Інші адміністративні та операційні витрати - - - - - - 
Прибуток (збиток) від операційної 
діяльності - - (2 402) (11 753) (574) (574) 

 
 
 
18.  Податки на прибуток 
 
Розкриття інформації про податок на прибуток 
 

Податок на прибуток - витрати банку, пов'язані із сплатою податку відповідно до чинного законодавства 
України та  з урахуванням вимог міжнародних стандартів  бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених 
податкових зобов'язань та податкових активів. 

Ставка податку на прибуток становить 18%. Відповідно, відстрочений податок на прибуток визнається за 
ставкою, що буде застосована на момент сторнування тимчасових різниць, тобто за ставкою 18%. Відстрочений 
податок на прибуток у складі капіталу Банку не визнавався, оскільки таких операцій протягом звітного періоду 
Банк не виконував. 

Фактична ставка податку на прибуток відрізняється від нормативних ставок податку на прибуток. 
 
 

Розкриття інформації про податок на прибуток 

Поточний 
звітний 
період 

Попередній 
звітний 
період 

Значні компоненти витрат на сплату податку (доходу від повернення податку)   

Інші компоненти відстрочених витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) - (26 000) 

Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) - (26 000) 

Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу  :   

Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які будуть 
перекласифіковані у прибуток або збиток 

  

Податок на прибуток, що відноситься до хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю у 
складі іншого сукупного доходу 

- (26 000) 

Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу - (26 000) 

 
Розкриття інформації про тимчасові різниці, невикористані податкові збитки та невикористані 
податкові вигоди 
 

Розкриття інформації про 
тимчасові різниці, невикористані 

податкові збитки та 
невикористані податкові вигоди 

Поточний звітний період Попередній звітний період 

Тимчасові 
різниці 

Невикористані 
податкові 

збитки 

Невикористані 
податкові 

вигоди 

Тимчасові 
різниці 

Невикористані 
податкові 

збитки 

Невикористані 
податкові 

вигоди 

Відстрочені податкові активи та 
зобов'язання :   

Відстрочені податкові активи - - 81 000 - - 81 000 

Відстрочені податкові зобов'язання - - - - - - 

Чисте відстрочене податкове 
зобов'язання (актив) 

- - (81 000) - - (81 000) 

Узгодження змін у відстроченому 
податковому зобов'язанні (активі) 

 

Відстрочене податкове 
зобов'язання (актив) на початок 
періоду 

- - (81 000) - - (55 000) 

Зміни у відстроченому 
податковому зобов'язанні (активі) 
: 

 

Відстрочені витрати на сплату 
податку (доходи від повернення 
податку), визнані у прибутку або 
збитку  
 

- - - - - (26 000) 

Загальна сума збільшення 
(зменшення) відстроченого 
податкового зобов'язання (активу) 

- - - - - (26 000) 
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Відстрочене податкове 
зобов'язання (актив) на кінець 
періоду 

- - (81 000) - - (81 000) 

 
Узгодження облікового прибутку ставки оподаткування 
  

Поточний 
звітний 
період 

Попередній 
звітний 
період 

Узгодження облікового прибутку, помноженого на застосовані ставки оподаткування 
  

Обліковий прибуток 25 643 81 647 

Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) за застосованою ставкою оподаткування 4 616 14 696 

Податковий вплив податкових збитків (4 616) (40 087) 

Інший податковий вплив на узгодження облікового прибутку з витратами на сплату податку (доходами від 
повернення податку) 

- (609) 

Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) - (26 000) 

Узгодження середньої ефективної ставки оподаткування та застосованої ставки оподаткування 
  
  

Обліковий прибуток 25 643 81 647 

Застосовувана ставка оподаткування 18% 18% 

Загальна середня ефективна ставка оподаткування 18% 18% 

 
 
19.  Прибуток на акцію 
 

Розкриття інформації про прибуток на акцію 

 

Прибуток/(збиток) на одну акцію розраховується як чистий прибуток/(збиток) за рік до середньозваженої кількості 
акцій в обігу протягом року. Банк не має конверсійних акцій та облігацій, тому скоригований прибуток/(збиток) на 
одну акцію дорівнює чистому прибутку/(збитку) на одну акцію. Операцій з акціями, які вимагали б коригування 
прибутку/(збитку) на одну акцію, не відбувалось. 

 
 

Розкриття кількісної інформації про прибуток на акцію 

 

Поточний 
звітний період 

Попередній 
звітний період 

Прибуток (збиток) 25 643 5 005 

Базовий прибуток на акцію : 
 

Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває 88,96 17,37 

Базовий прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності - - 

Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію 88,96 17,37 

Середньозважені звичайні акції та скориговані 
середньозважені звичайні акції : 

 

Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу 288 235 288 235 

Скоригована середньозважена кількість звичайних акцій в обігу - - 

Збільшення (зменшення) кількості випущених звичайних акцій - - 
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20.  Акціонерний капітал, резерви та інша частка участі в капіталі 
 

Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом 

 

Головна мета процесу управління капіталом Банку полягає в своєчасному залученні та підтримці достатнього обсягу 
капіталу, необхідного для забезпечення поточної діяльності Банку, для підтримки стратегічних намірів розвитку та 
створення  захисту  від  ризиків,  що  виникають  в  банківській  діяльності.  Управління  капіталом  Банку  є  складовою 
загального процесу управління активами та пасивами Банку. Комітет по управлінню активами і пасивами - це постійно 
діючий колегіальний орган управління Банку, який має право приймати самостійні рішення у межах своєї компетенції. 
Комітет підпорядковується Правлінню Банку. Діяльність комітету спрямована на високоефективне використання 
власного капіталу Банку з врахуванням можливих наслідків отриманих ризиків до балансової структури. 

 

Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом: 

 

Якісна інформації про цілі, політику та процеси суб'єкта господарювання стосовно управління капіталом 

 

Банк регулярно переглядає структуру капіталу. У процесі такого перегляду комплексно аналізується вартість капіталу, 
його складові та ризики, що притаманні діяльності Банку. Щорічно  в  процесі  формування  бюджету  Банку  
здійснюється  планування  потреби  в  капіталі.  Бюджет  має гарантувати, що Банк виконуватиме мінімальні вимоги 
щодо капіталу і який деталізує прогнозоване зростання капіталу та активів, майбутнє розширення бізнесу, втрати за 
проблемними кредитами та прогнозовані доходи.  План також направлений на підтримку адекватності капіталу 
відповідно до регулятивних вимог НБУ. 

 

Узагальнені кількісні дані про те, чим суб'єкт господарювання управляє як капіталом 

 

Загальна  сума  капіталу,  управління  яким  здійснює  Банк, дорівнює сумі капіталу, відображеного в звіті про 
фінансовий стан. Сума капіталу, управління яким здійснює Банк станом на 31 березня 2022 року, складає 499 676 
тисяч гривень (на 31 грудня 2021 року – 474 033 тисяч  гривень). 

 

Інформація про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-які зовнішні вимоги стосовно капіталу 

 

Згідно з існуючими вимогами, встановленими Національним Банком України, Банк зобов’язаний підтримувати  
показники: регулятивного капіталу (мінімальний розмір регулятивного капіталу банку має становити 200 мільйонів 
гривень); показник  адекватності  капіталу  (співвідношення  регулятивного  капіталу  та  активів, зважених на ризик) 
вище встановленого мінімального показника 10%; показник достатності основного капіталу вище встановленого 
мінімального показника 7%. Станом на 31 березня 2022 року та на  31 грудня 2021 року Банк дотримувався вимог 
Національного банку України щодо нормативів. 
 
Розкриття інформації про акціонерний капітал, резерви та інший додатковий капітал 
 

Статутний капітал Банку був сформований за рахунок вкладів акціонерів в грошових коштах. 100% акцій Банку, що 
знаходяться в обігу, належать одному Акціонеру. Всі об'явлені акції оплачені.  

Додаткових внесків акціонерів у статутний капітал на звітну дату Банк не має. 

Резервний фонд формується відповідно до вимог законодавства України щодо загальних банківських ризиків. Інші 
фонди, що формують сукупні доходи, Банком не створювались. 

Банком визнані емісійні різниці (емісійний дохід) при збільшенні зареєстрованого статутного капіталу на суму 
номінальної вартості акцій. 

В капіталі Банку враховані прибутки (збитки) минулих років та результат  діяльності протягом звітного періоду. 

 

Розкриття інформації про резерви у власному капіталі 
 
Відповідно до чинного законодавства України банки зобов’язані формувати резервний фонд на покриття 
непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях. Розмір резервного фонду має 
складати 25% розміру регулятивного капіталу банку, але не менше ніж 25% зареєстрованого статутного капіталу банку. 
Резервний фонд формується за рахунок відрахування з чистого прибутку звітного року, що залишається у 
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розпорядженні банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів, а також з нерозподіленого прибутку 
попередніх років. 
 
Опис характеру та мети резервів у складі власного капіталу 
 

Резервні фонди Банку створюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку та відповідно до чинного 
законодавства України і Статуту АТ «БАНК ФОРВАРД» і призначаються для покриття непередбачених збитків Банку. 

Резервні фонди формуються за рахунок щорічних відрахувань від прибутку Банку. При цьому розмір щорічних 
відрахувань до резервного фонду Банку повинен становити не менше 5 (п’яти) відсотків суми прибутку Банку до 
досягнення ними 25 (двадцяти п’яти) відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. 

Якщо протягом звітного періоду відбулося часткове чи повне використання резервного фонду, Банк відновлює 
нарахування цього фонду упродовж наступних звітних періодів. Кошти резервного фонду, накопичені Банком, не 
підлягають вилученню і перерозподілу.  

Невідшкодовані збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Банку, в разі недостатності коштів резервних 
фондів покриваються за рахунок інших власних коштів Банку. 
 
Розкриття інформації про класи акціонерного капіталу 

Усі акції відносяться до одного класу. Прості акції не підлягають погашенню. 

Привілейованих акцій у Банку немає. 
 
 

Розкриття інформації про класи акціонерного капіталу Акціонерний капітал 

Звичайні акції Привілейовані акції 

Кількість акцій, дозволених до випуску - - 

Кількість акцій випущених - - 

Кількість акцій випущених та повністю оплачених 288 235 - 

Кількість акцій випущених, але не повністю оплачених 
- - 

Загальна кількість випущених акцій 288 235 - 

Номінальна вартість акції 4 000 - 

Кількість акцій в обігу на початок періоду 288 235 - 

Загальна сума збільшення (зменшення) кількості акцій в обігу 
- - 

Кількість акцій в обігу на кінець періоду 288 235 - 
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21.  Події після звітного періоду 

Станом на дату  випуску проміжної фінансової звітності, Україна знаходиться у стані активних бойових дій.  За 
офіційними даними керівництва країни - у зв`язку з воєнними подіями - вся територія України та особливо схід, 
північ та південь зазнали великих руйнувань, у тому числі внаслідок ракетних ударів, що має наслідком втрату житла 
та джерела доходу як основи виконання кредитних зобов’язань, рівень та тривалість їх відновлення не підлягають 
можливій  оцінці. Багато підприємств, які забезпечували клієнтів Банку місцем роботи і, відповідно, доходом, на 
сьогодні або фізично знищені, або не можуть продовжувати роботу із виплатою заробітної плати та переходять у 
режим простою із компенсацією заробітної плати своїм працівникам з боку країни-агресора, однак конкретний 
механізм такої компенсації на сьогодні не затверджено. Бойовими діями та масованими артобстрілами охоплено 
території, на які припадало більше 50% ВВП України.. Порушені транспортно-логістичні взаємозв'язки між 
регіонами, значної шкоди завдано інфраструктурі, постраждало багато громадян України. Все це матиме 
довгострокові наслідки для економіки України та її банківського сектору. Прогноз падіння ВВП України у 2022 році 
– 45,7%. 

 Непередбачуваність сценаріїв подальшого розгортання воєнних дій не дає змоги точно оцінити, яка частка клієнтів 
зможе повернутися до нормального обслуговування кредитів і в якому часовому горизонті. Проте навіть за 
оптимістичного сценарію подій втрати для банків будуть суттєвими. 

 Діяльність Банку регулюється та підзвітна Національному банку України, який здійснює нагляд на постійній основі 
та, у випадку необхідності, може обмежувати діяльність банків України. 

3 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України була зареєстрована Постанова №187 «Про забезпечення захисту 
національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської 
Федерації». Серед переліку обмежень -  мораторій (заборона) на:  

1) виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за 
якими є Російська Федерація або визначені Постановою особи;  

2) відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого 
майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден 
внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов’язаними з державою-агресором, крім 
безоплатного відчуження на користь держави Україна; 

3) відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого 
майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден 
внутрішнього плавання на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, або на користь Російської Федерації. 

На час випуску цього звіту Банк отримав Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 
червня 2022 року у межах кримінального провадження №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 за ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, згідно з якою накладено арешт 
на рухоме, нерухоме майно та акції Банку, а також заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, 
фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до 
законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії 
відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів), виключати раніше внесені записи до відомостей 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити 
державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. в тому числі: щодо 
зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни 
місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які 
обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про 
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо 
юридичної особи, заборонено усім державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та 
вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Реєстру 
прав власності на нерухоме майно) здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених об'єктів нерухомого 
майна; заборонено будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які 
стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно зазначених корпоративних прав 
(цінних паперів), заборонено Головному сервісному центру МВС України та іншим підрозділам МВС України 
здійснювати державну перереєстрацію транспортних засобів. 



АТ “БАНК ФОРВАРД”                     Проміжна фінансова звітність  три місяці, що закінчилися 31 березня 2022 року  

(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
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              Апеляційну скаргу на  Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 
2022 року подано до Київського апеляційного суду 22.07.2022 року.  

 
 
 

 


