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АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р.

A. Основа складання фінансової звітності
1)

Відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності

АТ “ПроКредит Банк” (далі – Банк) складає фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової
звітності (МСФЗ), опублікованими Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
Це перший комплект річної фінансової звітності Банку, при складанні якої застосовані МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Зміни основних положень облікової політики описані
в Примітці 5.
2)

Суб’єкт господарювання, що складає звітність, та бізнес-стратегія

Банк був зареєстрований в Україні і є резидентом України. Протягом звітного року Банк змінив свою юридичну
форму від публічного до приватного виду акціонерного товариства за рішенням позачергових зборів акціонерів від
27 червня 2018 року, у відповідь на зміни законодавчої бази України, що скасовує обов'язкове існування банків як
публічних акціонерних товариств в Україні. З 7 серпня 2018 року Банк діє як приватне акціонерне товариство (повне
офіційне найменування відповідно до статуту Банку: "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК").
Стратегічним напрямком діяльності Банку є кредитування малого і середнього бізнесу та надання повного спектру
комерційних банківських послуг.
Банк здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних
операцій №195, виданих Національним банком України (НБУ) 13 жовтня 2011 року Банк є учасником Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво №131, видане 8 листопада 2012 року).
Безпосередньою материнською компанією Банку є ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (далі - ПроКредит Холдинг
АГ та Ко. КГаА, або Група), що володіє 89.3226% зареєстрованих акцій Банку. Федеративна Республіка Німеччина
та федеративні землі непрямо володіють 20.1099% зареєстрованих акцій Банку (31 грудня 2017 року - 23.6471%).
Групову фінансову звітність, що підлягає опублікуванню, складає безпосередня материнська компанія Банку.
На 31 грудня 2018 року Банк має 9 відділень в Україні (2017 - 9 відділень).
Юридична адреса та місце здійснення діяльності Банку: проспект Перемоги, 107-а, Київ 03115, Україна.

3) Операційне середовище Банку
Операції Банку здійснюються в Україні. Політична та економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй
притаманні особливості ринку, що розвивається. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов'язане з
ризиками, що є нетиповими для інших країн.
Економічна ситуація в Україні істотно погіршилася у 2014-2016 рр. внаслідок зниження обсягів торгівлі з Російською
Федерацією та військової напруженості в Східній Україні. Незважаючи на те, що в 2017-2018 рр. ситуація, як і
раніше, залишалася нестабільною, українська економіка продовжувала демонструвати ознаки пожвавлення, такі,
як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по відношенню до основних іноземних валют,
зростання міжнародних резервів Національного банку України (НБУ) і загальне пожвавлення ділової активності.
Протягом 2016-2018 рр. НБУ зняв деякі обмеження на операції з обміну валюти, запроваджені у кризових роках.
Зокрема, була поступово знижена частка надходжень в іноземній валюті, що підлягає обов'язковому продажу на
міжбанківському ринку, а розрахунковий період для експортно-імпортних операцій в іноземній валюті був
збільшений.
НБУ дозволив українським компаніям виплачувати дивіденди за кордон у межах певного щомісячного ліміту. У
лютому 2019 року набирає чинності новий закон про валюту і валютні операції. Новий закон скасовує ряд обмежень,
визначає нові принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду і веде до значної лібералізації
операцій з іноземною валютою і руху капіталу.
НБУ також посилив вимоги щодо кредитного ризику, які передбачають проведення фінансовими установами більш
якісної оцінки ризиків, пов’язаних зі споживчим кредитуванням. У наступних роках очікується, що НБУ продовжить
регулярний перегляд вимог до банківської системи щодо кредитного ризику. Банки будуть зобов’язані
використовувати дані з кредитного реєстру, які дозволять знижувати рейтинги боржників, які не виконали свої
зобов’язання перед іншими банками.
Згідно з концепцією гармонізації банківського надзору з принципами Базельського комітету та стандартами ЄС,
НБУ запровадив у грудні 2018 року нові вимоги щодо коефіцієнта покриття ліквідністю LCR з метою зменшення
ризику ліквідності, з яким банківська система стикалася у 2018 році. Ця вимога покликана мотивувати банки
накопичувати високоякісні ліквідні активи для покриття чистого відтоку коштів у стресових періодах.
________________________________________________________________________________________________
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АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжував надавати підтримку українському уряду в рамках чотирирічної
програми розширеного фінансування МВФ (EFF), затвердженої в березні 2015 року. У жовтні 2018 року уряд
України досяг угоди з МВФ про проведення нової 14-місячної програми резервної підтримки (Stand-By), яка замінить
собою діючу в даний час Програму EFF. Інші міжнародні фінансові установи також надавали останніми роками
значну технічну підтримку з тим, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні реформи
(в тому числі реформу у сфері боротьби з корупцією, реформу у сфері корпоративного права і поступову
лібералізацію енергетичного сектора). Уряд у співпраці з Міжнародним валютним фондом продовжив реформи у
фіскальній та монетарній політиці, спрямовані на реструктуризацію і зміцнення державного сектора, працюючи над
покращенням фінансової стабільності банків та бізнес-клімату в Україні.
У грудні 2018 року рейтингове агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України до рівня Caa1, зі стабільним
прогнозом на майбутнє, який відображає досягнення угоди з МВФ про майбутню співпрацю, позитивні очікування
щодо деяких реформ і покращення у сфері міжнародних відносин. Подальша стабілізація економічної та політичної
ситуації залежить від продовження проведення урядом структурних реформ та інших чинників.
Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належних заходів на підтримку стабільної діяльності Банку,
необхідних за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити
негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Банку, характер та наслідки якого на поточний
момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо
впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Банку. Майбутні умови
здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

4)

Використання припущень та оцінок

На складання фінансової звітності та на фінансові результати Банку впливають облікова політика, припущення,
оцінки та судження управлінського персоналу, які необхідно формувати і застосувати в ході складання фінансової
звітності.
Всі оцінки та припущення, які вимагаються згідно з МСФЗ, являють собою найбільш оптимальні оцінки, здійснені
згідно із застосовними стандартами. Оцінки та судження визначаються постійно, ґрунтуються на минулому досвіді
та інших чинниках, включаючи очікування стосовно майбутніх подій, і вважаються доцільними в умовах, що
склалися.
Облікова політика і судження управлінського персоналу стосовно деяких статей є особливо важливими для
результатів та фінансового стану Банку у зв’язку з їх суттєвістю. Це стосується таких позицій:
Зменшення корисності фінансових активів
МСФЗ 9 замінює модель “понесених збитків”, що використовувалась в МСБО 39, на модель “очікуваних кредитних
збитків”. Резерв під збитки створюється у розмірі, еквівалентному сумі очікуваного збитку за всіма фінансовими
активами, визнаними за амортизованою вартістю, за всіма інструментами капіталу, визнаними за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI), а очікувані кредитні збитки (ECL) за зобов’язаннями з надання
кредитів та фінансовими гарантіями обліковуються за різними моделями.
Інформація про судження при застосуванні облікової політики, які мають найбільш значний вплив на суми, визнані
в цій фінансовій звітності, та про значущі припущення викладена у таких примітках:
З 1 січня 2018 року:

‒
‒

класифікація фінансових активів: оцінка бізнес-моделі, в рамках якої утримуються фінансові активи, і
оцінка того, чи передбачають договірні умови фінансового активу виплату виключно основної суми і
відсотків на непогашений залишок основної суми заборгованості – Примітка 9(і);
встановлення критеріїв оцінки того, чи відбулося значне зростання кредитного ризику за фінансовим
активом з моменту його первісного визнання, визначення методології щодо включення прогнозної
інформації в оцінку очікуваних кредитних збитків, а також вибір і затвердження моделей, що
використовуються для оцінки очікуваних кредитних збитків, – Примітки 9(iv), 46.
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АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
До 1 січня 2018 року:

‒

зменшення корисності кредитів.
Банк регулярно здійснює аналіз кредитів і дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності.
Банк застосовує свої судження при оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник
зазнає фінансових труднощів і за відсутності достатнього обсягу історичних даних щодо аналогічних
позичальників. Банк оцінює зміни майбутніх грошових потоків, пов’язаних з активом, на основі публічних
даних, що вказують на несприятливі зміни платіжної дисципліни позичальників або зміни національних
економічних умов, що можуть призвести до невиконання зобов’язань за активами. Управлінський
персонал використовує оцінки, що ґрунтуються на історичних даних про збитки стосовно активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивними ознаками зменшення корисності за
групами кредитів і дебіторською заборгованістю. Виходячи з наявного досвіду та власних суджень, Банк
коригує відкриті дані стосовно групи кредитів чи дебіторської заборгованості для відображення поточних
обставин.

Застосовується до 2018 та 2017 років:

‒

Податкові ризики – Примітка 50.

5)

Зміни в обліковій політиці

(а) Стандарти, зміни та тлумачення, які вже набули чинності
МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”
МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” впливає на класифікацію та оцінку фінансових інструментів та на визнання
зменшення корисності. Інформація про класифікацію та оцінку фінансових інструментів та про визнання
зменшення корисності згідно з новим стандартом викладена у Примітці 9. МСФЗ 9 є чинним для річних періодів,
що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше. Подальша інформація щодо облікової політики банку по нарахуванню
резерву під зменшення корисності фінансових інструментів викладена у Примітці 9.
Перехід на МСФЗ 9
Зміни облікової політики в результаті переходу на МСФЗ 9 були застосовані ретроспективно, за винятком
інформації, викладеної нижче. Порівняльна інформація не перераховувалась. Різниця між балансовою вартістю
фінансових активів і фінансових зобов’язань в результаті застосування МСФЗ 9 визнається у нерозподіленому
прибутку на 1 січня 2018 р. Інформація за 2017 рік не відображає вимог МСФЗ 9, тому вона не є порівнянною з
інформацією за 2018 рік згідно з МСФЗ 9.
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Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
У наступній таблиці представлене узгодження балансової вартості фінансових активів, зобов’язань і власного
капіталу, відображених згідно МСБО 39 та згідно з МСФЗ 9.
Примітка

Вихідна
класифікація згідно
з МСБО 39

Нова
класифікація
згідно з
МСФЗ 9

Вихідна
балансова
вартість
згідно з
МСБО 39

Рекласифікація

3,650,976

-

Переоцінка

Нова
балансова
вартість
згідно з
МСФЗ 9

Фінансові активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти

31

Кредити та
дебіторська
заборгованість

Амортизована
вартість

Кредити та аванси клієнтам
Кредити та аванси
клієнтам
Фінансова оренда
Кредити та аванси
клієнтам
Інвестиційні цінні
папери

12,891,948
31

31

Інші фінансові активи
Усього фінансових
активів

Кредити та
дебіторська
заборгованість
Кредити та
дебіторська
заборгованість
Інвестиції наявні для
продажу
Кредити та
дебіторська
заборгованість

Амортизована
вартість
-

3,641,680
12,884,234

12,874,148
17,800

(80,756)
-

(8,230)
(76)

12,785,162
17,724

FVTPL

-

80,756

592

81,348

FVOCI

803

-

-

803

42,416

-

1,685

44,101

16,586,143

-

(15,325)

16,570,818

Амортизована
вартість

Фінансові
зобов’язання

-

Кошти інших банків

37

Кошти клієнтів

38

Інші позики

39

Інші зобов’язання
Усього фінансових
зобов’язань
Вплив застосування
МСФЗ 9 станом на
1 січня 2018 р.

(9,296)
(7,714)

Амортизована
вартість
Амортизована
вартість
Амортизована
вартість
Амортизована
вартість

Амортизована
вартість
Амортизована
вартість
Амортизована
вартість
Амортизована
вартість

169,049

-

-

169,049

11,642,574

-

-

11,642,574

2,999,618

-

-

2,999,618

16,034

-

546

16,580

14,827,275

-

546

14,827,821

(15,871)

Кредити та аванси клієнтам, оцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток (FVTPL), включають
кредити та аванси клієнтам, які не відповідали критерію SPPI. Балансова вартість таких кредитів та авансів
клієнтам станом на 31 грудня 2017 року становила 82,272 тисячі гривень, у тому числі резерв на покриття збитків
від знецінення у сумі 1,516 тисяч гривень. Переоцінка кредитів та авансів клієнтам, які оцінювались за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, при переході на МСФЗ 9 становила 592 тис. грн.
Утримувані Банком інвестиції в інструменти капіталу були визначені згідно з МСФЗ 9 як оцінені за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI). До переходу на МСФЗ 9 ці цінні папери оцінювались за вартістю
придбання за мінусом знецінення, оскільки вважалось, що їх справедливу вартість неможливо оцінити достовірно.
МСФЗ 9 усунув цей виняток.
У наступній таблиці показані відповідні категорії оцінки фінансових активів згідно з МСБО 39 та з МСФЗ 9 та окремо
представлено вплив зміни категорії оцінки на резерв під збитки на дату першого застосування МСФЗ 9, тобто, на 1
січня 2018 р.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та аванси клієнтам
Інші фінансові активи
Усього фінансових активів, оцінених за
амортизованою вартістю
Кредити та аванси клієнтам
Усього фінансових активів, оцінених за
FVTPL
Дебіторська заборгованість з фінансової
оренди
Зобов’язання з надання кредитів та укладені
договори фінансової гарантії

Переоцінка

1 січня 2018
р. (МСФЗ 9)

44,908

(9,296)
(9,746)
1,685

(22,118)
(492,218)
(9,173)

(551,060)

44,908

(17,357)

(523,509)

(1,516)

1,516

-

-

(1,516)

1,516

-

-

(364)

-

(76)

(440)

(765)

-

(546)

(1,311)

31 грудня 2017 р.
(МСБО 39/МСБО 37)

Рекласифікація

(12,822)
(527,380)
(10,858)
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АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Рекласифікація кредитів та авансів клієнтам на суму 44,908 тисяч гривень стосується придбаних або створених
кредитно-знецінених активів (POCI) станом на 1 січня 2018 року.
МСФЗ 15 “Дохід від договорів з клієнтами”
МСФЗ 15 “Дохід від договорів з клієнтами” встановлює загальну концептуальну основу для визначення того, чи
має бути визнаний дохід, в якому розмірі та коли. Він замінює діючі інструкції щодо визнання доходу, що містяться
в МСБО 18 “Дохід”, МСБО 11 “Будівельні контракти” та КТМФЗ 13 “Програми лояльності клієнтів”. Основним
принципом нового стандарту є те, що суб’єкт господарювання визнає дохід для відображення передачі клієнту
обіцяних товарів або послуг на суму, що відображає розмір компенсації, яку суб’єкт господарювання очікує
отримати в обмін на ці товари або послуги.
МСФЗ 15 є чинним для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше, при цьому дозволяється
його дострокове застосування. МСФЗ 15 “Дохід від договорів з клієнтами” та роз’яснення до МСФЗ 15 “Дохід від
договорів з клієнтами” не мали впливу на фінансову звітність Банку та не мали наслідком зміни в основних формах
звітності.
Інші оновлені стандарти не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Банку.

(б) Стандарти, зміни та тлумачення, які були випущені, але ще не набули чинності
МСФЗ 16 "Оренда"
Банк зобов’язаний перейти на МСФЗ 16 “Оренда” з 1 січня 2019 р.
МСФЗ 16 замінює діючі вимоги щодо обліку оренди, що містяться у МСБО 17 "Оренда", КТМФЗ 4 "Визначення, чи
містить угода оренду", ПКТ-15 "Операційна оренда – заохочення" та ПКТ-27 "Оцінка сутності операцій, які
мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ 16 “Оренда” матиме вплив на визнання, оцінку, подання та
розкриття інформації щодо існуючих договорів з боку орендарів.
МСФЗ 16 запроваджує єдину модель обліку орендарями договорів оренди, яка передбачає їх відображення на
балансі орендаря. Орендар повинен визнавати актив у формі права користування, що являє собою право
використовувати базовий актив, і зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здійснювати орендні платежі.
Передбачаються звільнення від вимог стандарту щодо короткострокової оренди та оренди малоцінних предметів.
Правила обліку для орендодавців залишаються подібними до існуючих, тобто орендодавці продовжуватимуть
класифікувати оренду як фінансовий лізинг або операційну оренду.
Цей стандарт вплине, головним чином, на відображення в обліку операційної оренди. Діяльність з фінансової
оренди є несуттєвою, тому Банк не очікує значного впливу стандарту на фінансову звітність. Банк не зобов’язаний
вносити коригування у статті оренди, якщо він є орендодавцем, за винятком випадків, коли Банк є проміжним
орендодавцем за договором суборенди.
Перехід
Банк здійснив попередню оцінку потенційного впливу стандарту на фінансову звітність, але ще не проводив
детальної оцінки. Нові принципи облікової політики підлягають зміні, поки Банк не випустить свою першу фінансову
звітність, яка включатиме дату першого застосування стандарту.
Починаючи з 2019 року, існуючі договори оренди офісних будівель будуть відображатися у звітності як активи у
формі права користування у складі статті “Приміщення та обладнання”. Крім того, зміниться характер витрат,
пов’язаних з цими договорами оренди, оскільки, відповідно до МСФЗ 16, замість витрат з операційної оренди, що
визнаються за прямолінійним методом протягом строку дії відповідного договору, Банк повинен буде відображати
витрати з амортизації активів у формі права користування і процентні витрати, що відносяться до зобов'язань з
оренди.
Виходячи з наявної на сьогодні інформації, Банк оцінює свої зобов'язання з оренди, які будуть визнані на 1 січня
2019 р., у розмірі 27,227 тисяч гривень (або 0.13% від загальної суми активів Банку). Банк визнає активи у формі
права користування на таку саму суму.
Значного впливу стандарту на договори фінансової оренди Банку не очікується.
Банк планує застосувати спрощений перехідний підхід (модифікований ретроспективний підхід) і не буде
перераховувати порівняльні суми за рік, що передував року переходу на стандарт. Кумулятивний ефект переходу
на МСФЗ 16 буде визнаний як коригування вхідного залишку нерозподіленого прибутку на 1 січня 2019 р. без
перерахування порівняльної інформації.
Як очікується, зазначені нижче змінені стандарти та тлумачення не матимуть значного впливу на фінансову
звітність Банку:





КТМФЗ 23 "Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток";
Довгострокові інвестиції в асоційовані або спільні підприємства (Зміни до МСБО 28);
Внесення змін до плану, його скорочення або врегулювання зобов'язань за ним (Зміни до МСБО 19);
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Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)




Щорічне вдосконалення МСФЗ (цикл 2015-2017 рр.). Ці зміни є чинними для річних періодів, що
починаються 1 січня 2019 р. або пізніше.
Зміни до посилань у стандартах МСФЗ на Концептуальну основу фінансової звітності є чинними для
річних періодів, що починаються 1 січня 2020 р. або пізніше.
МСФЗ 17 "Страхові контракти"

6) Функціональна валюта та валюта подання звітності
Функціональною валютою Банку і валютою подання звітності є гривня, національна валюта України. Фінансова
інформація подається у гривнях і округлюється до тисяч гривень, якщо не зазначено інше.

B. Огляд основних принципів облікової політики
Далі викладені основні принципи облікової політики, застосовані при складанні цієї фінансової звітності. Ці
принципи послідовно застосовувалися до всіх років, представлених у звітності, якщо інше не зазначено у Примітці
5 “Зміни в обліковій політиці”.
7)

Основа оцінки

Ця фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості, крім фінансових активів за
справедливою вартістю через прибуток або збиток та інвестиційних цінних паперів за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід (FVOCI).
Справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана в результаті продажу активу або сплачена в результаті
передачі зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки на основному або, у разі
відсутності основного, на найсприятливішому ринку, до якого Банк має доступ на цю дату. Справедлива вартість
зобов'язання відображає ризик його невиконання.
Якщо є така можливість, Банк оцінює справедливу вартість інструмента на основі котирувальної ціни такого
інструмента на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо операції з певними активами чи зобов’язаннями
проводяться з такою частотою та в таких обсягах, які є достатніми для забезпечення інформації щодо
ціноутворення на постійній основі.
Якщо на активному ринку немає інформації про котирувальну ціну, Банк використовує методи оцінки вартості, які
передбачають максимальне використання відповідних відкритих вхідних даних і мінімальне використання закритих
вхідних даних. Методи оцінки вартості, які застосовуються, поєднують всі фактори, які учасники ринку брали б до
уваги за обставин, що склалися.
Найкращим доказом справедливої вартості фінансового інструмента при початковому визнанні є зазвичай ціна
операції, тобто справедлива вартість сплачених чи отриманих коштів. Якщо Банк визначає, що справедлива
вартість фінансового інструмента при первісному визнанні відрізняється від ціни операції і справедлива вартість
не підтверджується ні котирувальною ціною ідентичного активу чи зобов’язання на активному ринку, ні методом
оцінки вартості, який застосовує тільки дані відкритих ринків, такий фінансовий інструмент спочатку оцінюється за
справедливою вартістю, скоригованою для відстрочення різниці між справедливою вартістю при первісному
визнанні та ціною операції. Після цього зазначена різниця визнається у прибутку або збитку на основі належного
принципу протягом строку дії інструмента, але не пізніше моменту, коли оцінка вартості повністю підтверджується
відкритими ринковими даними або коли операція закривається.
МСФЗ визначають ієрархію джерел визначення справедливої вартості, яка відображає відносну надійність різних
способів обчислення справедливої вартості:
(a) Активний ринок: Котирувальна ціна (Рівень 1)
Використання котирувальних цін фінансових інструментів на активних ринках. Ринок вважається активним, якщо
операції з певними активами чи зобов’язаннями проводяться з такою частотою та в таких обсягах, які є
достатніми для забезпечення інформації щодо ціноутворення на постійній основі.
(б) Метод оцінки справедливої вартості із застосуванням відкритих вхідних даних (Рівень 2)
Використання котирувальних цін подібних інструментів на активних ринках або котирувальних цін ідентичних або
подібних інструментів на неактивних ринках, або використання моделей оцінки вартості, значні вхідні дані за якими
є відкритими.
(в) Метод оцінки справедливої вартості із застосуванням значних закритих вхідних даних (Рівень 3)
Використання моделей оцінки вартості, в яких значні вхідні дані не є відкритими.
________________________________________________________________________________________________
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(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
За можливості Банк визначає справедливу вартість на основі котирувальних ринкових цін, в іншому випадку
застосовується наступний за достовірністю метод оцінки. Якщо відкриті ринкові процентні ставки є недоступними,
використовуються внутрішні ставки як вхідні дані для моделі дисконтованих грошових потоків. Такі внутрішні ставки
відображають вартість коштів з урахуванням впливу іноземних валют та строків виплат, а також маржі, залежної
від ризиків, наприклад, процентні ставки фінансування Групи. Внутрішні ставки регулярно порівнюються зі
ставками, які застосовуються в операціях з третіми особами, і відповідають параметрам звичайної операції між
учасниками ринку на ринкових умовах на дату оцінки.
Банк визнає переміщення між рівнями ієрархії джерел визначення справедливої вартості на кінець звітного періоду,
в якому відбулась зміна.
8)

Перерахунок іноземних валют

Операції в іноземних валютах перераховуються у функціональну валюту з використанням курсів обміну, що
переважають на дати операцій. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах,
перераховуються за курсом обміну на звітну дату. Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, що
оцінюються за історичною вартістю, перераховуються за курсом обміну на дату первісного визнання.
Курси обміну гривні до основних валют, використані при складанні цієї фінансової звітності, були такими:
Валюта

1 долар США
1 євро

31 грудня 2018 р.
у гривнях

31 грудня 2017 р.
у гривнях

27.688264
31.714138

28.067223
33.495424

На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску, 25 квітня 2019 р., курси обміну були такими: 26.59
гривень за 1 долар США та 29.81 гривні за 1 євро.
9)

Фінансові інструменти

(i) Класифікація та оцінка
Політика, що застосовується з 1 січня 2018 р.
Оцінка бізнес-моделі
При первісному визнанні фінансовий актив класифікується як такий, що оцінюється: за амортизованою вартістю,
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (FVOCI) та за справедливою вартістю через прибуток або
збиток (FVTPL). Банк класифікує свої фінансові активи як згідно з основною бізнес-моделлю, так і згідно з
договірними строками погашення з точки зору критерія SPPI (виключно виплата основної суми та процентів).
Управлінський персонал визначає класифікацію фінансових активів і зобов’язань при первісному визнанні.
Класифікація фінансових активів після первісного визнання не змінюється, крім як у періоді, наступному за тим, в
якому Банк змінює свою бізнес-модель з управління фінансовими активами. Класифікація фінансових зобов’язань
після первісного визнання не змінюється.
Розрізняються такі бізнес-моделі: “утримувані для отримання грошових потоків”, “утримувані для отримання
грошових потоків та продажу” та “інші”. Фінансові активи відносяться до бізнес-моделі “утримувані для отримання
грошових потоків”, якщо їх мета полягає в отриманні передбачених договором грошових потоків шляхом виключно
виплати основної суми та процентів (SPPI). Статті балансу, які відносяться до цієї моделі, включають “Грошові
кошти та їх еквіваленти”, “Кредити та аванси клієнтам” (за винятком кредитів та авансів клієнтам, які не
відповідають критерію SPPI) та “Інші фінансові активи” (за винятком зазначених нижче).
“Похідні фінансові активи” (включені до статті “Інші фінансові активи”) відносяться до бізнес-моделі “інші”.
Банк здійснює оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні портфеля фінансових
інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб управління бізнесом і надання інформації
управлінському персоналу. При цьому Банк враховує таку інформацію:


політики і цілі, встановлені для управління портфелем, а також реалізація зазначених політик на
практиці. Зокрема, чи орієнтована стратегія управлінського персоналу на отримання процентного
доходу, передбаченого договором, підтримку певної структури процентних ставок, забезпечення
відповідності строків погашення фінансових активів строкам погашення фінансових зобов'язань, що
використовуються для фінансування цих активів, або реалізацію грошових потоків шляхом продажу
активів;
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яким чином оцінюється результативність портфеля і яким чином ця інформація повідомляється
управлінському персоналу Банку;
ризики, які впливають на результативність бізнес-моделі (і фінансових активів, утримуваних в рамках
цієї бізнес-моделі), та яким чином здійснюється управління цими ризиками;
яким чином винагороджуються менеджери, що здійснюють керівництво бізнесом – наприклад, чи
залежить ця винагорода від справедливої вартості активів, якими вони управляють, чи від отриманих
грошових потоків, передбачених договором;
частота, обсяг і терміни продажів в минулих періодах, причини таких продажів, а також очікування
щодо майбутнього рівня продажів. Однак інформація про рівні продажів розглядається не ізольовано,
а в рамках єдиного цілісного аналізу того, яким чином досягається заявлена Банком мета щодо
управління фінансовими активами і як реалізуються грошові потоки.

Оцінка того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатою основної суми та процентів
Для цілей даної оцінки “основна сума” визначається як справедлива вартість фінансового активу при його
первісному визнанні. “Проценти” визначаються як відшкодування за вартість грошей у часі, за кредитний ризик
щодо основної суми, що залишається непогашеною протягом певного періоду часу, та за інші основні ризики і
витрати, пов'язані з кредитуванням (наприклад, ризик ліквідності та адміністративні витрати), а також маржу
прибутку.
При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної суми і процентів, Банк
аналізує договірні умови фінансового інструмента. Сюди входить оцінка того, чи містить фінансовий актив будь-яку
договірну умову, яка може змінити строки або суму передбачених договором грошових потоків так, що фінансовий
актив не буде відповідати цій умові. При проведенні оцінки Банк аналізує:






умовні події, які могли б змінити суму або строки грошових потоків;
умови, що мають ефект важеля (левередж);
умови про дострокове погашення та пролонгацію строку дії фінансового інструмента;
умови, які обмежують вимоги Банку грошовими потоками від обумовлених активів (наприклад,
фінансові активи без права регресу);
умови, які викликають зміни у відшкодуванні за вартість грошей у часі – наприклад, періодичний
перегляд процентних ставок.

Категорії оцінки
(a) Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
Фінансовий актив класифікується як оцінюваний за амортизованою вартістю, якщо він не був визначений як
оцінюваний за FVTPL, відноситься до бізнес-моделі “утримувані для отримання грошових потоків”, а грошові
потоки відповідають критерію SPPI. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, є непохідними
фінансовими активами з фіксованими платежами або з платежами, що можуть бути визначені, які не мають
котирувань ціни на активному ринку.
Фінансові активи визнаються тоді, коли основна сума видається позичальникам. Ці активи спочатку визнаються за
справедливою вартістю плюс витрати на операцію; у подальшому вони оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективного відсотка. Амортизовані дисконти обліковуються протягом відповідних строків
у Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід у складі статті “Процентні доходи, розраховані з
використанням методу ефективного відсотка” (Примітка 22).

(б) Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Борговий інструмент оцінюється як FVOCI лише тоді, коли відповідає обом зазначеним умовам і не відноситься до
категорії фінансових інструментів за FVTPL: актив утримується в рамках бізнес-моделі “утримувані для отримання
грошових потоків або продажу” і відповідає критерію SPPI.
При первісному визнанні інвестицій в інструменти капіталу, які не призначені для торгових операцій, Банк може
прийняти безповоротне рішення відображати подальші зміни їх справедливої вартості в складі іншого сукупного
доходу. Таке рішення приймається окремо для кожної інвестиції.
Прибутки та збитки за такими інструментами капіталу ніколи не перекласифіковуються у прибуток або збиток, а
зменшення корисності не визнається у прибутку або збитку. При вибутті інвестиції кумулятивні прибутки та збитки,
визнані в іншому сукупному доході, переносяться до нерозподіленого прибутку.
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(в) Фінансові активи та фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Фінансові активи, що утримуються для торгових операцій, або ті, що не відносяться до бізнес-моделей “утримувані
для отримання грошових потоків ” або “утримувані для отримання грошових потоків та продажу”, відносяться до
бізнес-моделі “інші” і визнаються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Сюди входять “похідні
фінансові активи”. Лише “похідні фінансові зобов’язання” визнаються як фінансові зобов’язання за справедливою
вартістю через прибуток або збиток.
Банк не застосовує облік хеджування. Похідні інструменти з додатною справедливою вартістю на дату балансу
відображаються як фінансові активи у складі статті “Похідні фінансові активи”. Похідні інструменти з від’ємною
справедливою вартістю відображаються як фінансові зобов’язання у складі статті “Похідні фінансові
зобов’язання”.
Похідні фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю, а витрати на операцію
відносяться на витрати у Звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід. Придбання та продаж похідних
фінансових інструментів визнаються на дату угоди – дату, коли Банк бере на себе зобов’язання придбати чи
продати інструмент. У подальшому ці фінансові інструменти також відображаються за справедливою вартістю.
Прибутки та збитки в результаті зміни їх справедливої вартості негайно визнаються у Звіті про прибутки та збитки
та інший сукупний дохід.
Банк припиняє визнання похідних фінансових активів, коли закінчується строк дії прав на отримання грошових
коштів від цих активів або коли Банк передав юридичні права та практично всі ризики і вигоди, пов’язані з
володінням цими активами.
(г) Інші фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю
Інші фінансові зобов’язання за амортизованою вартістю спочатку визнаються за справедливою вартістю за
вирахуванням понесених витрат на операцію. У подальшому вони оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективного відсотка. Будь-яка різниця між надходженнями за вирахуванням витрат на
операцію та вартістю погашення визнається у прибутку або збитку протягом строку дії боргового інструмента.
Припинення визнання фінансових зобов’язань за амортизованою вартістю відбувається тоді, коли вони були
виконані, анульовані, чи коли закінчився строк їх дії.
Політика, що застосовувалась до 1 січня 2018 р.
Група класифікувала свої фінансові активи за такими категоріями:





кредити і дебіторська заборгованість;
утримувані до погашення;
наявні для продажу;
оцінювані за FVTPL та в рамках цієї категорії як утримувані для торгових операцій або класифіковані
як такі, що оцінюються за FVTPL.

Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість - це не похідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами,
які не котируються на активному ринку.
Кредити та дебіторська заборгованість спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на операцію.
Потім вони оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. На кожну звітну
дату і за наявності свідчення можливого зменшення корисності Банк здійснює оцінку вартості кредитів та
дебіторської заборгованості. В результаті такої оцінки їх балансова вартість може бути зменшена шляхом
формування резерву. Якщо сума збитку від зменшення корисності зменшується, відповідно зменшується і резерв
на покриття збитків від зменшення корисності, і сума зменшення визнається у прибутку або збитку. Верхня межа
зменшення резерву на покриття збитків від зменшення корисності дорівнює амортизованій вартості, яка була б
визнана на дату оцінки вартості, якби зменшення корисності не сталося.
Кредити визнаються, коли основна сума заборгованості передається позичальникам. Визнання кредитів та
дебіторської заборгованості припиняється, коли закінчується строк дії прав на отримання грошових коштів від
фінансових активів або коли Банк передав практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням активом.
Інвестиції, наявні для продажу
Інвестиції, наявні для продажу – це інвестиції, які планується утримувати протягом невизначеного строку і які
можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, обмінних курсів або
курсів цінних паперів.
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При первісному визнанні фінансові інвестиції, наявні для продажу, відображаються за справедливою вартістю плюс
витрати на здійснення операції. Після цього вони обліковуються за справедливою вартістю. Прибутки та збитки від
зміни справедливої вартості фінансових інвестицій, наявних для продажу, визнаються безпосередньо в іншому
сукупному доході до моменту припинення визнання фінансової інвестиції або зменшення її корисності. В цей
момент кумулятивний прибуток чи збиток, раніше визнаний у складі іншого сукупного доходу, перекласифікується
у прибуток або збиток. Проценти, нараховані з використанням методу ефективного відсотка, і прибутки та збитки
від курсових різниць за інвестиціями, класифікованими як наявні для продажу, визнаються у прибутку або збитку.
Дивіденди за фондовими інструментами, наявними для продажу, визнаються у прибутку або збитку, коли
встановлюється право Банку на отримання платежу.
Придбання та продажі фінансових інвестицій, наявних для продажу, відображаються в обліку на дату розрахунку.
Визнання фінансових інвестицій, наявних для продажу, припиняється, коли закінчується строк дії прав на
отримання грошових коштів від фінансових інвестицій або коли Банк передав практично всі ризики і вигоди,
пов’язані з володінням активом.
Фінансові активи та зобов’язання за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку
або збитку
Фінансові активи класифікуються як фінансові активи, утримувані для торгових операцій (торгові активи), або як
фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, при первісному
визнанні. Банк не застосовує облік хеджування.
Фінансові активи визначаються як фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку, коли:
-

управління активами чи зобов’язаннями, їхня оцінка та відображення у внутрішній звітності здійснюється
на основі справедливої вартості;

-

таке визначення виключає або значно зменшує невідповідності у бухгалтерському обліку, які б виникли за
іншого визначення;

-

актив чи зобов’язання містить вбудований похідний інструмент, який значним чином модифікує грошові
потоки, які за іншого визначення були б необхідними згідно з контрактом.

Фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, спочатку
визнаються за справедливою вартістю, а витрати на операцію відносяться на витрати у складі прибутку або збитку.
Пізніше вони відображаються за справедливою вартістю. Прибутки або збитки, що виникають в результаті зміни
справедливої вартості, негайно відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за період.
Придбання та продаж фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку, визнаються на дату розрахунку.
(ii) Припинення визнання фінансових активів і зобов’язань
Банк припиняє визнання фінансового активу, коли закінчується строк дії прав на отримання грошових коштів від
цього фінансового активу або коли Банк передає цей фінансовий актив в рамках операції, за якою передаються
практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням фінансовим активом, або за якою Банк не передає і не
зберігає практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням фінансовим активом, але припиняє здійснювати
контроль за фінансовим активом. Крім того, коли здійснюється реструктуризація кредитів та дебіторської
заборгованості на умовах, що суттєво відрізняються від попередніх, визнання початкового фінансового активу
припиняється і він замінюється новим фінансовим активом.
При припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю цього активу (або балансовою
вартістю, розподіленою на частину активу, визнання якого припиняється) і сумою (і) отриманої винагороди
(включаючи будь-який отриманий новий актив за вирахуванням будь-якого отриманого нового зобов’язання) та (іі)
будь-якого кумулятивного прибутку чи збитку, визнаного в іншому сукупному доході, визнається у прибутку або
збитку.
Банк припиняє визнання фінансових зобов’язань тоді, коли визначені у договорі зобов’язання були виконані,
анульовані, або строк їх дії закінчився.
(iii) Взаємозалік
Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань та відображення чистої суми у звіті про фінансовий стан
відбувається тоді і тільки тоді, коли Банк має юридично забезпечене право на взаємозалік визнаних сум і має намір
або здійснити розрахунки на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив і погасити зобов'язання. Банк наразі
має законне право на проведення взаємозаліку, якщо це право не залежить від майбутньої події і може бути
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реалізоване як в ході звичайної господарської діяльності, так і в разі дефолту, неплатоспроможності або
банкрутства Банку та всіх контрагентів.
(iv) Зменшення корисності фінансових активів
Політика, що застосовується з 1 січня 2018 р.
Банк враховує очікувані кредитні збитки, коли визнає зменшення корисності. За винятком придбаних або створених
кредитно-знецінених активів (POCI), резерви під збитки оцінюються при первісному визнанні фінансового активу
на основі потенційного кредитного збитку на той момент. Згідно з моделлю очікуваних кредитних збитків за МСФЗ
9, резерви під збитки визнаються за очікуваними кредитними збитками, які можуть бути понесені в результаті подій
дефолту за діючими кредитами протягом наступних 12 місяців (Стадія 1). Що стосується активів, кредитний ризик
за якими суттєво зріс після їх первісного визнання (Стадія 2), або кредитно-знецінених активів (Стадія 3), то, згідно
з МСФЗ 9, резерви під очікувані кредитні збитки повинні визнаватися протягом усього строку дії активу, що
залишився до його погашення.
Для визнання резервів під очікувані кредитні збитки використовується трирівнева модель на основі очікуваних
кредитних збитків.




Стадія 1: Всі фінансові активи класифікуються, як правило, як “Фінансові активи Стадія 1” при первісному
визнанні. Банк створює резерви під збитки у розмірі, що дорівнює сумі очікуваних кредитних збитків за 12
місяців, якщо не було значного підвищення кредитного ризику після первісного визнання.
Стадія 2: Якщо кредитний ризик значно зростає, актив класифікується як “Фінансовий актив Стадія 2”, а
резерви під збитки створюються у розмірі, що дорівнює сумі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії
інструмента.
Стадія 3: Непогашені фінансові активи класифікуються як “Фінансові активи Стадія 3”, а резерви під збитки
так само створюються у розмірі, що дорівнює сумі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії
інструмента. Створення резервів на покриття ризиків, пов’язаних із значними сумами, визначається на
основі грошових потоків, що можуть бути відшкодовані. Резерви під збитки за незначними сумами
визначаються на основі параметрів портфеля. Процентні доходи визнаються за чистою балансовою
вартістю (за вирахуванням резервів під збитки).
Фінансові активи, які вже є знеціненими при первісному визнанні (POCI), спочатку оцінюються за
справедливою вартістю за вирахуванням резервів під збитки. Незалежно від майбутніх змін кредитного
ризику, активи POCI залишаються в категорії POCI до вибуття.

Для позиції «Інші фінансові активи», за винятком гарантійних депозитів, збитки встановлюються з використанням
спрощеного підходу. Як правило, збитки обліковуються при первісному визнанні та на кожній наступній звітній даті
у сумі, еквівалентній очікуваним кредитним збиткам протягом всього строку погашення. Для цих короткострокових
активів загальний строк погашення встановлений на 12 місяців.
Облікова політика стосовно значного підвищення кредитного ризику, визначення дефолту та кредитно-знецінених
активів подається у Примітках 9) (iv), 46.
Вхідні дані для оцінки очікуваних кредитних збитків (ECLs)
Основними вхідними даними при оцінці очікуваних кредитних збитків є часова структура таких перемінних:




ймовірність дефолту (PD);
величина збитку у випадку дефолту (LGD);
сума під ризиком у випадку дефолту (EAD).

Розрахунок показника PD проводиться на основі статистики подій дефолту. Банк використовує статистичні моделі
для проведення аналізу зібраних даних. Моделі PD оцінюються окремо за реструктуризованими і
нереструктуризованими кредитами та за кредитами, простроченими більш ніж на 30 днів (PAR 30) і менш ніж на 30
днів (до PAR 30). Банк застосовує різні показники PD для дуже малих і малих/середніх сум кредитного ризику
залежно від рівня знецінення. Дуже малі суми кредитного ризику – це кредити, за якими початково були видані суми
до 50,000 євро. Малі та середні суми кредитного ризику – це кредити, за якими початково були видані суми понад
50,000 євро та 250,000 євро відповідно. До фінансових активів Стадії 3 застосовується показник PD у розмірі 100%.
Показник LGD – це величина можливого збитку у випадку дефолту. По кожному дефолтному кредитному продукту
всі одноразові виплати для погашення заборгованості після дати події дефолту збираються і відображаються у
звітності. Що стосується подій дефолту, то погашення не пов'язані зі звітною датою; вони можуть відбуватися в
будь-яку дату, і тому повинні бути зареєстровані на цю дату. Для розрахунку LGD розглядаються дані про вартість
прямих витрат на відшкодування та історія вилучення заставного майна. Дані про прямі витрати на відшкодування
збитків включають всі типи даних про витрати, пов'язані з процесом відшкодування дефолтних кредитів. Дані про
вилучення заставного майна містять детальну інформацію щодо вилучення та продажу заставного майна. Показник
LGD розраховується окремо для дуже малих, малих і середніх сум кредитного ризику.
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Показник EAD (сума під ризиком у випадку дефолту) являє собою очікувану суму кредитного ризику у разі дефолту.
EAD визначається як загальна сума балансових та позабалансових залишків.
Прогнозна інформація
Відповідно до МСФЗ 9, Банк включає прогнозну інформацію в оцінку очікуваних кредитних збитків. Ця оцінка
ґрунтується на зовнішній інформації. Досліджується кілька макроекономічних величин на предмет їх потенціалу в
рамках моделі PD. Часові ряди макроекономічних факторів, застосовних до України, отримуються з бази даних
огляду МВФ щодо перспектив світової економіки. Зокрема, для цілей специфікації моделей PD розглядаються такі
величини:
- внутрішній валовий продукт;
- зміна темпів інфляції;
- рівень безробіття.
Ці величини безпосередньо відображають розвиток бізнес-циклу і, отже, є дійсним потенційним входом для
значущої моделі PD. Для оцінки точкових LGD включаються деякі додаткові фактори, оскільки тут необхідно
моделювати не лише ризик дефолту, а й додаткові впливи на макроекономічні фактори.
Вимоги щодо обліку хеджування не вплинули на фінансову звітність, оскільки Банк не застосовує облік хеджування.
Політика, що застосовувалась до 1 січня 2018 р.
На кожну дату звіту про фінансовий стан Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності
фінансового активу чи групи фінансових активів. За наявності об’єктивних ознак зменшення корисності кредиту або
кредитного портфеля, що впливає на майбутні грошові потоки від фінансового активу чи активів, відповідні збитки
визнаються негайно. Залежно від суми кредитного ризику, такі збитки розраховуються індивідуально за кожним
кредитом або у сукупності за кредитним портфелем. Балансова вартість кредиту знижується через формування
резерву, і сума збитку відображається у прибутку або збитку.
 Кредити та аванси, оцінювані на індивідуальній основі
Стосовно таких кредитів визначається наявність об’єктивних ознак зменшення корисності, тобто будь-яких
чинників, які могли б вплинути на здатність клієнта виконувати договірні платіжні зобов’язання перед Банком:
затримка виплати процентів та основної суми заборгованості
невиконання обов’язкових умов кредитних договорів
порушення справи про банкрутство
будь-яка конкретна інформація про діяльність клієнта (наприклад, проблеми з грошовими коштами, які
виникли у клієнта)
- зміни ринкового середовища клієнта
- загальна економічна ситуація.
-

Крім цього, при прийнятті рішення щодо створення резерву під збитки від зменшення корисності до уваги береться
сукупна сума кредитного ризику клієнта і вартість реалізації застави.
За наявності об’єктивних ознак того, що був понесений збиток від зменшення корисності, сума збитку оцінюється
як різниця між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків,
дисконтованих за початковою ефективною ставкою відсотка по фінансовому активу (індивідуальні ознаки
зменшення корисності). Якщо кредит має змінну процентну ставку, ставкою дисконту для оцінки будь-якого збитку
від зменшення корисності є поточна ефективна ставка відсотка, визначена згідно з договором.
Розрахунок приведеної вартості очікуваних майбутніх грошових потоків за забезпеченими заставою фінансовими
активами відображає грошові потоки, що можуть виникнути в результаті звернення стягнення на заставу, за
вирахуванням витрат на отримання та продаж об’єкта застави.
 Кредити та аванси, оцінювані у сукупності
Кредити оцінюються на предмет зменшення корисності у сукупності у таких випадках:
- індивідуально незначні кредити, які демонструють об’єктивні ознаки зменшення корисності
- група кредитів, що не мають ознак зменшення корисності, з метою покриття всіх збитків, які вже були понесені,
але ще не були виявлені на індивідуальній основі.
Для цілей оцінки зменшення корисності індивідуально незначних кредитів кредити групуються за аналогічними
характеристиками кредитного ризику, тобто виходячи з кількості днів прострочення. Прострочення понад 30 днів
вважається ознакою зменшення корисності. Ця характеристика застосовується для оцінки майбутніх грошових
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потоків від визначених груп таких активів на основі минулого досвіду понесення збитків від кредитів з аналогічними
характеристиками.
Оцінка зменшення корисності, яка проводиться у сукупності, стосовно індивідуально незначних кредитів (сукупне
зменшення корисності) та стосовно кредитів, які не є знеціненими (портфельне зменшення корисності) і входять до
групи фінансових активів, здійснюється на основі кількісного аналізу історичних даних щодо рівня неплатежів за
кредитними портфелями з аналогічними характеристиками ризику (аналіз міграції).
Майбутні грошові потоки від групи фінансових активів, які оцінюються на предмет зменшення корисності у
сукупності, розраховуються на основі грошових потоків за договорами, пов’язаних з цими активами в групі, та
попереднього досвіду збитків від активів з характеристиками ризику, подібними до характеристик ризику активів в
групі. Збитки попередніх періодів коригуються на основі поточних відкритих даних з метою відображення впливу
існуючих умов, які не мали впливу на ті періоди, за які існує історична інформація щодо збитків, та усунення впливу
умов, які існували у попередніх періодах, але не існують у поточному періоді. Банк регулярно переглядає
методологію та припущення, використані для оцінки майбутніх грошових потоків, з метою зменшення будь-яких
розбіжностей між оцінками збитків та фактичними збитками.
Якщо у будь-якому наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може
бути об’єктивно пов’язане з подією, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то визнаний
раніше збиток від зменшення корисності сторнується шляхом коригування рахунку резерву. Сума сторнування
відображається у прибутку або збитку.
(v) Списання кредитів та авансів клієнтам
Якщо кредит не може бути погашений і немає обґрунтованого очікування щодо його відшкодування, він списується
за рахунок відповідного резерву під збитки від зменшення корисності після завершення всіх необхідних процедур і
визначення остаточної суми збитку. Погашення раніше списаних сум зменшує суму відрахувань до резерву під
збитки від зменшення корисності у прибутку або збитку.
Як правило, кредити на суму до 10,000 євро/доларів США списуються, якщо вони прострочені на 180 днів і більше,
особливо якщо вони не забезпечені заставою.
Як правило, кредити на суму від 10,000 євро/доларів США до 30,000 євро/доларів США списуються, якщо вони
прострочені на 360 днів і більше, особливо якщо вони не забезпечені заставою.
Непогашені кредити на суму понад 30,000 євро/доларів США можуть бути списані через 360 днів після настання
строку їх погашення, якщо тільки Банк не прийме рішення залишити кредит активним, тобто завершити розпочатий
процес стягнення заборгованості.
Однак Банк може прийняти рішення щодо утримання в активному стані кредиту на будь-яку суму, якщо існує
обгрунтована вірогідність його погашення. Як правило, визнання таких кредитів не припиняється до їх повного
погашення або поки Банк не прийме рішення про їх списання.
(vi) Модифікація фінансових активів і фінансових зобов’язань
Політика, що застосовується з 1 січня 2018 р.
Фінансові активи
Несуттєва модифікація
Незначна модифікація – це модифікація внаслідок події, яка не призводить до припинення визнання початкового
активу. Ефект визнається у прибутку або збитку як прибуток від модифікації або збиток від модифікації. Прибуток
або збиток від модифікації розраховується як різниця між первісною валовою балансовою вартістю і приведеною
вартістю модифікованих грошових потоків за договором, дисконтованих з використанням початкової ефективної
ставки відсотка. Для фінансових активів з плаваючою ставкою початкова ефективна ставка відсотка, що
використовується для розрахунку прибутку або збитку від модифікації, коригується для відображення поточних
ринкових умов на момент модифікації.
Зміни грошових потоків за існуючими фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями не вважаються
модифікацією, якщо вони є наслідком діючих умов договору.
Суттєва модифікація
Якщо проводиться реструктуризація фінансових інструментів на умовах, що значно відрізняються від попередніх,
визнання початкового фінансового активу припиняється і він замінюється новим фінансовим активом. Умови є
суттєво відмінними, якщо дисконтована теперішня вартість грошових потоків за новими умовами, дисконтованих
за початковою ефективною ставкою відсотка, відрізняється щонайменше на 20% від дисконтованої теперішньої
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вартості залишку грошових потоків за початковим фінансовим активом. Якщо модифікація є значною і початковий
актив є кредитно-знеціненим, визнання існуючого фінансового активу припиняється і відбувається визнання нового
фінансового активу POCI в Стадії 3 за справедливою вартістю.
Банк здійснює кількісну та якісну оцінку того, чи є модифікація умов значною щодо знецінених активів, тобто чи
відрізняються значно грошові потоки за початковим фінансовим активом і грошові потоки за модифікованим
активом або фінансовим активом, що його замінив. Банк доходить висновку, що модифікація є значною, на підставі
таких якісних факторів: зміна валюти фінансового активу та зміна позичальника.
У випадку модифікації грошових потоків у зв'язку з фінансовими труднощами позичальника метою модифікації є
зазвичай максимальне виконання початкових умов договору, а не створення нового активу із суттєво відмінними
умовами.
Прибуток або збиток представлені як процентні доходи, розраховані із застосуванням методу ефективного
відсотка, оскільки такий прибуток або збиток виникає переважно від активів, які не є знеціненими
Фінансові зобов’язання
Банк припиняє визнання фінансового зобов'язання, коли його умови є модифікованими, а грошові потоки за
модифікованим зобов'язанням значно відрізняються від попередніх.
Банк проводить оцінку того, чи є зміна суттєвою з урахуванням якісних факторів та кількісних факторів. Значна
зміна умов існуючого фінансового зобов'язання обліковується як погашення первісного фінансового зобов'язання
та визнання нового фінансового зобов'язання.
Політика, що застосовувалась до 1 січня 2018 р.
Фінансові активи
Якщо умови фінансового активу змінювалися, Банк оцінював, чи відрізнялися значно грошові потоки за таким
модифікованим активом. Якщо грошові потоки значно відрізнялися, то вважалося, що строк дії прав на передбачені
договором грошові потоки за початковим фінансовим активом закінчився. У цьому випадку визнання початкового
фінансового активу припинялося, а новий фінансовий актив визнавався за справедливою вартістю.
Якщо модифікація умов фінансового активу була обумовлена фінансовими труднощами позичальника, а визнання
активу не припинялося, зменшення корисності активу оцінювалося з використанням процентної ставки, що діяла
до модифікації.
Реструктуризовані кредити
Реструктуризовані кредити, які вважаються індивідуально значними, оцінюються на предмет зменшення корисності
на індивідуальній основі. Сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю реструктуризованого
кредиту і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за початковою ефективною
ставкою відсотка по кредиту (індивідуальні ознаки зменшення корисності). Реструктуризовані кредити, які є
індивідуально незначними, оцінюються на предмет зменшення корисності у сукупності.
Фінансові зобов’язання
Банк припиняв визнання фінансового зобов'язання, коли його умови були модифіковані, а грошові потоки за
модифікованим зобов'язанням значно відрізнялись від попередніх. У цьому випадку нове фінансове зобов'язання
з модифікованими умовами визнавалося за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю колишнього
фінансового зобов'язання і сумою сплаченої винагороди визнавалася в прибутку або збитку. Сплачена винагорода
включала передані фінансові активи, якщо такі існували, і прийняття зобов'язань, включаючи нове модифіковане
фінансове зобов'язання.
Якщо модифікація фінансового зобов'язання не обліковувалася як припинення визнання, то всі понесені витрати і
виплачені комісії визнавалися як коригування балансової вартості зобов'язання і амортизувалися протягом строку
дії модифікованого фінансового зобов'язання, що залишився до його погашення, шляхом перерахування
ефективної ставки відсотка за інструментом.
(vii) Активи, отримані в обмін на кредити (майно, отримане у власність)
На момент звернення стягнення будь-який отриманий об’єкт застави спочатку оцінюється на основі балансової
вартості непогашеного кредиту. Після цього ці активи відображаються за вартістю придбання за вирахуванням
зменшення корисності.
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(viii) Подання резерву під очікувані кредитні збитки у звіті про фінансовий стан
Політика, що застосовується з 1 січня 2018 р.
Резерви під очікувані кредитні збитки представлені у звіті про фінансовий стан таким чином:



фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю: як зменшення валової балансової
вартості цих активів;
зобов'язання з надання кредитів і договори фінансової гарантії: як правило, як резерв;

Політика, що застосовувалась до 1 січня 2018 р.
Збитки від зменшення корисності визнавалися у прибутку або збитку і відображалися на рахунку резерву за
кредитами та дебіторською заборгованістю. Проценти за знеціненими активами і надалі визнавалися шляхом
вивільнення дисконту.
Збитки від зменшення корисності інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу, визнавалися шляхом
перекласифікації накопичених збитків зі статті резерву змін справедливої вартості у власному капіталі до прибутку
або збитку. Кумулятивний збиток, перекласифікований з капіталу до прибутку або збитку, складав різницю між
вартістю придбання, за вирахуванням сум погашення основної суми заборгованості та амортизації, та поточною
справедливою вартістю за вирахуванням усіх збитків від зменшення корисності, раніше визнаних у прибутку або
збитку. Зміни збитків від зменшення корисності, пов'язані з застосуванням методу ефективного відсотка,
відображалися як компонент процентного доходу.
10) Порівняльні показники
З метою дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та досягнення мети у наданні інформації,
що є корисною для прийняття економічних рішень, Банк може коригувати порівняльні показники, з тим щоб вони
відповідали поданню інформації за поточний рік.
У результаті застосування МСФЗ 9 Банк змінив порядок подання певних статей в основних формах фінансової
звітності. Порівняльна інформація була рекласифікована для приведення її у відповідність до змін у поданні
інформації за поточний період.
Вплив основних змін у поданні інформації в звіті про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р. такий: “Інвестиційні цінні
папери, наявні для продажу”, були представлені як “Інвестиційні цінні папери”. Рекласифікація не вплинула на Звіт
про фінансовий стан.
Вплив зазначених змін на звіт про фінансовий стан представлений у наступній таблиці:

Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу
Інвестиційні цінні папери

Як
відображено
у попередній
звітності
803
-

Вплив
рекласифікації
(803)
803

Після
рекласифікації
803

Вплив основних змін у поданні інформації у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився
31 грудня 2017 р., такий:



Подання процентних доходів було змінено таким чином: проценти за непохідними фінансовими
активами, оцінюваними за FVTPL, і проценти за чистими інвестиціями у фінансову оренду були
представлені окремо у рядку “Інші процентні доходи”.
Зміна резерву під знецінення кредитів, наданих клієнтам, була змінена з метою представлення збитків
від знецінення фінансових активів окремо від інших нефінансових активів.

Вплив зазначених змін на звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід представлений у наступній таблиці:
Як
відображено
в попередній
звітності
1,710,194

Вплив
перекласифікації

Після
перекласифікації

Процентні доходи
(1,710,194)
Процентні доходи, розраховані з використанням
методу ефективного відсотка
1,703,998
1,703,998
Інші процентні доходи
6,196
6,196
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності
кредитів клієнтам, за вирахуванням погашення
раніше списаних кредитів
(76,618)
76,618
________________________________________________________________________________________________
20

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Адміністративні та інші операційні витрати
Комісійні доходи
Збитки від зменшення корисності фінансових активів

(419,961)
226,385
-

1,228
1,419
(79,265)

(418,733)
227,804
(79,265)

Таблиця вище включає ефект інших несуттєвих змін у презентації, що не відносяться до переходу на МСФЗ 9.
Вплив основних змін у поданні звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, такий:
Як
відображено
в
попередній
звітності
Резерв на покриття збитків від зменшення
корисності кредитів клієнтам
Резерв під очікувані кредитні збитки за
кредитами та авансами клієнтам

Вплив
класифікації

Після класифікації

91,975

(91,975)

-

-

(91,975)

(91,975)

11) Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі, залишки на рахунках в Національному банку
України (крім обов’язкових резервів в Національному банку України), депозитні сертифікати, випущені НБУ,
кореспондентські рахунки та депозити “овернайт” в інших банках, а також інші ринкові грошові інструменти, які є
високоліквідними і можуть бути вільно конвертовані у визначену суму грошових коштів з незначним ризиком зміни
вартості.
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12) Кредити та аванси клієнтам
Політика, що застосовується з 1 січня 2018 р.
Стаття “Кредити та аванси клієнтам” у звіті про фінансовий стан включає:




кредити, видані клієнтам, що оцінюються за амортизованою вартістю (див. Примітку 9(i)); їх первісна оцінка
здійснюється за справедливою вартістю плюс додаткові прямі витрати на операції і, в подальшому, за їх
амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка;
кредити, видані клієнтам, що в обов'язковому порядку оцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток у зв’язку з невідповідністю критерію SPPI (див. Примітку 9(i)); вони оцінюються за
справедливою вартістю, зміни якої негайно визнаються в прибутку чи збитку;
дебіторську заборгованість з фінансової оренди.

Політика, що застосовувалась до 1 січня 2018 р.
Кредити та аванси клієнтам включали ті, які були класифіковані як кредити та дебіторська заборгованість. Кредити
та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або з платежами, що
можуть бути визначені, які не котируються на активному ринку. Кредити та дебіторська заборгованість спочатку
визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на операцію. У подальшому вони оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективного відсотка. На кожну звітну дату і за наявності ознак
можливого зменшення корисності Банк здійснює оцінку вартості кредитів та дебіторської заборгованості. В
результаті такої оцінки їх балансова вартість може бути зменшена шляхом формування резерву (більш детальна
інформація стосовно облікової політики щодо зменшення корисності кредитів наведена у Примітці 9(iv)).
Кредити клієнтам включали також дебіторську заборгованість з фінансової оренди, за якою Банк був
орендодавцем.
13) Приміщення та обладнання
Приміщення та обладнання відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та
резерву на покриття збитків від зменшення корисності, якщо такий резерв є необхідним.
Незавершене будівництво обліковується за собівартістю, за вирахуванням резерву під збитки від зменшення
корисності, якщо такий резерв є необхідним. Після завершення будівництва активи переводяться до категорії
“Приміщення та поліпшення орендованого майна” за балансовою вартістю. Незавершене будівництво не
амортизується до того моменту, поки актив не буде готовим до використання.
Затрати на поточний ремонт і технічне обслуговування відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були
понесені. Витрати на заміну значних частин або компонентів одиниць приміщень та обладнання капіталізуються з
подальшим списанням заміненої частини.
На кожну звітну дату управлінський персонал оцінює наявність ознак зменшення корисності приміщень та
обладнання. За наявності таких ознак управлінський персонал оцінює суму відшкодування, яка визначається як
більша з двох сум: справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на реалізацію або вартість у використанні.
Балансова вартість активу зменшується до суми відшкодування, а збиток від зменшення корисності визнається у
прибутку або збитку. Збиток від зменшення корисності будь-якого активу, визнаний у минулих періодах,
сторнується, якщо сталася зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості активу у використанні
або його справедливої вартості за вирахуванням витрат на реалізацію.
Прибутки та збитки від вибуття активів, визначені шляхом порівняння надходжень від вибуття з балансовою
вартістю, визнаються у прибутку або збитку.
Знос приміщень, поліпшень орендованого майна та обладнання розраховується з використанням прямолінійного
методу з метою рівномірного зменшення вартості придбання до залишкової вартості протягом оцінених строків
корисного використання активів (в роках):
Будівлі
Комп’ютерне та інше обладнання
Меблі та інвентар
Поліпшення орендованого майна

20
3-5
5-7
протягом меншого з двох строків: протягом строку оренди чи строку
корисного використання

Нарахування зносу приміщень, поліпшень орендованого майна та обладнання починається тоді, коли актив стає
готовим до використання.
Залишкова вартість активу – це оцінена сума, яку Банк отримав би на поточний момент від вибуття активу, за
вирахуванням оцінених витрат на його вибуття, якщо актив вже тривалий час знаходиться в експлуатації і
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перебуває в стані, очікуваному наприкінці строку його корисного використання. Залишкова вартість і строки
корисного використання активів переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.
14) Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість – це будівля або частина будівлі, що утримуються для отримання орендного доходу або
збільшення вартості капіталу, яка не використовується Банком і не утримується для продажу в ході звичайної
діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається за вартістю придбання, включаючи витрати на придбання, за вирахуванням
накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Знос нараховується за прямолінійним
методом протягом оцінених строків корисного використання будівель, тобто протягом 20 років. Залишкова вартість,
строки корисного використання та методи нарахування зносу таких активів переглядаються та коригуються на
кожну звітну дату. Прибутки чи збитки від вибуття інвестиційної нерухомості розраховуються як надходження за
вирахуванням залишкової вартості. Подальші витрати капіталізуються у балансовій вартості активів тільки за
умови, що існує імовірність отримання Банком у майбутньому економічної вигоди, пов’язаної з цими витратами, і
вартість можна достовірно оцінити. Всі інші затрати на ремонт та технічне обслуговування відносяться на витрати
в тому періоді, в якому вони були понесені.
15) Нематеріальні активи
Придбані ліцензії на використання програмного забезпечення капіталізуються на основі понесених витрат на
придбання програмного забезпечення та введення його в експлуатацію. Ці витрати амортизуються протягом
очікуваних строків корисного використання. Максимальний строк очікуваного корисного використання програмного
забезпечення становить 10 років.
16) Оренда
Операційна оренда – Банк як орендар
Оренда активів, за якою орендодавець фактично зберігає за собою ризики й вигоди, пов'язані з правом власності
на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за договорами операційної оренди
відносяться на адміністративні витрати у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом строку оренди.
Операційна оренда – Банк як орендодавець
Банк відображає у звіті про фінансовий стан активи, що є об'єктами операційної оренди, згідно з категоріями
активів. Дохід від оренди за договорами операційної оренди визнається у прибутку або збитку за прямолінійним
методом протягом строку оренди. Сукупна вартість пільг, наданих орендарям, визнається за прямолінійним
методом як зменшення доходу від оренди протягом строку оренди. Початкові прямі витрати, понесені з метою
отримання доходів від операційної оренди, додаються до балансової вартості орендованих активів.
17) Податок на прибуток
У цій фінансовій звітності податок на прибуток відображено відповідно до вимог законодавства України, чинного чи
фактично введеного в дію на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок та
відстрочений податок і визнаються у прибутку або збитку, крім випадків, коли вони відображаються безпосередньо
в іншому сукупному доході у зв’язку з тим, що вони відносяться до операцій, які також відображені у тому самому
або в іншому періоді безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.
Поточний податок
Поточний податок - це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або відшкодована ними
стосовно оподатковуваного прибутку чи збитку за поточний та попередні періоди. Інші податки, крім податку на
прибуток, відображаються у складі адміністративних та інших операційних витрат.
Відстрочений податок
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно податкових
збитків, перенесених на наступні періоди, та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та
зобов’язань та їх балансовою вартістю, що використовується для цілей складання фінансової звітності. Відповідно
до звільнення від виконання вимоги щодо первісного визнання, відстрочений податок не визнається за
тимчасовими різницями при первісному визнанні активу чи зобов’язання в операції, яка не є об’єднанням бізнесу,
якщо така операція, при її первісному визнанні, не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються з використанням ставок оподаткування, які діють або
фактично були введені в дію на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть
сторновані тимчасові різниці або використані перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи стосовно
тимчасових різниць, що відносяться на валові витрати у податковому обліку, та податковими збитками,
перенесеними на наступні періоди, відображаються в обліку лише тоді, коли існує ймовірність отримання в
майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.
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Невизначені податкові позиції
Управлінський персонал проводить переоцінку невизначених податкових позицій Банку на кожну звітну дату.
Зобов’язання з податку на прибуток визнаються управлінським персоналом за позиціями, які, ймовірно, до
нарахування додаткових податків у випадку виникнення претензій з боку податкових органів. Така оцінка
виконується на основі тлумачення Банком податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинності
на дату звіту про фінансовий стан, а також будь-якого відомих рішень судових чи інших органів щодо цих питань.
Зобов’язання зі сплати штрафів, процентів та інших податків, крім податку на прибуток, визнаються на підставі
оцінених управлінським персоналом витрат, необхідних для врегулювання зобов’язань на звітну дату.
18) Кошти інших банків, кошти клієнтів, інші позики та субординований борг
Кошти інших банків, кошти клієнтів, інші позики та субординований борг спочатку оцінюються за справедливою
вартістю за вирахуванням додаткових прямих витрат на операцію. У подальшому вони оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням метода ефективного відсотка (див. Примітку 22).
19) Резерви під зобов’язання
Резерви під зобов’язання – це нефінансові зобов’язання з невизначеними строками або сумами. Резерви
нараховуються, коли внаслідок певних подій у минулому Банк має поточне юридичне чи конструктивне
зобов’язання, врегулювання якого, вірогідно, буде супроводжуватися відтоком ресурсів, і сума такого зобов’язання
може бути достовірно оцінена.
20) Договори фінансової гарантії та зобов'язання з надання кредитів
Договори фінансової гарантії – це договори, що зобов’язують емітента зробити певні виплати власникові гарантії
для компенсації збитку, понесеного останнім в результаті того, що вказаний в договорі боржник не зміг здійснити
платіж у строки, встановлені умовами боргового інструмента. Такі фінансові гарантії надаються банкам,
фінансовим установам та іншим органам від імені клієнтів для забезпечення кредитів, овердрафтів та інших
банківських продуктів. Зобов'язання з надання кредиту – це тверде зобов'язання надати кредит на заздалегідь
узгоджених умовах і у встановлені строки.
Зобов'язання з надання кредитів:


з 1 січня 2018 р.: Банк визнає резерви під збитки (див. Примітку 9)(iv));



до 1 січня 2018 р.: Банк визнавав резерв відповідно до МСБО 37, якщо договір був визнаний обтяжливим.

Первісна оцінка виданих фінансових гарантій здійснюється за справедливою вартістю. У подальшому вони
оцінюються таким чином:


з 1 січня 2018 р.: за більшою з двох величин: сумою резерву під збитки, визначеною відповідно до МСФЗ 9,
або первісно визнаною сумою за вирахуванням, у відповідних випадках, накопиченої суми доходу,
визнаної відповідно до принципів МСФЗ 15; і



до 1 січня 2018 р.: за більшою з двох величин: сумою, що відображає справедливу вартість при первісному
визнанні, яка амортизується протягом строку гарантії або зобов'язання з надання кредиту, та теперішньою
вартістю будь-якого очікуваного платежу з метою погасити зобов'язання, коли платіж за договором стає
ймовірним.

Зобов’язання, що виникають у зв’язку з фінансовим гарантіями та зобов’язаннями з надання кредитів, включені до
статті “Інші фінансові зобов’язання”.
21) Статутний капітал та інші резерви
Прості акції і привілейовані акції, що не підлягають погашенню, класифікуються як власний капітал. Додаткові
витрати, безпосередньо пов’язані з емісією нових акцій, відображаються у складі власного капіталу як зменшення
суми надходжень за вирахуванням податків. Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над
номінальною вартістю випущених акцій відображається в обліку як емісійні різниці.
Дивіденди за простими акціями визнаються у складі власного капіталу в тому періоді, коли вони були затверджені
акціонерами Банку.

________________________________________________________________________________________________
24

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
22) Процентні доходи та витрати
Політика, що застосовується з 1 січня 2018 р.
Ефективна ставка відсотка
Процентні доходи і проценті витрати визнаються у прибутку або збитку з використанням методу ефективного
відсотка. Ефективна ставка відсотка – це ставка, за якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження
протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента дисконтуються точно до валової балансової вартості
фінансового активу або до амортизованої вартості фінансового зобов'язання.
При розрахунку ефективної ставки відсотка для всіх фінансових інструментів, крім активів POCI, Банк оцінює
майбутні грошові потоки з урахуванням всіх договірних умов фінансових інструментів, але не очікувані кредитні
збитки. Для активів POCI розраховується скоригована на кредитний ризик ефективна ставка відсотка з
використанням оцінених майбутніх грошових потоків, включаючи очікувані кредитні збитки.
Розрахунок ефективної ставки відсотка включає витрати на операції, а також винагороди і суми, виплачені або
отримані, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка. Витрати на проведення операції включають
додаткові витрати, що безпосередньо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов'язання.
Амортизована вартість і валова балансова вартість
Амортизована вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання - це сума, в якій оцінюється фінансовий
актив або фінансове зобов'язання при первісному визнанні, мінус платежі в рахунок основної суми боргу, плюс або
мінус величина кумулятивної амортизації різниці між указаною початковою сумою і сумою до виплати при настанні
терміну погашення, нарахованої з використанням методу ефективного відсотка, і, у випадку фінансових активів,
скоригована з урахуванням резерву під очікувані кредитні збитки (або резерву під збитки від зменшення корисності
до 1 січня 2018 р.).
Валова балансова вартість фінансового активу, що оцінюється за амортизованою вартістю, – це амортизована
вартість фінансового активу до коригування на суму резерву під очікувані кредитні збитки.
Розрахунок процентних доходів та витрат
Ефективна ставка відсотка за фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням розраховується при первісному
визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання. При розрахунку процентного доходу і витрат
ефективна ставка відсотка застосовується до валової балансової вартості активу (коли актив не є кредитнознеціненим) або до амортизованої вартості зобов'язання. Ефективна ставка відсотка переглядається в результаті
періодичної переоцінки грошових потоків за інструментами з плаваючою ставкою відсотка з метою відображення
зміни ринкових ставок відсотка.
Однак за фінансовими активами, які стали кредитно-знеціненими після первісного визнання, процентний дохід
розраховується із застосуванням ефективної ставки відсотка до амортизованої вартості фінансового активу. Якщо
фінансовий актив більше не є кредитно-знеціненим, то розрахунок процентного доходу знову проводиться на основі
валової балансової вартості.
За фінансовими активами, які були кредитно-знеціненими при первісному визнанні, процентний дохід
розраховується шляхом застосування ефективної ставки відсотка, скоригованої на кредитний ризик, до
амортизованої вартості фінансового активу. Розрахунок процентного доходу за такими активів не здійснюється на
основі валової балансової вартості, навіть якщо кредитний ризик за ними у подальшому зменшиться.
Інформація про те, в яких випадках фінансові активи є кредитно-знеціненими, представлена у Примітці 46.
Подання інформації
Процентні доходи, розраховані з використанням методу ефективного відсотка, представлені у звіті про прибутки та
збитки та інший сукупний дохід, включають процентні доходи за фінансовими активами, що оцінюються за
амортизованою вартістю.
Інші процентні доходи, представлені у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, включають процентні
доходи за непохідними борговими фінансовими інструментами, оцінюваними за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, і чистими інвестиціями у фінансову оренду.
Процентні витрати, представлені у звіті про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, включають процентні
витрати за фінансовими зобов'язаннями, що оцінюються за амортизованою вартістю.
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Політика, що застосовувалась до 1 січня 2018 р.
Ефективна ставка відсотка
Процентні доходи і проценті витрати визнавались у прибутку або збитку з використанням методу ефективного
відсотка. Ефективна ставка відсотка являла собою ставку, що дисконтувала розрахункові майбутні грошові виплати
або надходження протягом очікуваного строку дії фінансового активу або фінансового зобов'язання (або, де це
було доречно, протягом коротшого періоду) точно до балансової вартості фінансового активу або фінансового
зобов'язання. При розрахунку ефективної ставки відсотка Банк оцінював оцінені грошові потоки з урахуванням усіх
договірних умов фінансових інструментів, але не майбутні кредитні збитки.
Якщо відображена в обліку вартість фінансового активу чи групи аналогічних фінансових активів зменшувалась
внаслідок зменшення корисності, процентні доходи і надалі визнавалися з використанням початкової ефективної
ставки відсотка, що застосовувалась до нової балансової вартості. Платежі, отримані за списаними кредитами, не
визнавались у складі чистих процентних доходів, а відповідно зменшували суму резерву під збитки від зменшення
корисності кредитів та авансів.
Розрахунок ефективної ставки відсотка включав витрати на операції, а також винагороди і суми, виплачені або
отримані, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка. Витрати на проведення операції включали
додаткові витрати, що безпосередньо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов'язання.
23) Комісійні доходи та витрати
Комісійні доходи і витрати, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка за фінансовим активом або
фінансовим зобов'язанням, включаються до розрахунку ефективної ставки відсотка (див. Примітку 22).
Інші комісійні доходи визнаються по мірі надання відповідних послуг. Якщо відсутня висока ймовірність того, що в
рамках зобов'язання з надання кредиту він буде виданий позичальнику, то комісійні платежі за надання кредиту
визнаються за прямолінійним методом протягом строку дії зобов'язання з надання кредиту.
Договір з клієнтом, результатом якого є визнання фінансового інструмента у фінансовій звітності Банку, може
частково відноситися до сфери застосування МСФЗ 9 і частково - до сфери застосування МСФЗ 15. У цьому
випадку Банк спочатку застосовує МСФЗ 9, щоб відокремити й оцінити ту частину договору, яка відноситься до
сфери застосування МСФЗ 9, а потім застосовує МСФЗ 15 до решти положень цього договору.
Інші комісійні витрати відносяться, головним чином, до плати за супровід угоди і плати за послуги, яка відноситься
на витрати по мірі отримання відповідних послуг.
24) Звітність за сегментами
У 2018 та 2017 роках діяльність Банку здійснювалася в одному секторі банківської діяльності – повний спектр послуг
малому і середньому бізнесу, включаючи обслуговування рахунків, строкові депозити і ощадні рахунки, строкові
кредити, кредитні лінії, овердрафти та інші форми фінансування. З точки зору економічного ризику, всі юридичні
особи, які є клієнтами Банку з кредитування, знаходяться в Україні, тому у фінансовій звітності Банку не подається
аналіз діяльності за сегментами. Банк не має клієнтів, доходи від операцій з якими перевищують 10% від загальної
суми доходів Банку.
25) Витрати на персонал та відповідні нарахування
Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, річні відпускні та лікарняні виплати, а також негрошові винагороди
нараховуються у тому році, в якому працівники Банку надали відповідні послуги.

________________________________________________________________________________________________
26

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
C. Примітки до звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід
26) Процентні доходи та витрати
2018
Процентні доходи
Кредити та аванси клієнтам

2017

Грошові кошти та їх еквіваленти – Депозитні сертифікати, випущені НБУ
Грошові кошти та їх еквіваленти – Кошти в інших банках

2,123,848
77,469
8,222

1,654,181
43,611
12,402

Усього процентних доходів

2,209,539

1,710,194

(642,289)
(463,894)
(9,821)
(11,566)

(611,887)
(175,349)
(14,372)
(11,336)

(1,131,402)

(812,944)

1,078,137

897,250

Процентні витрати
Кошти клієнтів
Інші позики
Субординований борг
Кошти інших банків
Усього процентних витрат

Чисті процентні доходи

Інформація про процентні доходи і витрати на виплату процентів, що виникають за операціями з пов’язаними
сторонами, наведена у Примітці 51.
Процентні доходи за знеціненими кредитами і авансами клієнтам за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року,
становлять 23,829 тисяч гривень.
Суми, зазначені вище, включають 2,197,777 тисяч гривень (2017: 1,703,998 тисяч гривень) процентного доходу,
розрахованого із використанням методу ефективного відсотка, що відноситься до активів, які оцінються за
амортизованою вартістю.
27) Комісійні доходи та витрати
2018

2017

Комісійні доходи
Розрахунково-касові операції
Операції з обміну валют
Операції з використанням платіжних карток
Інше

125,459
76,411
37,358
8,067

100,970
68,102

Усього комісійних доходів

247,295

227,804

Комісійні витрати
Розрахункові операції
Операції з використанням платіжних карток

(23,738)
(30,568)

(20,703)
(25,346)

Усього комісійних витрат

(54,306)

(46,049)

Чисті комісійні доходи

192,989

181,755

49,709
9,023

Інформація про комісійні витрати, що виникають за операціями з пов’язаними сторонами, наведена у Примітці 51.
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28) Адміністративні та інші операційні витрати
Примітка
Витрати на персонал
Ремонт і технічне обслуговування
Витрати, що відносяться до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Амортизація приміщень, обладнання та інвестиційної нерухомості
Бізнес-поїздки, витрати на навчання
Професійний сервіс
Плата за управління
Реклама, маркетинг
Податки, крім податку на прибуток
Витрати на оренду приміщень
Послуги безпеки та страхування
Пошта та телекомунікації
Офісні витрати
Знецінення приміщень, обладнання та інвестиційної нерухомості
Амортизація ліцензій на комп'ютерне програмне забезпечення
Інший

Усього адміністративних та інших операційних витрат

33, 34

33, 34
35

2018

2017

(155,359)
(65,640)
(37,144)
(34,547)
(29,967)
(24,686)
(22,763)
(18,277)
(18,091)
(14,047)
(11,931)
(9,441)
(9,229)
(4,816)
(8,795)

(126,222)
(56,989)
(38,239)
(34,875)
(27,141)
(18,770)
(17,689)
(8,362)
(13,072)
(25,932)
(13,967)
(7,787)
(9,936)
(4,751)
(4,467)
(10,534)

(464,733)

(418,733)

Витрати на персонал включають єдиний соціальний внесок на суму 24,606 тисяч гривень (2017 рік - 20,198 тисяч
гривень). Інформація про адміністративні та інші витрати за операціями з пов’язаними сторонами наведена у
Примітці 51.
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29) Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:
2018

2017

Витрати з поточного податку
Витрати з відстроченого податку

133,454
23,425

109,257
8,218

Витрати з податку на прибуток за рік

156,879

117,475

Доходи Банку оподатковуються за ставкою 18% (2017 рік - 18%). Узгодження між очікуваними та фактичними
витратами з податку на прибуток наведено далі:
2018

2017

Прибуток до оподаткування

819,336

604,733

Теоретична сума податкових витрат за діючою ставкою податку (2018 рік 18%; 2017 рік - 18%)
Витрати, що не відносяться на витрати у податковому обліку

147,480
9,399

108,852
8,623

Витрати з податку на прибуток за рік

156,879

117,475

Податковий ефект зміни цих тимчасових різниць у 2018 році описаний далі і відображається за очікуваними
ставками, зазначеними вище.
1 січня
Прибуток або
31 грудня
2018
збиток
2018
Податковий ефект тимчасових різниць, що відносяться
на витрати у податковому обліку / (оподатковуються):
Кредити та аванси клієнтам
Приміщення та обладнання
Нематеріальні активи
Інші нараховані витрати та резерви за зобов'язаннями
Майно, отримане у власність

31,873
3,111
138
393

(26,250)
(1,043)
3,006
(138)
1,000

5,623
2,068
3,006
1,393

Валова сума відстроченого податкового активу

35,515

(23,425)

12,090

-

-

-

35,515

(23,425)

12,090

Невизнаний відстрочений податковий актив

Чистий відстрочений податковий актив
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Податковий ефект зміни цих тимчасових різниць 2017 року описаний далі і відображається за очікуваними
ставками, зазначеними вище.
1 січня
Прибуток або
31 грудня
2017
збиток
2017
Податковий ефект тимчасових різниць, що відносяться
на витрати у податковому обліку / (оподатковуються):
Кредити та аванси клієнтам
Приміщення та обладнання
Інші нараховані доходи та інші активи
Інші нараховані витрати та резерви за зобов'язаннями
Майно, отримане у власність

39,514
2,496
49
1,358
316

(7,641)
615
(49)
(1,220)
77

31,873
3,111
138
393

Валова сума відстроченого податкового активу

43,733

(8,218)

35,515

-

-

-

43,733

(8,218)

35,515

2018

2017

209,905
373,466

225,697
685,344

212
2,340,635
1,152,556

4,802
1,138,280
1,609,675

(3,633)

(12,822)

(184)

-

4,072,957

3,650,976

Невизнаний відстрочений податковий актив

Чистий відстрочений податковий актив

Г. Примітки до звіту про фінансовий стан
30) Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти в касі
Залишки на рахунку в НБУ (за винятком обов’язкових резервів)
Кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" в інших банках
- Україна
- Інші країни
Депозитні сертифікати НБУ
Резерв під очікувані кредитні збитки за залишками грошових коштів в касі,
залишками на рахунку в НБУ та депозитними сертифікатами НБУ (2017:
резерв на покриття збитків від зменшення корисності)
Резерв під збитки за кореспондентськими рахунками та депозитами
"овернайт" в інших банках

Усього грошових коштів та їх еквівалентів

Станом на 31 грудня 2018 р. грошові кошти та їх еквіваленти відносяться до категорії “Стадія 1”, оскільки ознаки
зменшення корисності цих активів відсутні. Станом на 31 грудня 2017 р. резерви під збитки від знецінення готівки
були представлені грошовими активами Донецьких відділень банку. Станом на 31 грудня 2018 р. грошові активи
Донецьких відділень були повністю списані.
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Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів, за винятком грошових коштів у касі, на 31 грудня
2018 р. може бути узагальнена на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними
рейтинговими агентствами (Fitch та S&P), таким чином:
Залишки на
рахунку в НБУ
(за винятком
обов’язкових
резервів)
Національний банк
України
Рейтинг AAРейтинг BBB
Рейтинг BB
Рейтинг відсутній

Усього грошових коштів
та їх еквівалентів, за
винятком грошових
коштів у касі

Депозитні
сертифікати НБУ

Кореспондентські
рахунки та
депозити
"овернайт" в інших
банках

373,466
-

Усього

-

130
2,327,358
13,147
212

1,152,556
-

1,526,022
130
2,327,358
13,147
212

373,466

2,340,847

1,152,556

3,866,869

На 31 грудня 2018 р. суверенний рейтинг України, присвоєний агентством Fitch, був B- (31 грудня 2017 р.: B-).
Інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів, за винятком грошових коштів у касі, на 31 грудня
2017 р. може бути узагальнена на підставі найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними
рейтинговими агентствами (Fitch та S&P), таким чином:
Залишки на
рахунку в НБУ (за
винятком
обов’язкових
резервів)
Не прострочені і не
знецінені
Національний банк України
Рейтинг AAРейтинг BBB
Рейтинг B+
Рейтинг відсутній

Усього грошових коштів
та їх еквівалентів, за
винятком грошових
коштів у касі

Кореспондентські
рахунки та
депозити
"овернайт" в інших
банках

685,344

-

-

14,090
1,113,938
10,252
4,802

685,344

1,143,082

Депозитні
сертифікати
Національного
банку України

1,609,675
-

Усього

-

2,295,019
14,090
1,113,938
10,252
4,802

1,609,675

3,438,101
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Нижче у таблицях наведені результати звірок залишків резерву під збитки на початок і на кінець періоду за
грошовими коштами та їх еквівалентами у 2018 році згідно з МСФЗ 9. Порівняльні дані за 2017 рік представляють
рахунок резерву під збитки від кредитування та відображають основу оцінки відповідно до МСБО 39.
2018
Примітка
Залишок на 1 січня
Перехід на МСФЗ 9
Залишок на 1 січня (скоригований)
Чиста зміна резерву під збитки
Списання
Зміни курсу валют та інші зміни

5
5
32

Залишок на 31 Грудня

2017

Стадія 1

Стадія 3

Разом

9,296
9,296
(5,435)
-

12,822
12,822
(12,503)

12,822
9,296
22,118
(5,435)
(12,503)

12,274
12,274
-

(44)
3,817

(319)
-

(363)
3,817

548
12,822

Аналіз грошових коштів та їх еквівалентів за валютами і строками виплат представлений у Примітці 47. Інформація
про оцінену справедливу вартість грошових коштів та їх еквівалентів представлена у Примітці 49. Інформація про
залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами представлена у Примітці 51.
31) Кредити та аванси клієнтам
Кредити та аванси клієнтам на 31 грудня 2018 р. представлені таким чином :
Валова
сума

Резерв під
очікувані
кредитні
збитки

Чиста
сума

Частка у
Кількість
загальній непогашених
сумі
кредитів
портфеля

Частка у
загальній
кількості

Бізнес-кредити
Споживчі кредити

16,930,016
14,757

(414,844)
(3,479)

16,515,172
11,278

99.9%
0.1%

3,844
170

95.8%
4.2%

Усього

16,944,773

(418,323)

16,526,450

100.0%

4,014

100.0%

Споживчі кредити включають лише кредити фізичним особам на споживчі цілі.
На 31 грудня 2018 р. кредити на суму 68,893 тисяч гривень (1 січня 2018 р.: 80,753 тисячі гривень, Примітка 5)
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток у зв’язку з невідповідністю критерію SPPI.
Кредити та аванси клієнтам на 31 грудня 2017 р. представлені таким чином:
Валова
сума

Резерв під
збитки від
зменшення
корисності

Чиста
сума

Частка у
загаль-ній
сумі
портфеля

Кількість
непогашених
кредитів

Частка у
загальній
кількості

Бізнес-кредити
Споживчі кредити

13,403,548
17,660

(526,217)
(3,043)

12,877,332
14,616

99.9%
0.1%

3,519
170

95.4%
4.6%

Усього

13,421,208

(529,260)

12,891,948

100.0%

3,689

100.0%
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На 31 грудня 2018 р. кредити та аванси клієнтам включали чисту інвестицію у фінансову оренду на суму
10,496 тисяч гривень (31 грудня 2017 р.: 17,800 тисяч гривень).
Концентрація ризиків у портфелі кредитів клієнтам за галузями економіки є такою:
2018

Сільське господарство та харчова
промисловість
Виробництво
Торгівля
Сфера послуг
Транспорт та зв’язок
Фізичні особи
Усього кредитів та авансів клієнтам (до
створення резерву під очікувані кредитні
збитки/резерву під покриття збитків від
зменшення корисності)

2017

Сума

%

Сума

%

7,972,409
4,032,875
3,431,985
969,936
522,811
14,757

47
24
20
6
3
-

5,975,406
3,364,222
2,737,876
822,978
503,066
17,660

45
25
20
6
4
-

16,944,773

100

13,421,208

100

Інформація про оцінену справедливу вартість кредитів та авансів клієнтам наведена в Примітці 49.
Аналіз валюти та погашення "кредитів та авансів клієнтам" наведено в Примітці 47. Інформація про залишки за
операціями з пов’язаними сторонами наведена в Примітці 51.
Чистий збиток від модифікації фінансових активів, що оцінюються протягом усього строку дії фінансового
інструменту, склав 4,170 тисяч гривень у 2018 році. Балансова вартість модифікованих фінансових активів станом
на 31 грудня 2018 року становила 74,578 тисяч.

32) Резерв під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами клієнтам
Зміни резерву під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами клієнтам, що оцінюються за амортизованою
вартістю, у 2018 році представлені таким чином :
Стадія 1 Стадія 2
Стадія 3
POCI
Усього
Кредити клієнтам, оцінювані за амортизованою
вартістю
Залишок на 1 січня 2018 р.
Перехід на Стадію 1
Перехід на Стадію 2
Перехід на Стадію 3
Чиста зміна резерву під збитки, включаючи нові
створені активи
Фінансові активи, визнання яких було припинене
Списання та продажі
Збільшення резервів під кредитні збитки для
відображення накопиченої контрактної
заборгованості за відсотками
Зміни курсу валют та інші зміни

141,853
1,014
(1,986)
(3,368)

37,008
(802)
12,322
(12,596)

313,797
(212)
(10,336)
15,964

-

492,658
-

2,658
(1)

3,786
-

2,961
(48,454)
(56,906)

(8,758)
9,318
(953)

647
(39,136)
(57,860)

(611)

(347)

28,703
(8,080)

2,349

28,703
(6,689)

Залишок на 31 грудня 2018 р.

139,559

39,371

237,437

1,956

418,323

На 31 грудня 2018 р. кредити та аванси клієнтам включають кредити на суму 9,905,512 тисяч гривень, видані
протягом 2018 року, або 58% від кредитного портфеля, за винятком кредитів, оцінених за FVTPL. Резерв під
очікувані кредитні збитки за цими кредитами станом на 31 грудня 2018 року становив 114,479 тисяч гривень. Ця
сума відноситься, переважно, до кредитів та авансів клієнтам у Стадії 1 та включена до Чистої зміни резерву під
збитки в таблиці вище.
Протягом 2018 року Банк списав та продав знецінені кредити на суму 56,906 тисяч гривень. Сума заборгованості
за кредитними договорами за фінансовими активами, які були списані протягом року, що закінчився
31 грудня 2018 р., і щодо яких Банк може продовжувати свою діяльність зі стягнення заборгованості, становить
55,897 тисяч гривень.
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Зміни резервів під збитки від зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам у 2017 році представлені таким
чином:
На 1 січня 2017 р.

544,794

Резерви під збитки від зменшення корисності протягом року
Курсові різниці
Суми, списані протягом року як безнадійні, та суми, списані при оприбуткуванні заставного майна на
баланс банку
Процентний дохід від знецінених кредитів

91,975
14,221
(97,901)
(23,829)

На 31 грудня 2017 р.

529,260

Збитки від зменшення корисності фінансових активів протягом 2018 року (2017: збитки від знецінення) були такими:
Примітка
2018
2017
Резерв під очікувані кредитні збитки/на покриття збитків від зменшення
корисності за кредитами та авансами клієнтам
Погашення кредитів клієнтами, які були раніше списані як безнадійні
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші фінансові активи

Усього

647
30

91,975

(10,496) (15,357)
(5,435)
6,062
2,647

(9,222)

79,265
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33) Приміщення та обладнання
Зміни приміщень та обладнання представлені таким чином :
При- Земля та
мітка
приміщення

Вартість на 1 січня 2017 р.
Накопичений знос

Чиста балансова вартість на
1 січня 2017 р.

Надходження
Переведення за історичною
вартістю
Переведення накопиченого зносу
Вибуття за історичною вартістю
Вибуття накопиченого зносу
Нарахований знос
Зменшення корисності за
історичною вартістю
Зменшення корисності
накопиченого зносу

28

Поліпш
ення
орендо
ваного
майна

Незавершене
будівництво

Меблі та
інвентар

Комп’ютерне та
інше обладнання

Усього

116,204
33,719
(21,625) (17,370)

76,347
-

33,862
(15,584)

82,670
(50,450)

342,802
(105,029)

94,579

16,349

76,347

18,278

32,220

237,773

6,981

-

-

5,766

15,059

27,806

76,347
(13,821) (13,142)
5,193
11,002
(10,152)
(7,623)

(76,347)
-

(867)
513
(8,675)
6,236
(3,771)

867
(513)
(8,871)
6,753
(12,240)

(44,509)
29,184
(33,786)

(1,619)

-

-

-

-

(1,619)

275

-

-

-

-

275

Чиста балансова вартість на
31 грудня 2017 р.

157,783

6,586

-

17,480

33,275

215,124

Вартість на 31 грудня 2017 р.
Накопичений знос

184,092
20,577
(26,309) (13,991)

-

30,086
(12,606)

89,725
(56,450)

324,480
(109,356)

Чиста балансова вартість на
31 грудня 2017 р.

157,783

6,586

-

17,480

33,275

215,124

Надходження
Вибуття за історичною вартістю
Вибуття накопиченого зносу
Нарахований знос

661
(11,352)

448
(3,677)
3,676
(3,513)

76,541
-

5,839
(2,274)
1,627
(3,280)

12,141
(4,978)
4,232
(15,853)

95,630
(10,929)
9,535
(33,998)

Чиста балансова вартість на
31 грудня 2018 р.

147,092

3,520

76,541

19,392

28,817

275,362

Вартість на 31 грудня 2018 р.
Накопичений знос

184,753
17,348
(37,661) (13,828)

76,541
-

33,651
(14,259)

96,888
(68,071)

409,181
(133,819)

Чиста балансова вартість на
31 грудня 2018 р.

147,092

76,541

19,392

28,817

275,362

28

3,520

Незавершене будівництво – це переважно будівництво та ремонт приміщень для відділень Банку. Після
завершення робіт, коли активи є придатними для використання, вони переводяться до категорії “Земля та
приміщення” або до категорії “Поліпшення орендованого майна”.
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34) Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість включає комерційну нерухомість, яка здається в оренду третім сторонам. Зміни
інвестиційної нерухомості представлені таким чином:
Примітка
Сума
Вартість на 1 січня 2017 р.
14,415
Накопичений знос

(2,078)

Чиста балансова вартість на 1 січня 2017 р.

12,337

Надходження
Вибуття за історичною вартістю
Вибуття накопиченого зносу
Зменшення корисності за історичною вартістю
Зменшення корисності накопиченого зносу
Нарахований знос

4,318
(9,968)
1,721
(4,118)
711
(1,089)

28

Чиста балансова вартість на 31 грудня 2017 р.

3,912

Вартість на 31 грудня 2017 р.
Накопичений знос

4,647
(735)

Чиста балансова вартість на 1 січня 2018 р.

3,912

Надходження
Вибуття за історичною вартістю
Вибуття накопиченого зносу
Нарахований знос

28

322
(4,647)
1,284
(549)

Чиста балансова вартість на 31 грудня 2018 р.

322

Вартість на 31 грудня 2018 р.
Накопичений знос

322
-

Чиста балансова вартість на 31 грудня 2018 р.

322

На 31 грудня 2018 р. оцінена справедлива вартість інвестиційної нерухомості складає 700 тисяч гривень (2017:
24,564 тисячі гривень). Справедлива вартість інвестиційної нерухомості визначалась на основі порівняння з
ринковими даними внутрішніх оцінювачів Банку, виходячи з активних ринкових цін, скоригованих на різницю щодо
характеру, місцезнаходження чи стану конкретної власності.
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35) Нематеріальні активи
Зміни нематеріальних активів представлені таким чином:
Ліцензії на використання
програмного забезпечення

Примітка

Вартість на 1 січня
Накопичена амортизація

2018

2017

32,417
(24,434)

31,419
(23,349)

7,983

8,070

2,318
(4,816)

4,819
(3,821)
3,382
(4,467)

5,485

7,983

34,735
(29,250)

32,417
(24,434)

5,485

7,983

2018

2017

Інші фінансові активи
Резерви під очікувані кредитні збитки/ резерви під
покриття збитків від зменшення корисності за іншими
фінансовими активами (2017: резерви під зменшення
корисності)

65,956
1
12,199

38,357
12,559

(3,033)

(8,500)

Усього інших фінансових активів

75,123

42,416

Інші нефінансові активи
Майно, отримане у власність
Передоплати
Інші нефінансові активи

11,818
15,412
881

17,172
13,688
5,018

Усього інших нефінансових активів

28,111

35,878

103,234

78,294

Чиста балансова вартість на 1 січня

Надходження
Вибуття за історичною вартістю
Вибуття накопиченої амортизації
Амортизаційні нарахування

28

Чиста балансова вартість на 31 грудня

Вартість на 31 грудня
Накопичена амортизація

Чиста балансова вартість на 31 грудня

36) Інші фінансові та нефінансові активи

Інші фінансові активи
Гарантійні депозити
Похідні фінансові інструменти

Усього інших фінансових та нефінансових активів

41
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У наступній таблиці наведено інформацію про майно, отримане у власність:

- об’єкти житлової нерухомості
- інші об’єкти нерухомості
- інші активи

Усього

2018

2017

3,451
7,782
585

4,063
12,524
585

11,818

17,172

Інформація про кредитну якість інших фінансових активів на 31 грудня 2018 р. може бути узагальнена на підставі
найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами (Fitch та S&P),
таким чином:
Гарантійні депозити
BBB
Резерви під збитки

65,956
(4)

Усього гарантійних депозитів

65,952

Інформація про кредитну якість інших фінансових активів на 31 грудня 2017 р. може бути узагальнена на підставі
найнижчого рейтингу, присвоєного контрагентам Банку міжнародними рейтинговими агентствами (Fitch та S&P),
таким чином:
Гарантійні депозити
Не прострочені і не знецінені
Рейтинг відсутній

38,357

Усього гарантійних депозитів

38,357

Аналіз інших фінансових активів за валютами та строками виплат поданий у Примітці 47. Інформація про оцінену
справедливу вартість інших фінансових активів подана у Примітці 49. Інформація про залишки за розрахунками з
пов’язаними сторонами подана у Примітці 51.
37) Кошти інших банків

Короткострокові кредити та інші зобов’язання іншим банкам
Нараховані проценти

Усього

2018

2017

307,927

168,321

920

728

308,847

169,049

Аналіз кредитів іншим банкам за валютами та строками виплат поданий у Примітці 47. Інформація про оцінену
справедливу вартість кредитів іншим банкам подана у Примітці 49. Інформація про залишки за розрахунками з
пов’язаними сторонами подана у Примітці 51.
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38) Кошти клієнтів
Зобов’язання перед клієнтами включають поточні та ощадні рахунки, строкові депозити та інші зобов’язання перед
клієнтами. У наступній таблиці подана інформація за групами клієнтів:
2018
2017
Поточні рахунки

3,249,014

3,940,090

- фізичні особи

663,960

1,059,606

2,585,054

2,880,484

Ощадні рахунки

3,230,897

2,840,982

- фізичні особи

1,547,976

948,472

- юридичні особи

1,682,921

1,892,510

Строкові депозити

5,275,471

4,601,822

- фізичні особи

3,341,395

2,799,476

- юридичні особи

1,934,076

1,802,346

189,934

259,680

11,945,316

11,642,574

- юридичні особи

Інші зобов’язання перед клієнтами, представлені транзитними
рахунками

Усього

Ощадні рахунки - це процентні рахунки. Клієнти можуть депонувати та вилучати з таких рахунків у будь-який час.
Проценти нараховуються за щоденні непогашені залишки на таких рахунках. Операції за цими рахунками
обмежуються депонуванням і вилученням грошових коштів, а також переказами на рахунки/з рахунків, що належать
одному і тому ж власнику.
Станом на 31 грудня 2018 р. Банк мав 31 клієнта (2017 - 34 клієнти) із залишками основної суми на рахунках 1 млн.
євро і більше. Загальна сума залишків на рахунках цих клієнтів становила 2,719,997 тисяч гривень (2017:
2,613,860 тисяч гривень) або 23% (2017: 22%) від загальної суми коштів клієнтів.
Станом на 31 грудня 2018 р. на рахунках клієнтів враховані депозити в розмірі 128,231 тисяча гривень (2017: 3,809
тисяч гривень), утримувані як забезпечення безвідкличних зобов’язань за виданими гарантіями та акредитивами з
грошовим покриттям. Додаткова інформація наведена у Примітці 50.
Інформація про оцінену справедливу вартість кожного класу коштів клієнтів подана у Примітці 49. Аналіз коштів
клієнтів за валютами та строками виплат поданий у Примітці 47. Інформація про залишки за розрахунками з
пов’язаними особами подана у Примітці 51.
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39) Інші позики
Зобов’язання перед міжнародними фінансовими установами є одним з джерел фінансування для Банку. У цій
категорії наведені кредити, отримані від міжнародних фінансових установ.
Непогашена сума
Термін
Контрагент
Валюта
погашення
2018
2017
Європейський банк реконструкції та розвитку
UAH
2021
681,469
679,429
Європейський фонд Південно-Східної Європи
UAH
2021
650,963
ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА
Green for Growth Fund
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк
ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА
Європейський фонд Південно-Східної Європи
Європейський фонд Південно-Східної Європи
Німецько-український фонд (НУФ)
ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА
Європейський фонд Південно-Східної Європи
Німецько-український фонд (НУФ)
Німецько-український фонд (НУФ)
Німецько-український фонд (НУФ)
Німецько-український фонд (НУФ)
ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА (нараховані
проценти за невикористаною сумою кредитної лінії)
Європейський фонд Південно-Східної Європи
Європейський фонд Південно-Східної Європи

EUR
EUR
UAH
UAH
UAH
EUR
UAH
UAH
UAH
USD
UAH
UAH
UAH
UAH
UAH

2023
2028
2023
2023
2022
2020
2020
2019
2019
2020
2019
2020
2021
2020
2020

641,994
629,221
578,602
554,431
520,714
480,210
166,691
123,087
112,774
111,229
67,699
16,338
12,404
10,261
9,804

651,094
507,246
166,845
123,087
113,114
112,778
135,399
16,342
9,795

USD

2019

1,187

762

UAH
UAH

2018
2018

-

208,691
275,036

5,369,078

2,999,618

Усього інших позик

-

Зміни інших позик у 2018 році представлені нижче:
Примітка
Залишок на 1 січня 2018 р.

Надходження за іншими позиками
Погашення інших позик
Вплив змін валютних курсів
Процентні витрати
Виплачені проценти
Інші негрошові зміни
Залишок на 31 грудня 2018 р.

2018
2,999,618

26

3,792,950
(1,425,698)
(28,703)
463,894
(426,102)
(6,881)
5,369,078
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Зміни інших позик у 2017 році представлені нижче:
Примітка

2018

Залишок на 1 січня 2017 р.
Надходження за іншими позиками
Погашення інших позик
Вплив змін валютних курсів
Процентні витрати
Виплачені проценти
Інші негрошові зміни

806,653
2,571,861
(449,180)
46,297
175,349
(144,382)
(6,980)

26

Залишок на 31 грудня 2017 р.

2,999,618

Аналіз інших позик за валютами та строками виплат поданий у Примітці 47. Інформація про залишки за
розрахунками з пов’язаними сторонами подана у Примітці 51. Інформація про оцінену справедливу вартість інших
позик подана у Примітці 49.
40) Інші фінансові та нефінансові зобов’язання
2018

2017

Інші фінансові зобов’язання
Кредиторська заборгованість та інші нараховані зобов’язання
Резерви під зобов’язання з надання кредитів

19,511
1,118

16,034
-

Усього інших фінансових зобов'язань

20,629

16,034

9,015
6,951

6,704
8,392

Усього інших нефінансових зобов’язань

15,966

15,096

Усього інших фінансових та нефінансових зобов’язань

36,595

31,130

Інші нефінансові зобов'язання
Нарахований резерв за невикористаними відпустками
Інше

Аналіз інших фінансових зобов`язань за валютами та строками виплат поданий у Примітці 47. Інформація про
залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами подана у Примітці 51. Інформація про оцінену справедливу
вартість інших позик подана у Примітці 49.
41) Похідні фінансові інструменти
Похідні валютні інструменти, які Банк використовує в своїх операціях, являють собою контракти валютного свопу,
що укладаються з іншими банками на позабіржовому ринку на індивідуальній основі. Похідні фінансові інструменти
мають або потенційно вигідні умови (і тому повинні розглядатися як активи), або потенційно невигідні умови (і тому
повинні розглядатися як зобов’язання) в результаті коливань курсів обміну валют, пов’язаних з цими
інструментами. Загальна справедлива вартість похідних фінансових інструментів може час від часу значно
змінюватися.

________________________________________________________________________________________________
41

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Загальну вартість дебіторської або кредиторської заборгованості за контрактами валютного свопу, укладеними
Банком, у розрізі валют наведено у таблиці нижче. До таблиці включено контракти з датами розрахунків після
звітної дати; всі суми за цими угодами показано розгорнуто – до взаємозаліку позицій (та платежів) по кожному
контрагенту. Ці угоди мають короткостроковий характер.
2018
Контракти з
Контракти з
від’ємним
додатним
значенням
значенням
справедливої
справедливої
вартості
вартості
Валютні свопи: справедлива
вартість на звітну дату:
- оціненої суми дебіторської
заборгованості в китайських юанях
(CNY) (+)
- оціненої суми кредиторської
заборгованості в доларах
США (-)
Чиста справедлива вартість
валютних свопів

805
(804)
1

2017
Контракти з
Контракти з
від’ємним
додатним
значенням
значенням
справедливої справедливої
вартості
вартості

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42) Субординований борг
Субординований борг – це довгострокова угода про надання позики, яка, у випадку неспроможності Банку
розрахуватися за своїми зобов’язаннями, виконуватиметься після погашення основних боргових зобов’язань
Банку, включаючи кошти клієнтів та інші боргові інструменти.
У 2018 році Банк отримав субординований борг від ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА на суму 305,680 тисяч
гривень (еквівалент 10 мільйонів євро).
У 2017 році Банк здійснив дострокове погашення субординованого боргу ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА.
Одночасно Банк здійснив випуск 538,102 додаткових простих акцій номінальною вартістю 256,562 тисячі гривень,
які були придбані ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА
Субординований борг станом на 31 грудня 2018 та 2017 рр. представлений таким чином:
Контрагент

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА

Валюта

Термін
погашення

2018

2017

Євро

2028

317,191

-

317,191

-

Усього субординованого боргу

Зміни субординованого боргу в 2018 році представлені нижче:
Примітка
Залишок на 1 січня 2018 р.

Надходження за субординованим боргом
Процентні витрати
Виплачені проценти
Вплив змін валютних курсів

Залишок на 31 грудня 2018 р.

2018
-

305,680
26

9,821
(9,564)
11,254

317,191
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Зміни субординованого боргу в 2017 році представлені нижче:
Примітка

2017

Залишок на 31 грудня 2017 р.

275,374

Надходження за субординованим боргом
Процентні витрати
Виплачені проценти
Вплив змін валютних курсів

(256,816)
14,372
(16,570)
(16,360)

26

Залишок на 31 грудня 2017 р.

-

Аналіз субординованого боргу за валютами та строками погашення поданий у Примітці 47. Інформація про залишки
за розрахунками з пов’язаними особами наведена у Примітці 51. Інформація про оцінену справедливу вартість
субординованого боргу подана у Примітці 49.
43) Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2018 р. статутний капітал складається з 2,987,105 акцій номінальною вартістю 476.79 гривень
за акцію та загальною номінальною вартістю 1,424,222 тисячі гривень (2017: 2,292,980 акцій номінальною вартістю
476.79 гривень за акцію та загальною номінальною вартістю 1,093,270 тисяч гривень).
Усі акції поділяються на прості та привілейовані акції. Кожна проста акція має один голос. Привілейовані акції не
мають права голосу, крім випадків, передбачених законодавством України, але їм надано переважне право
отримувати дивіденди в розмірі 150 гривень на всі ці акції, а також пріоритетну участь у розподілі активів у разі
ліквідації.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 рр. всі акції Банку, які знаходяться в обігу, були випущені та повністю оплачені.
Прості акції
2018
Випущені акції на 1 січня
Випуск акцій протягом року
Випущені акції на 31 грудня – повністю сплачені

Привілейовані акції
2017

2,143,369 1,605,267

2018

2017

149,611

149,611

538,102

-

-

2,837,494 2,143,369

149,611

149,611

694,125

У 2018 році Банк здійснив випуск та розміщення 694,125 додаткових простих акцій загальною номінальною вартістю
330,952 тисячі гривень (2017 - 538,102 додаткові прості акції номінальною вартістю 256,562 тисячі гривень). На
звітну дату Банк затвердив нову редакцію Статуту з новою сумою капіталу. Процедура збільшення капіталу повинна
бути затверджена Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
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Структура акціонерів Банку станом на 31 грудня 2018 р. за типами акцій була такою:
Кількість акцій

% статутного
капіталу

Номінальна
вартість

2,048,149
95,220

69
3

976,537
45,400

Незареєстровані акції

694,125

23

330,952

Усього простих акцій

2,837,494

95

1,352,889

Привілейовані акції без права голосу
Кредитна установа для Відбудови (КфВ)

149,611

5

71,333

Усього акцій без права голосу

149,611

5

71,333

2,987,105

100

1,424,222

Акціонер

Прості акції (rзареєстровані)
ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА
Кредитна установа для Відбудови (КфВ)

Усього капіталу

Структура акціонерів Банку станом на 31 грудня 2017 р. за типами акцій була такою:
Кількість акцій

% статутного
капіталу

Номінальна
вартість

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА
Кредитна Установа для Відбудови (КФВ)

2,048,149
95,220

89
4

976,537
45,400

Усього простих акцій

2,143,369

93

1,021,937

Привілейовані акції без права голосу
Кредитна Установа для Відбудови (КФВ)

149,611

7

71,333

Усього акцій без права голосу

149,611

7

71,333

2,292,980

100

1,093,270

Акціонер
Прості акції

Усього капіталу

Резерви в межах власного капіталу
Чинне законодавство України вимагає, щоб банки створювали резервний фонд для покриття непередбачених
збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов’язань. Резервний фонд повинен представляти 25%
регулятивного капіталу банків, але не менше, ніж 25% зареєстрованого статутного капіталу. Резерв формується за
рахунок відрахувань з чистого прибутку за звітний рік, отриманого Банком після сплати податків і утримання
нерозподіленого прибутку за попередні роки.
Відрахування до резервного фонду має бути не менше 5% від прибутку банку до досягнення 25% розміру
регулятивного капіталу банку.
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Якщо діяльність банку створює загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк України
має право вимагати від банку збільшення резервного фонду та щорічних відрахувань до нього. Якщо внаслідок
діяльності банку розмір регулятивного капіталу зменшився до суми, що є меншою, ніж розмір статутного капіталу,
то щорічні відрахування до резервного фонду мають становити 10% від чистого прибутку банку до досягнення 25%
від статутного капіталу банку.
Резервний фонд банку може бути використаний тільки на покриття збитків банку за результатами звітного року
згідно з рішенням Правління Банку та в порядку, встановленому загальними зборами його акціонерів. При цьому,
чинне законодавство України не передбачає жодних обмежень щодо можливості розподілу резервного фонду між
акціонерами банку при його ліквідації після задоволення всіх вимог кредиторів.
Станом на 31 грудня 2018 р. резервні фонди банку складають 912,398 тисяч гривень (2017: 425,140 тисяч гривень)
та відображаються разом з нерозподіленим прибутком у власному капіталі.
Привілейовані акції
Власники простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення та право одного голосу на
акцію на річних та загальних зборах Банку.
Власники кумулятивних привілейованих акцій, які не передбачають погашення, отримують мінімальні кумулятивні
дивіденди у розмірі 150 гривень щорічно на номінальну вартість їх пакету акцій. Привілейовані акції не дають права
голосу, якщо дивіденди залишаються невиплаченими. Усі акції мають рівні права по відношенню до залишкових
активів, за винятком власників привілейованих акцій, які беруть участь у розподілі активів тільки у розмірі
номінальної вартості акцій, скоригованої на суму оголошених, але не виплачених дивідендів.

E. Управління ризиками
44) Управління загальними ризиками Банку – Управління капіталом
Цілі управління капіталом
З метою забезпечення стабільної діяльності Банк повинен підтримувати достатній рівень капіталу для покриття
всіх можливих очікуваних ризиків, притаманних діяльності Банку. Банк здійснює моніторинг рівня ризиків за
допомогою системи різних індикаторів, для кожного з яких встановлені цільові та граничні значення. Перелік
ключових індикаторів для Банку включає не лише регулятивні нормативи, встановлені Національним банком
України, але і широкий перелік інших факторів, таких як показники адекватності регулятивного капіталу згідно з
міжнародними стандартами (“Базельська угода ІІІ”) та коефіцієнт фінансового левериджу основного капіталу
І рівня та моделювання здатності витримувати ризики.
Управління капіталом Банку має такі цілі:





забезпечення наявності капіталу, достатнього для покриття (потенційних) збитків внаслідок реалізації
ризиків, притаманних діяльності Банку, навіть за умови виникнення надзвичайних обставин.
повне дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України.
дотримання внутрішніх вимог щодо достатності капіталу.
спроможність Банку виконувати плани по безперервному зростанню активів, згідно з бізнес-стратегією.

Управління капіталом – процеси та процедури
Управління капіталом Банку регулюється Політикою Групи з управління капіталом та Політикою Групи щодо
здатності витримувати ризики та Стандартами Групи з розрахунків здатності витримувати ризики. Рівні
адекватності капіталу (як регулятивно встановлені, так і розраховані згідно вимог Базеля ІІІ), показники левериджу
основного капіталу 1 рівня та результати оцінки здатності витримувати ризики розглядаються щомісячно на
засіданнях Комітету з управління активами та пасивами Банку, Комітету з управління ринковими ризиками Банку
та Комітету з управління ризиками Групи ПроКредит.
Управління капіталом – дотримання регулятивних та внутрішніх вимог до капіталу
Регулятивні мінімальні вимоги до капіталу встановлюються та контролюються Національним банком України.
Достатність капіталу розраховується і подається на регулярній основі у формі звітів Загальному комітету з
управління ризиками (2017: Комітету з управління активами та пасивами) Банку. Такі звіти включають як фактичні
дані, так і прогнозні зміни, що забезпечує дотримання не лише поточних вимог, але і дозволяє робити це на
безперервній основі.
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Відповідно до існуючих вимог до капіталу, встановлених Національним банком України, банки повинні
підтримувати співвідношення регулятивного капіталу до активів, зважених на ризик (“норматив адекватності
регулятивного капіталу”), на рівні не менше 10% у 2018 році та 2017 році.
Нижче в таблиці представлено показники нормативу адекватності регулятивного капіталу на підставі статистичної
звітності Банку, складеної відповідно до регулятивних вимог Національного банку України:

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

2018

2017

18.37%

14.37%

Крім цього, адекватність капіталу контролюється шляхом застосування єдиного в усій Групі ПроКредит розрахунку
нормативу адекватності капіталу згідно з рекомендаціями Базельського комітету ("Базельська угода ІІІ").
Розрахунок нормативу адекватності капіталу ґрунтується на фінансовій звітності Банку згідно з МСФЗ та на
31 грудня 2018 року включає:
2018
Капітал першого рівня
Капітал другого рівня
Усього регулятивного капіталу

2,976,382
317,141
3,293,523

На 31 грудня 2017 року регулятивний капітал включає:
2017
Капітал першого рівня
Капітал другого рівня
Усього регулятивного капіталу

1,997,007
1,997,007

45) Управління індивідуальними ризиками
Банк робить особливий акцент на загальному розумінні чинників, що обумовлюють ризики, та необхідності аналізу
можливих подій/сценаріїв та їх можливого негативного впливу. Цілі управління ризиками включають забезпечення
своєчасного виявлення суттєвих ризиків, їх повного розуміння та належного опису - наприклад, забезпечення того,
що жоден продукт чи послуга не пропонуються доти, доки усі сторони не досягли повного розуміння їх
особливостей.
Усі обмеження індивідуальних ризиків, до яких Банк відносить свою власну стратегію управління ризиками, є
послідовними і контролюються на рівні ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА. Обмежені відхилення дозволені тільки
в більш суворих межах (тобто, у випадках, коли такі обмеження не передбачені національним законодавством,
наприклад, для валютного ризику) або якщо вони погоджені з Комітетом з управління ризиками Групи.
46) Кредитний ризик клієнта
Кредитний ризик визначається як ризик того, що контрагент, який здійснює кредитну операцію, не зможе або тільки
частково зможе виконати договірні зобов’язання перед Банком. Кредитний ризик виникає в результаті здійснення
операцій з кредитування клієнтів (класичний кредитний ризик), внаслідок розміщення міжбанківських кредитів та
депозитів та включає ризик емітента. Він ділиться на ризик кредитного дефолту та ризик кредитного портфеля,
щоб полегшити цілеспрямоване управління ризиками. Кредитний ризик є найбільшим ризиком для Банку.
Максимальний кредитний ризик в цілому відображається в балансовій вартості фінансових активів у звіті про
фінансовий стан. Крім того, станом на 31 грудня 2018 року Банк видав акредитиви та гарантії на суму
213,178 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2017 року – 88,124 тисячі гривень) (Примітка 50).
Станом на 31 грудня 2018 року у Банку було 129 позичальників (2017 рік - 104 позичальники), які отримали кредити
на загальну суму понад 1,000 тисяч євро. Загальна сума цих кредитів становить 9,064,811 тисяч гривень (2017 рік
– 6,358,285 тисяч гривень) або 53.5% від загального кредитного портфеля (2017 рік – 47.4 %).
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Кредитний ризик клієнтів
Основними цілями діяльності у сфері управління кредитним ризиком є забезпечення високої якості кредитного
портфеля, мінімізація концентрації ризиків в рамках кредитного портфеля та адекватне покриття кредитних ризиків
резервами на покриття збитків за кредитами.
Ризик невиконання кредитних зобов’язань за операціями з кредитування клієнтів визначається як імовірність
виникнення збитків внаслідок можливого невиконання договірних платіжних зобов’язань клієнтом за кредитним
договором.
Основна діяльність Банку - кредитування малих та середніх підприємств, що сприяє диверсифікації кредитного
портфеля, і, відповідно, веде до мінімізації ризику за географічним розподілом та галузями економіки. В рамках
нашої кредитної операційної діяльності ми дотримуємося таких принципів:









Детальний аналіз заборгованості та платоспроможності наших клієнтів, яким були видані кредити,
включаючи оцінку майбутніх грошових потоків;
Сумлінне дотримання стандартів обслуговування клієнтів зі сфери бізнесу у поєднанні з
застосуванням єдиного для Групи підходу до класифікації ризиків підвищує ефективність збору та
аналізу суттєвих даних про ризики і дає можливість ідентифікувати ризики;
Ретельне документування результатів аналізів кредитного ризику та процедур, виконаних в рамках
кредитної діяльності, що забезпечує розуміння аналітичних процедур обізнаними третіми сторонами;
Неухильне запобігання випадкам виникнення у наших клієнтів надмірної заборгованості за
отриманими ними кредитами;
Налагодження довгострокових стосунків із клієнтами, підтримка регулярних контактів та
документування аналізів динаміки заборгованості в рамках підготовки регулярних звітів про
результати моніторингу;
Ретельний моніторинг статусу погашення кредитної заборгованості;
Організація орієнтованої на потреби клієнта інтенсивної роботи зі стягнення кредитів у випадках
виникнення простроченої заборгованості;
Звернення стягнення на заставу у випадку неплатоспроможності клієнта.

Банк враховує весь спектр інформації про клієнта при прийнятті рішень щодо надання кредиту – починаючи від
перевіреної аудитором фінансової звітності і закінчуючи управлінською звітністю та іншою неофіційною
інформацією, наданою клієнтом. Ключові критерії для прийняття рішення щодо видачі кредиту базуються, в першу
чергу, на даних щодо фінансового стану клієнта (ліквідності позичальника, прибутковості бізнесу, інших показниках
кредитоспроможності клієнта), а також – в меншій мірі – наявності та якості застави.
Всі рішення щодо видачі кредитів приймають кредитні комітети Банку. Для членів кредитних комітетів
встановлюються ліміти на затвердження, що визначаються на основі їх кваліфікації та досвіду. Усі рішення щодо
сум заборгованості за середньостроковими кредитами приймаються кредитними комітетами головних офісів Банку.
Якщо суми заборгованості є особливо суттєвими для Банку з огляду на їх розмір, рішення приймає Наглядова рада
Банку, зазвичай за результатами позитивного голосування, участь у якому беруть відповідальні працівники
Комітету з управління ризиками Групи у ПроКредит Холдинг.
Найважливішою основою для прийняття рішень в кредитному комітеті є пропозиція щодо структури фінансування
та застави, яка адаптована до потреб клієнта та залежить від його профілю ризику. У цьому контексті
застосовуються такі загальні принципи: чим нижча сума кредиту, тим детальніше повинна бути надана клієнтом
документація, і чим коротший термін кредитування, триваліша історія клієнта в цьому банку та вище обороти по
банківському рахунку клієнта, тим нижчими є вимоги до застави. Як правило, суми кредитної заборгованості, за
якими існує вищий ризик, забезпечуються належною заставою, яку Банк отримує шляхом підписання іпотечних
договорів.
Завчасне виявлення зростання кредитного ризику на рівні позичальника включено до всіх пов'язаних з
кредитуванням процесів, що призводить до оперативного виявлення та своєчасного оцінювання фінансових
труднощів, з якими стикаються клієнти.
Банк запровадив індикатори раннього виявлення ризиків, розроблені Групою ПроКредит на основі кількісних та
якісних характеристик ризику. Вони включають, але без обмежень, зниження обороту по рахунку або залишків
коштів на рахунку, активне використання наданих кредитних ліній та овердрафтів протягом більш тривалого
періоду часу, а також прострочення заборгованості. Регулярна фіксація та аналіз цих індикаторів раннього
попередження допомагає здійснювати управління портфелем працюючих кредитів, виявляти потенційні ризики
дефолту на ранніх етапах та вживати необхідних заходів для уникнення значного збільшення кредитного ризику.
Звіти щодо проблемного портфеля регулярно передаються керівнику філії, головному офісу Банку та у сукупній
формі ПроКредит Холдингу.
Події, які можуть вплинути на значну частину кредитного портфеля (загальні фактори ризику), аналізуються та
обговорюються на рівні групи та банку. Це може призводити до встановлення лімітів на ризики для певних груп
клієнтів, наприклад, в окремих секторах економіки або географічних регіонах.
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Крім того, Банком затверджені показники якості активів, на основі яких кредитний портфель поділяється на три
категорії: працюючі, сумнівні та безнадійні кредити. Кредити поділяються на ці категорії залежно від класифікації
ризику та інших характеристик ризику позичальника. У цьому випадку особливе значення має класифікація ризиків,
прострочені платежі за угодами (особливо ті, що прострочені понад 90 днів), порушення процедури банкрутства
або подібні судові процедури, реструктуризація або ліквідація застави іншими банками, а також інші фактори, що
свідчать про значне погіршення економічного стану клієнта. Зазначені індикатори дозволяють чітко проаналізувати
якість портфеля Банку, і є одним із найважливіших інструментів управління кредитними ризиками.





Портфель працюючих кредитів не має ознак можливого підвищення ризику. Незважаючи на те, що по
окремих кредитах можуть спостерігатися попереджувальні сигнали, такі сигнали не обов'язково
призводять до виявлення ознак підвищення ризику.
Портфель із сумнівними кредитами включає в себе кредити з підвищеним кредитним ризиком. Це
може бути викликано тимчасовими труднощами з платежами (30-90 днів), реструктуризацією або
іншими факторами. Проте банк все ще очікує на можливе повне погашення кредиту, наприклад, після
реструктуризації.
Портфель непрацюючих (дефолтних) кредитів включає до себе всі кредити клієнтів, що зазнали
дефолту, для більшості з яких характерне тривале прострочення зобов'язань (понад 90 днів) та
наявність інших негативних факторів, наприклад, початок процедури банкрутства. Нижче наведена
більш детальна інформація.

Після виявлення підвищеного ризику дефолту за кредитом його передають під посилений нагляд. Це включає в
себе тісне спілкування з клієнтом, виявлення джерела підвищеного ризику дефолту кредиту та ретельний
моніторинг господарської діяльності клієнта. Рішення про заходи на зниження ризику дефолту за кредитом
приймаються уповноваженими органами, що приймають рішення. Крім того, для підтримки інтенсивної роботи з
кредитними ризиками можуть бути залучені фахівці підрозділів стягнення кредитів.
Одним із перших кроків при управлінні такими кредитами є визначення економічного та фінансового стану клієнта,
оскільки це є найважливішою основою для прийняття рішень щодо того, чи можна реструктуризувати такий кредит.
Мета полягає в тому, щоб приймати такі рішення на ранньому

і, коли шанси на стабілізацію є високими і ще до того, як заборгованість за кредитом буде прострочена на значний
період часу.
У наступній таблиці наведені реструктуризовані кредити клієнтам на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р.:
2018
Реструктуризовані Реструктуризовані
кредити
кредити,% до
кредитного
портфелю

2017
Реструктуризовані Реструктуризовані
кредити
кредити,% до
кредитного
портфелю

Прострочена
Безнадійна

135,884
282,707

0.8%
1.7%

160,752
470,188

1.2%
3.5%

Total

418,591

2.5%

630,940

4.7%

Якщо сума заборгованості за кредитом визнається безнадійною, вона передається відповідальним співробітникам
відділу обслуговування клієнтів. Підтримку цим співробітникам надають фахівці юридичного департаменту.
Структура кредитного портфелю аналізується Комітетом з питань загальних ризиків (2017 р.: Комітетом кредитних
портфелів) на регулярній основі з метою виявлення можливих подій (факторів впливу), які можуть мати негативний
вплив на значні сфери кредитного портфелю (загальні фактори ризику) та у разі необхідності, Комітет приймає
рішення щодо обмеження кредитування певних категорій позичальників (наприклад, за видом діяльності,
регіональним розподілом, типом кредитного продукту тощо).
Щодо великих кредитів, Банк дотримується інструкцій, згідно з якими всі кредитні заявки, які перевищують 10%
регулятивного капіталу, мають бути затверджені Комітетом з управління кредитними ризиками на рівні Групи.
Заборгованість будь-якої групи позичальників в жодному разі не може перевищувати 25% регулятивного капіталу
Банку.
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Резерви під збитки
Резерви під збитки формуються згідно з діючими стандартами групи, визначеними згідно з вимогами МСФЗ 9.
Модель очікуваних кредитних збитків (ELC) є ключовим елементом підходу до кількісного визначення розміру
резервів під збитки. Відповідно, всі суми заборгованості за кредитами клієнтам класифікуються за трьома
зазначеними нижче стадіями, для кожної з яких визначена індивідуальна методологія резервування. Ці стадії
відповідають описаним вище категоріям працюючих, сумнівних та безнадійних кредитів.
Стадія 1 включає суми заборгованості, по яких не відбулося суттєвого збільшення кредитного ризику з моменту
первісного визнання, та суми заборгованості, які характеризуються низьким кредитним ризиком на звітну дату. Для
цих сум заборгованості очікувані кредитні збитки, що виникають внаслідок можливих подій невиконання зобов'язань
протягом 12 місяців після звітної дати, визнаються у складі витрат.
Стадія 2 включає суми заборгованості, по яких після дати первісного визнання відбулося суттєве збільшення
кредитного ризику, але по яких відсутні об'єктивні ознаки зменшення корисності. Ця оцінка здійснюється з
урахуванням доречної та достовірної інформації. Резерви під збитки створюються у сумі, еквівалентній сумі
очікуваних кредитних збитків за весь період, що залишився до дати погашення кредиту.
Стадія 3 включає дефолтні фінансові інструменти, тобто інструменти, по яких на звітну дату відбулося як значне
збільшення кредитного ризику, так і були виявлені об'єктивні ознаки зменшення корисності. Відповідний розрахунок
резервів під збитки виконується з урахуванням очікуваних кредитних збитків, виходячи з припущення про те, що
вірогідність дефолту складає 100%.
Вхідні дані, припущення та методи, що були використані для оцінки на предмет зменшення корисності
Див. опис облікової політики в Примітці 9(iv).
Класифікація кредитного ризику
Банк визначає рівень кредитного ризику для кожної суми заборгованості за кредитом на основі різних даних, які, на
думку Банку, є суттєвими для прогнозування ризику дефолту, а також шляхом застосування експертних суджень
щодо кредитної якості. Рівні градації кредитного ризику визначаються з використанням якісних та кількісних
факторів, які вказують на ризик дефолту. Ці фактори змінюються залежно від характеру суми заборгованості за
кредитом і типу позичальника.
Кожна сума заборгованості за кредитом відноситься до певної стадії ризику на дату первісного визнання на основі
наявної інформації про позичальника. Суми заборгованості за кредитами піддаються постійному моніторингу, що
може призводити до перенесення позиції до іншої категорії кредитного ризику.

Значне зростання кредитного ризику
Для цілей визначення того, чи відбулося суттєве збільшення кредитного ризику, Банк оцінює обґрунтовану і
прийнятну інформацію, яка є важливою і може бути отримана без надмірних витрат або зусиль, при додатково
цьому використовується історична кількісна і якісна інформація Банку.
Відповідно, позиція переводиться з Стадії 1 до Стадії 2, наприклад, у випадках виконання одного із зазначених
нижче критеріїв:





передбачені договорами платежі прострочені більш ніж на 30 днів, але менш ніж на 90 днів;
градація ризику перетнула певний визначений граничний показник, що вимагає зниження категорії
ризику;
перегляд початково узгоджених умов договору у зв'язку з тимчасовими проблемами з ліквідністю у
клієнта, що свідчать про збільшення вірогідності дефолту за кредитом.

Фінансовий актив переводиться на Стадії 3 (і вважається кредитно-знеціненим активом) у випадках існування
зазначених нижче або подібних їм характеристик:





платежі згідно з договорами прострочені більш ніж на 90 днів;
зниження градації ризику нижче рівня, на якому позиція вважається дефолтною;
перегляд початково узгоджених умов договору у зв'язку з проблемами з ліквідністю у клієнта,
результатом яких е суттєве збільшення кредитного ризику.
зменшення корисності кредиту (якщо погашення не може бути гарантоване без реалізації застави).

Банк вважає заборгованість за кредитом безнадійною, якщо виконується одна або кілька зазначених вище умов,
що негативно впливає на очікувані грошові потоки за фінансовим активом, і при цьому можна припускати, що
позичальник не виконає свої кредитні зобов'язання.
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У зв'язку з сумами заборгованості, віднесеними до Рівня 3, Банк прийняв спеціальну політику визнання придбаних
або створених кредитно-знецінених кредитів згідно з вимогами МСФЗ 9, що стосуються модифікованих активів.
Бізнес-модель не дозволяє придбання активів, що початково визнаються як кредитно-знецінені активи. У зв'язку з
цим POCI-кредит може виникати внаслідок проведення нових переговорів щодо грошових потоків, передбачених
договором, чи їх суттєвої модифікації. Для визнання POCI-кредитів необхідно оцінити справедливу вартість
заборгованості за POCI-кредитом на момент початкового визнання, враховуючи очікувані збитки за відповідними
договорами.
Процес повернення позиції до портфеля працюючих кредитів (на Стадії 1) відбувається у два кроки. Після
покращення економічного становища позичальника (як правило, шляхом успішної реструктуризації) до стану, коли
він може повністю виконувати свої зобов'язання з погашення і без звернення стягнення на застави і за відсутності
ознак зменшення корисності, настає 12-місячний період реабілітації до моменту, коли кредит можна віднести до
кредитів Стадії 2. Протягом наступного випробувального періоду, який триває два роки, кредит класифікується
класифікований як "реструктуризований" і, таким чином, визнаватися, як кредит Стадії 2. У випадку дотримання
різних критеріїв, наприклад, відсутність прострочених платежів, погашення значної частини зобов'язання,
включаючи за угодами про відстрочення, та відсутність ознак зменшення корисності, наприкінці випробувального
періоду кредит може бути знову класифікований як працюючий кредит Стадії 1.
Нижче наведені додаткові дані щодо моделі кількісного визначення кредитного ризику та даних, що
використовуються в рамках моделі.
Вхідні дані ґрунтуються на даних багаторічних кредитних історій всіх позичальників Банку. Це включає непогашені
суми заборгованості на минулі звітні дати, різні дані про події дефолту, такі як дата та сума дефолту, будь-які суми
погашення або надходження від продажу застави з моменту дефолту, а також інформація про характеристики
ризику клієнтів.
Очікувані збитки за кредитами ґрунтуються на оцінках основних параметрів ризику, ймовірності дефолту та збитку
у випадку дефолту. Ці параметри оцінюються емпірично на основі про вхідних історичних даних. При цьому
використовуються регресійні моделі для кількісної оцінки впливу ряду факторів, які включають характеристики
ризику клієнта та макроекономічні фактори. Розрахунки здійснюються для підгруп позичальників; визначені групи
значною мірою однорідні за характеристиками ризику. Більш детальна інформація про підхід до розрахунку
очікуваних кредитних збитків наведена у Примітці 9 (iv).
Система класифікації ризиків для малих і середніх кредитних ризиків є інструментом, що підтримує кредитну оцінку
для запропонованого кредитного ризику та поточну оцінку ризику, пов'язану з невиконаними кредитними ризиками.
Вона підтримує процес прийняття рішень, доповнюючи ретельну оцінку кредитоспроможності всіх малих і середніх
кредитних ризиків. Класифікації ризиків є обов'язковими для кожного фінансового аналізу, який проводиться для
нових кредитних ризиків, для щорічних оглядів та в контексті спеціальних вимірювань у відповідь на надзвичайні
події.
Класифікація ризику клієнтів Банку базується на якісних та кількісних критеріях для компанії, розділених на вісім
областей. У кожній області клієнт віднесений до однієї з восьми категорій ризику. Кількісними факторами в системі
класифікації ризиків є показники операційної діяльності підприємства, балансової звітності та якості грошових
потоків. Аналіз якісних факторів поділяється на такі сфери: люди, пов'язані з бізнес-клієнтом (менеджмент,
ключовий персонал, власники); професіоналізм організації; якість наданої документації та зовнішніх факторів та їх
потенційний вплив на діяльність бізнес-клієнта та будь-які попереджувальні сигнали, тобто інформацію, яка вказує
на труднощі з платежами з боку клієнта в недавньому минулому, і яка також доступна банку у вимірній кількості і
кількісній формі.
Категорія кредитного ризику пов'язана з системою резервування ризиків Банку. Всі кредитні ризики в категорії 8-го
клієнтського ризику вважаються знеціненими і розглядаються як проблемні кредитні ризики. Всі кредитні ризики,
класифіковані в категоріях ризику 6 та 7, розглядаються в умовах інтенсивного управління.
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У наведеній нижче таблиці наведено огляд відповідних валових і чистих активів та резервів під очікувані кредитні
збитки за кредитами та авансами клієнтам, розбиті за стадіями та рейтингами кредитного ризику станом на 31
грудня 2018 року.
Клас
ризику 1-2

Клас
ризику 3-4

Клас
ризику 5

Клас
ризику 6-7

Клас
ризику 8

Некласифіковані

Разом

Стадія 1
Стадія 2

2,981,957
-

12,519,491
-

487,382
-

286,834

-

56,037
27,862

16,044,867
314,696

Стадія 3

-

-

-

-

493,908

74,991

568,899

POCI
Валова балансова
вартість
Резерв очікуваних
кредитних збитків
Чиста сума
заборгованості

-

-

-

-

16,058

253

16,311

2,981,957

12,519,491

487,382

286,834

509,966

159,143

16,944,773

(26,118)

(106,996)

(4,518)

(35,782)

(190,867)

(54,042)

(418,323)

2,955,839

12,412,495

482,864

251,052

319,099

105,101

16,526,450

Група некласифікованих кредитів та авансів клієнтам включає кредити та аванси клієнтам менші за 50 000 євро
(розраховуються на основі балансових та позабалансових сум), які не підпадають під категорію малих та середніх
категорій. До некласифікованих ризиків не відносяться кредити та аванси клієнтам, яким у 2018 році присвоєно
клас ризику, але обсяг яких знизився нижче 50 000 євро на 31 грудня 2018 року.
Наступна таблиця надає огляд кредитних зобов'язань за стадіями та рейтингами кредитного ризику станом на 31
грудня 2018 року.
Клас
Клас
Разом
ризику 1-2
ризику 3-4
Видані гарантії – Стадія 1
Гарантії, що пов’язані з виконанням контракту – Стадія 1
Імпортні акредитиви – Стадія 1
Разом

97,367
446
97,813

95,528
4,061
15,776
115,365

192,895
4,507
15,776
213,178

Ризикованість клієнта визначається за допомогою ряду показників, включаючи класифікацію ризиків, статус
реструктуризації та виконання договірних зобов'язань з оплати. Зміни цих показників відображають збільшення
або зменшення кредитного ризику, пов'язаного з клієнтом. Крім того, ці показники використовуються для
ідентифікації клієнтів за умовчанням. Якщо б Банк оцінив значне збільшення кредитного ризику шляхом порівняння
ймовірності дефолтів на звітну дату у порівнянні з датою виникнення при припущенні мінімального 3-кратного
збільшення PD, вплив на переміщення кредитів і авансів клієнтам з Стадії 1 до Стадії 2 станом на 31 грудня 2018
року не перевищував би 0,5% активів Стадії 1. Вплив на ECL Банку не був би суттєвим.
Загалом, кредити списуються тільки тоді, коли не очікуються подальші відшкодування. Прямі та непрямі витрати
на управління кредитними ризиками, які не були списані, також повинні бути пропорційними розміру невиплаченої
експозиції. З огляду на це, Банк взагалі списує незначні кредитні ризики (<30 000 євро) раніше, ніж значні. Рішення
про списання кредитів не застосовуються автоматично до всіх відносин з клієнтом. Банк може списати частини
кредитного ризику (наприклад, через рішення про реструктуризацію), щоб підвищити ймовірність повного
погашення залишку боргу клієнта. Більш детальна інформація про політику списання кредитних ризиків наведена
у Примітці 9 (v).
При визначенні резервів під очікувані кредитні збитки розрізняють індивідуально значні та індивідуально незначні
кредитні ризики; поріг становить 150 000 євро. Для значних ризиків з ознаками зменшення корисності здійснюється
індивідуальна оцінка для визначення надходжень, враховуючи очікувані надходження, включаючи реалізацію
застави. Тут Банк приділяє велику увагу ретельному підходу до оцінки витрат і очікуваних доходів, а також щодо
припущень щодо термінів реалізації. Незалежно від суми компенсації збитків, кредит класифікується як
знецінений, як тільки очікувані грошові потоки враховують потоки від реалізації застави.

________________________________________________________________________________________________
51

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
У наступній таблиці поданий загальний огляд загальної валової та чистої сум кредитної заборгованості, а також
сум резервів під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами клієнтам за стадіями знецінення та днями
прострочення станом на 31 грудня 2018 р.
Резерв
Чиста
Загальна сума
очікуваних
непогашена
заборгованості
кредитних втрат
сума
Стадія 1
16,044,867
(139,559)
15,905,308
0 днів

15,690,295

(136,436)

15,553,859

1 до 30 днів

354,572

(3,123)

351,449

Стадія 2

314,696

(39,371)

275,325

0 днів

205,140

(22,731)

182,409

1 до 30 днів
31 до 90 днів

7,889
101,667

(990)
(15,650)

6,899
86,017

Стадія 3

568,899

(237,437)

331,462

0 днів

162,389

(58,435)

103,954

1 до 30 днів

235,455

(62,504)

172,951

31 до 90 днів
91 до 365 днів

49,696
30,176

(23,565)
(19,517)

26,131
10,659

> 365 днів

91,183

(73,416)

17,767

POCI

16,311

(1,956)

14,355

0 днів

14,744

(389)

14,355

91 до 365 днів
Разом

1,567

(1,567)

-

16,944,773

(418,323)

16,526,450

Станом на 31 грудня 2018 р. Стадія 3 включає 66,201 тисячу гривень нереструктуризованих кредитів з класом
ризику 8 і нуль днів прострочення.
Аналіз кредитної якості непогашених кредитів станом на 31 грудня 2017 р. представлений таким чином:

Не прострочені і не знецінені активи
Прострочені, але не знецінені кредити
1 до 30 днів
Колективно знецінені кредити

Загальна сума
заборгованості

Резерв під
зменшення
корисності

Чиста
непогашена
сума

12,653,758

(223,865)

12,429,893

286,766

(5,819)

280,947

286,766

(5,819)

280,947

47,744

(19,060)

28,684

28,986

(5,365)

23,621

2,359
2,165
7,181
7,053

(275)
(864)
(6,208)
(6,348)

2,084
1,301
973
705

432,940

(280,516)

152,424

0 днів
1 до 30 днів

188,876
14,722

(88,505)
(7,716)

100,371
7,006

31 до 90 днів
91 до 365 днів
> 365 днів

59,832
39,544
129,966

(35,972)
(26,424)
(121,899)

23,860
13,120
8,067

13,421,208

(529,260)

12,891,948

0 днів
1 до 30 днів
31 до 90 днів
91 до 365 днів
> 365 днів
Індивідуально знецінені кредити

Разом
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Оцінка кредитного ризику для інших фінансових активів
Для інших фінансових активів, визначення «прострочених» і «непрацюючих» однакове і застосовуються для
кредитного ризику клієнтів. У зв'язку з ретельним відбором контрагентів жодна з позицій не була прострочена і не
мала ознак знецінення станом на 31 грудня 2018 року. Відповідно до вимог МСФЗ 9, резерви були встановлені для
ризику контрагентів вперше за 2018 фінансовий рік.
Методологія оцінки кредитних ризиків і, отже, очікуваних кредитних збитків для інших фінансових активів, таких як
інвестиційні цінні папери, баланси з центральним банком, кредити іншим банкам та дебіторська заборгованість,
відповідає МСФЗ 9 і базується на зовнішніх рейтингах. Тому, як перший крок моделі, кожному контрагенту
(наприклад, фінансовій установі, державі) необхідно присвоїти рейтинг. Для фінансових установ та держав
використовується рейтинг дефолту емітента (IDR), що є прогнозною оцінкою потенціалу та готовності повністю і
вчасно погасити боргові зобов'язання перед кредиторами приватного сектору і таким чином усунути ризик
дефолту.
Кредитні ризики резервуються відповідно до очікуваних збитків. У цьому випадку очікувані збитки обчислюються
як добуток ймовірності дефолту (PD), доля втрати при дефолті (LGD) та експозиції в момент дефолту (EAD). Тут
EAD (сума під ризиком у випадку дефолту) визначається загальною сумою балансу із контрагентами,
відображених у звітному періоді, використовуються зовнішні PD та LGD. PD відповідає ймовірності дефолту.
Для контрагентів (фінансових установ, держав) і країн для визначення PD використовується інформація про
рейтинг, надана Fitch. Оскільки емпіричні оцінки дефолту недоступні для всіх класів рейтингу, PD для класів без
емпіричної інформації лінійно інтерполюються з наступних доступних емпіричних показників вище або нижче
розглянутих класів. Кожному рейтингу, присвоєному фінансовій установі, державі або країні приписується PD.
Застосовується відповідна PD, опублікована в дослідженні дефолту від Fitch. PD Fitch - це історичні середні
величини дефолту, пов'язані з рейтингами, і вони представляють очікувану ймовірність дефолту.
LGD не пов'язані з PD суб'єкта господарювання, але пов’язані з країною (ризик країни), в якій знаходиться
контрагент. Різні LGD використовуються для фінансових установ і держав / країн.
Характеристика та вплив застави, утримуваної як забезпечення кредитів, та інших засобів підвищення
якості кредитів
Загальний рівень кредитоспроможності клієнта є, як правило, найбільш достовірним показником якості кредиту,
виданого такому клієнту. При цьому застава надає додаткові гарантії погашення, і Банк, як правило, вимагає від
позичальників надання застави. Залежно від характеристик ризику та періоду дії кредитного договору, кредити
можуть видаватися і без отримання застави, вартість якої повністю покриває кредитну заборгованість. Як правило,
суми кредитної заборгованості, за якими існує вищий ризик, забезпечуються належною заставою, яку Банк отримує
шляхом підписання іпотечних договорів.
Оцінка застави у формі об'єктів нерухомості здійснюється на основі висновків зовнішніх незалежних експертів. Для
забезпечення завчасного виявлення ознак зменшення вартості застави та вжиття необхідних заходів в рамках
щорічної оцінки наших позичальників обов'язково проводиться перевірка достовірності вартості застави.
Результати оцінки регулярно переглядаються, при цьому перевірки достовірності вартості виконуються належним
чином кваліфікованими співробітниками Банку.
Згідно з нашими вимогами до забезпечення кредитів, ключовими інструментами обмеження кредитного ризику є
забезпечення кредитів іпотечними договорами, грошовими коштами та фінансовими гарантіями.
Валова балансова вартість кредитів та авансів клієнтам за типами забезпечення станом на 31 грудня 2018 року
представлена таким чином:
Валова балансова вартість
Грошове забезпечення
Фінансові гарантії
Нерухомість
Інше (переважно обладнання та транспортні засоби)
Незабезпечені
Разом

169,679
920,144
7,990,460
7,608,810
255,680
16,944,773
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Станом на 31 грудня 2018 р. чиста балансова вартість забезпечених заставою кредитів клієнтам, що є кредитнознеціненими (Стадія 3 і POCI), складає 345,817 тисяч гривень (2017: 152,424 тисячі гривень - чиста балансова
вартість забезпечених заставою кредитів клієнтам, по яких були виявлені індивідуальні ознаки зменшення
корисності), а вартість відповідної застави, отриманої для цілей зменшення потенційних збитків за цими кредитами,
складає 319,208 тисяч гривень (2017: 116,102 тисячі гривень - вартість об'єктів застави, що може бути
ідентифікована, отриманої для забезпечення цих кредитів, та використаної для оцінки кредитів, по яких були
виявлені індивідуальні ознаки зменшення корисності).
При розрахунку резервів під очікувані кредитні збитки за кредитами та авансами клієнтам у Стадії 1 та Стадії 2 Банк
зменшує EAD на суму грошового забезпечення та забезпечення у формі фінансових гарантій. Таблиця нижче
відображає фінансові інструменти, забезпечені фінансовими гарантіями або грошовим забезпеченням за станом
на 31 грудня 2018 року:
Загальна непогашена сума
Кредити клієнтам
Зобов'язання, пов'язані з
кредитуванням
Разом

Сума застави фінансових гарантій та
грошового забезпечення

1,830,268

1,089,823

113,506

113,460

1,943,774

1,203,283

Можливість відшкодування кредитів, що не є прострочені чи знецінені, залежить перш за все від
кредитоспроможності позичальників, а не від вартості застави, тому Банк не обов’язково проводить додаткову
оцінку застави на кожну звітну дату.
Згідно з політикою Банку стосовно роботи з заставним майном, усі об’єкти застави, які були стягнені з клієнтів
внаслідок невиконання ними кредитних зобов’язань, підлягають продажу непов’язаним третім сторонам, з метою
уникнення конфлікту інтересів через заниження вартості такого майна, порівняно з ринковим рівнем. Крім цього,
стягнуте майно продається за найвищою можливою вартістю, як правило, шляхом публічного аукціону; надлишкові
кошти, які залишаються після погашення суми боргу (включаючи основний борг, нараховані відсотки та суму пені),
зараховуються на рахунок клієнта. Стягнуте майно переважно включає об’єкти нерухомості (Примітка 36).
Протягом 2018 року Банк не мав змін у політиці забезпечення. Станом на 31 грудня 2018 року Банк мав 38,597
тисяч гривень фінансових інструментів, за якими не було визнано резервів під очікувані кредитні збитки через
забезпечення.
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47) Фінансові ризики
Валютний ризик
Валютний ризик – це потенційний ризик для прибутків і капіталу Банку, що виникає внаслідок несприятливої зміни
курсів іноземних валют.
У наступній таблиці наведено розподіл фінансових активів та зобов’язань Банку в розрізі іноземних валют, якими
є євро і долар США, що є суттєвими для здійснення операційної діяльності, на 31 грудня 2018 р.:

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти - кошти у касі
Грошові кошти та їх еквіваленти – кореспондентські рахунки та
депозити "овернайт" в інших банках
Кредити та аванси клієнтам
Інвестиційні цінні папери
Інші фінансові активи

Усього активів

Відкрита форвардна позиція

Євро

Долар
США

Інші
валюти

35,132

64,904

-

1,355,217

957,745

27,627

2,598,617 2,426,818
523
67,807
2,089

-

4,057,296 3,451,556

27,627

-

805

Зобов’язання
Зобов'язання перед іншими банками
Кошти клієнтів
Інші позики
Інші фінансові зобов'язання
Субординований борг

305,072
3,775
1,664,145 3,337,199
1,757,612
111,229
3,021
46
317,191
-

27,626
-

Усього зобов'язань

4,047,041 3,452,249

27,626

Відкрита форвардна позиція

Чиста балансова позиція

Безвідкличні зобов’язання з надання кредитів

-

-

804

-

10,255

(1,497)

806

184,931

4,927

-

Не очікується, що можливі зміни курсів можуть мати суттєвий вплив на чистий прибуток та капітал.

________________________________________________________________________________________________
55

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
У наступній таблиці наведено розподіл активів та зобов’язань Банку в розрізі іноземних валют, якими є євро і долар
США, що є суттєвими для здійснення операційної діяльності, на 31 грудня 2017 р.:
Євро

Долар
США

Інші
валюти

27,696

Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти - кошти у касі
Грошові кошти та їх еквіваленти – кореспондентські рахунки та
депозити "овернайт" в інших банках
Кредити та аванси клієнтам
Інші фінансові активи

47,935

-

548,391
557,100
1,499,877 2,417,131
7
6,995

32,795
-

Усього активів

2,075,971 3,029,161

32,795

Відкрита форвардна позиція

-

-

Зобов’язання
Зобов'язання перед банками
Кошти клієнтів
Інші позики
Інші фінансові зобов'язання
Субординований борг

168,205
844
1,385,950 2,902,511
507,246
113,540
2,647
28
-

36,369
-

Усього зобов'язань

2,064,048 3,016,923

36,369

Відкрита форвардна позиція

-

-

-

-

Чиста балансова позиція

11,923

12,238

(3,574)

Безвідкличні зобов’язання з надання кредитів

71,455

1,487

-

Процентний ризик
Процентний ризик - це ризик того, що зміни ринкових ставок відсотка негативно впливатимуть на економічну
вартість Банку та його процентних прибутків та, в кінцевому підсумку, на капітал Банку. Процентний ризик
поділяється на три категорії ризиків: ризик перегляду ставок відсотка (ризик кривої доходності), ризик зміни
базисної ставки відсотка та ризик опціонів.
Ризик перегляду ставок відсотка виникає у зв'язку з неузгодженістю строків погашення активів та зобов'язань.
Зміна може бути паралельною або непаралельною. Ризик паралельного перегляду ставок відсотка виникає, коли
ставки відсотка змінюються на однакову величину в розрізі всіх термінів кредитування (наприклад, на 200 базисних
пунктів). Непаралельна зміна ставок за тим самим інструментом, проте у різні строки дії, називається ризиком
кривої доходності, наслідком якого є зміна нахилу та форми кривої доходності. Зазначені фактори є основними
джерелами виникнення процентного ризику у Банку. Крива доходності (структура ставок відсотка для кредитів із
різними строками погашення) може зсуватися та змінювати форму, що може впливати на дані звіту при прибутки
та збитки Банку в короткостроковій чи більш довгостроковій перспективі, якщо у Банку виникатимуть розриви між
активами та зобов'язаннями у зв'язку зі зміною ставок відсотка. Тому усунення розривів у зв'язку зі зміною ставок
відсотка мінімізує ризик збитків внаслідок змін ставок відсотка.
Базисний ризик виникає у випадках неузгодженості орієнтовної (базисної) ставки відсотка по активах та орієнтовної
ставки відсотка по зобов'язаннях, а також у випадках відсутності кореляції між такими орієнтовними ставками
відсотка (базисний ризик зміни ставки відсотка). Базисний ризик виникає також у випадках, коли орієнтовна ставка
відсотка є однаковою, але при цьому відбуваються зміни ставок відсотка, що не є однаковими для всіх строків дії
договорів щодо активів чи пасивів (базисний ризик, пов'язаний із строками дії договорів).
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Ризик опціонів - це ризик, що виникає у зв'язку з автоматичними чи поведінковими змінами цін за інструментами у
зв'язку зі змінами ставок відсотка. Ризик автоматичного використання опціонів виникає у зв'язку з контрактами з
вбудованими опціонами, які можуть бути використані у строки дії контрактів, наприклад, у зв'язку з кредитом із
визначеною мінімальною ставкою відсотка.
Поведінковий ризик опціонів виникає, коли контракти дозволяють різні стилі поведінки клієнтів у відповідь на зміни
ставок відсотка (наприклад, дострокове вилучення строкових депозитів чи дострокове погашення кредитів).
Відповідно, на використання опціонів впливають не лише ставки відсотка, але й особливості поведінки клієнтів.
Підхід Банку до оцінки та управління процентним ризиком ґрунтується на Політиці управління процентним ризиком.
Процентний ризик розглядається Комітетом Банку управління активами та пасивами і Загальним комітетом з
управління ризиками. Показники також щокварталу доводяться до відома Комітету з управління ризиками Групи.
Щоб обмежити рівень процентного ризику, Банк здійснює політику з управління активами та пасивами в такий
спосіб, який має на меті максимально оптимально узгодити структуру активів та пасивів, чутливих до зміни
процентної ставки.
Нижче у таблиці наведені середньозважені ефективні ставки відсотка, встановлені по основним фінансовим
активам та зобов’язанням Банку на 31 грудня 2018 р. та на 31 грудня 2017р.:

Фінансові інструменти

Гривні Євро

2018 р.
2017 р.
Долар
Долар
Гривні Євро
США
США

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти - депозитні сертифікати НБУ
Кредити та аванси клієнтам

17%
16%

6%

7%

14%
16%

6%

6%

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти інших банків
Кошти клієнтів – поточні та ощадні рахунки
Кошти клієнтів – строкові депозити
Інші позики
Субординований борг

6%
16%
14%
-

3%
3%
3%
6%

4%
5%
-

6%
15%
14%
-

2%
3%
2%
-

3%
5%
-

Наведена нижче таблиця відображає чутливість звіту про прибутки та збитки Банку до можливих змін у процентних
ставках при незмінному значенні всіх інших змінних балансу.
Чутливість чистого процентного доходу відображає вплив максимально можливих змін у процентних ставках на
прибуток до оподаткування Банку за один рік, визначений на основі плаваючої та фіксованої процентної ставки на
неторгові фінансові активи та фінансові зобов’язання, наявні станом на 31 грудня 2018 та 2017 років. Сума
історичного шоку, що застосовується, береться з коригуванням обмежень на зміни процентних ставок, зазначених
у контрактах, тобто мінімальної процентної ставки за кредитними контрактами. В даний час типові кредитні
договори встановлюють мінімальну процентну ставку лише для виплат у національній валюті. Максимальні
можливі зміни процентної ставки представляють можливий шок в зміні ставки, визначений як історична
максимальна зміна (збільшення або зменшення) процентної ставки за рік з довірчим інтервалом 99%. Період
вибірки історичних значень становить 7 років з дати звітності. Вплив на власний капітал не відрізняється від впливу
на прибуток чи збиток (до оподаткування).

Валюта

Гривні
Євро
Долар США

Збільшення у %
станом на 31 грудня
2018 р.
4.00% для внутрішніх
і 7.00% для зовнішніх
змін процентної
ставки
2%
2%

Чутливість
чистого
процентного
доходу у 2019
році
120,352
25,869
12,519

Збільшення у %
станом на 31 грудня
2017 р.
6.50% для внутрішніх
і 20.9% для зовнішніх
змін процентної
ставки
2%
2%

Чутливість чистого
процентного доходу
у 2018 році

243,890
25,702
31,820
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Валюта

Гривня
Євро
Долар США

Зменшення у %
станом на 31 грудня
2018 р.
-4.00% для
внутрішніх і -7.00%
для зовнішніх змін
процентної ставки
-2%
-2%

Чутливість
чистого
процентного
доходу у 2019
році
(73,213)
(25,869)
12,519

Зменшення у %
станом на 31 грудня
2017 р.
-6.50% для
внутрішніх і -13.5%
зовнішніх змін
процентної ставки
- 2%
- 2%

Чутливість чистого
процентного доходу
у 2018 році

(183,870)
(22,373)
(18,547)

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності (ризик втрати ліквідності) – це загроза того, що Банк більше не зможе виконувати свої поточні та
майбутні платіжні зобов'язання у повному обсязі або у строки їх виконання. Банк використовує власну систему
управління ліквідністю, розроблену згідно з регулятивними вимогами. Зокрема, Банк здійснює щоденний
моніторинг рівня високоліквідних активів та поточних тенденцій в розвитку депозитної бази. Банк має чіткий план
реагування на потенційний відтік грошових коштів, який включає як цінові заходи (управління процентними
ставками та строками депозитів), плани мінімізації відтоку шляхом зменшення (припинення) кредитування клієнтів,
так і залучення коштів у екстрених випадках від материнської компанії.
Бізнес-модель Банку базується на кредитуванні значної кількості малих та середніх підприємств (що означає
високу диверсифікацію кредитного портфеля). Такий підхід гарантує постійне джерело надходження ліквідних
ресурсів за рахунок погашення частини кредитного портфеля, особливо враховуючи відсутність суттєвих
концентрацій ліквідності.
З іншого боку, кредитний портфель фінансується у національній та іноземній валютах з двох основних джерел: за
рахунок коштів клієнтів та за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій.
Загальний Комітет з управління ризиками (2017: КУАП) визначає стратегію управління ліквідністю Банку і
встановлює ліміти ризику ліквідності. КУАП є центральним колегіальним органом, що здійснює управління
ліквідністю. Казначейство Банку здійснює щоденне управління ліквідністю Банку і відповідає за виконання рішень
КУАП. Дотримання стратегії, політик та лімітів регулярно контролюється відділом ризик-менеджменту Банку.
Стандарти, які застосовуються Банком у сфері управління ліквідністю, ґрунтуються на регулятивних вимогах та
положеннях Політики управління ризиком ліквідності Банку та Політики організації та діяльності казначейства.
Перевищення лімітів і виключення з цих Політик погоджуються Наглядовою радою та Комітетом управління
ризиками Групи (2017: Комітет управління ризиками Групи).
Казначейство Банку контролює ліквідність на щоденній основі з застосуванням методу, який базується на аналізі
майбутніх грошових потоків. Такий метод дає реалістичну картину очікуваної зміни ліквідності. Він включає
припущення стосовно змін основних статей активів та пасивів Банку і допомагає спрогнозувати показники ризику
ліквідності.
Основним інструментом оцінки ризику ліквідності є прогнозний аналіз розривів ліквідності, який показує структуру
договірних строків погашення активів та зобов’язань і визначає майбутні потреби у фінансуванні на основі ряду
припущень. Для врахування різних варіантів розвитку подій використовується аналіз сценаріїв – починаючи з
оцінки майбутньої ліквідності за нормальної ринкової ситуації, і закінчуючи аналізом рівня ліквідності Банку у
кризові періоди.
З метою підтримання ліквідності Банку навіть у стресових ситуаціях визначаються потенційні потреби в ліквідності
для різних сценаріїв розвитку подій. На основі результатів такого аналізу КУАП Банку визначає суму необхідного
резерву ліквідності Банку. Основним резервом ліквідності Банку є кредитна лінія стенд-бай, надана ПроКредит
Холдинг АГ та Ко. У 2018 року Банку була надана лінія стенд-бай на суму 15.0 мільйонів євро для використання
коштів у надзвичайних умовах для покриття можливих розривів ліквідності (2017: лінія стенд-бай на суму 5.0
мільйонів євро).
Банк також прагне диверсифікувати джерела фінансування. Концентрація частки вкладів контролюється з метою
уникнення залежності від кількох найбільших вкладників. Згідно з внутрішніми політиками Банку, концентрація
вкладників вважається значною, якщо депозити 5-ти найбільших вкладників, що не є фінансовими установами, на
яких припадає більше 1% загального обсягу портфеля депозитів вкладників, що не є фінансовими установами
(при цьому всі депозити одного клієнта розглядаються як один депозит), який може бути вилучений протягом
наступних 30 днів, у загальному обсязі депозитів вкладників, що не є фінансовими установами, перевищують
(депозити) перевищують 11% загального обсягу депозитів клієнтів (2017: Згідно з внутрішніми політиками Банку,
концентрація вкладників вважається значною, якщо депозити 10-ти найбільших вкладників перевищують 15%
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загального обсягу депозитів клієнтів). Досягнення такого рівня буде попереджувальним сигналом, який вказує на
необхідність обговорення заходів щодо зменшення концентрації в депозитному портфелі. Відповідні рішення
приймаються на КУАП Банку та доводяться до відома Комітету з управління ризиками Групи.
Нижче у таблиці наведено аналіз недисконтованих майбутніх грошових потоків для фінансових зобов’язань Банку
за договірними строками погашення станом на 31 грудня 2018 р. Договірний строк до погашення, що залишився,
визначений як період між звітною датою і затвердженою договором датою погашення зобов’язання або датою
часткового погашення зобов’язання за договором. У наступній таблиці подана інформація про дозволені
договорами дострокові погашення деяких фінансових зобов'язань.
До
1 місяця

1 - 3 місяці

3 - 12
місяців

1 - 5 років

Понад 5
років

Усього

Зобов’язання
Кошти в інших банках
Кошти клієнтів
Інші позики
Субординований борг
Інші фінансові зобов'язання

6,643
7,430,159
4,188
20,629

1,176,529
422,713
-

305,764
3,254,843
950,714
18,954
-

353,520
4,771,750
75,869
-

510
360,866
402,358
-

312,407
12,215,561
6,510,230
497,181
20,629

Усього

7,460,501

1,599,242

4,530,275

5,201,139

763,734

19,554,891

Безвідкличні зобов’язання
з надання кредитів

213,178

213,178

Нижче у таблиці наведено аналіз недисконтованих майбутніх грошових потоків для фінансових зобов’язань Банку
за договірними строками погашення станом на 31 грудня 2017 р. Договірний строк до погашення, що залишився,
визначений як період між звітною датою і затвердженою договором датою погашення зобов’язання або датою
часткового погашення зобов’язання за договором. У наступній таблиці подана інформація про дозволені
договорами дострокові погашення деяких фінансових зобов'язань.
До
1 місяця

1 - 3 місяці

3 - 12
місяців

1 - 5 років

Понад
5 років

Усього

Зобов’язання
Кошти клієнтів
Інші позики
Субординований борг
Інші фінансові зобов'язання

844
8,021,469
14,377
16,034

945,428
536,934
-

170,073
2,596,018
769,174
-

258,973
2,303,813
-

5,633
-

170,917
11,827,521
3,624,298
16,034

Усього

8,052,724

1,482,362

3,535,265

2,562,786

5,633

15,638,770

Безвідкличні зобов’язання з
надання кредитів

88,124

88,124
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У наступній таблиці узагальнені результати застосування такого підходу до оцінки ризику ліквідності і показано
розподіл пов’язаних із ліквідністю позицій у розрізі певних облікових періодів на 31 грудня 2018 р. Розподіл
базується на внутрішній моделі управління ліквідністю Банку, яка враховує основні очікувані грошові потоки за
основними сумами заборгованості за фінансовими інструментами (без врахування поточних та майбутніх
нарахованих відсотків).

Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти у касі
Залишки на рахунку в
Національному банку України
(крім обов'язкових резервів,
розрахованих для відповідного
щомісячного звітного періоду на
основі статистичних форм
звітності)
Кореспондентські рахунки та
депозити овернайт в інших
банках
Депозитні сертифікати
Національного банку України
Кредити та аванси клієнтам,
валова сума, не прострочені і
прострочені менш ніж на 30 днів

До
1 місяця

1-3
місяці

3-6
місяців

7 - 12
місяців

Понад
1 рік

Усього

209,905

-

-

-

-

209,905

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,883,867

1,883,867
1,150,000

-

-

-

-

1,150,000

200,379

720,997

931,746

1,830,995

13,008,908

16,693,026

805

-

-

-

-

805

3,444,956

720,997

931,746

1,830,995

13,008,908

19,937,602

-

-

-

301,284

-

301,284

714,020

325,041

487,562

975,124

4,030,797

6,532,544

559,855

315,775

385,385

878,323

3,094,444

5,233,782

-

351,710
-

189,429
-

375,131
-

4,404,649
317,141

5,320,919
317,141

804

-

-

-

-

804

1,274,679

992,526

1,062,376

2,529,862

11,847,031

17,706,474

175,481

-

-

-

-

175,481

Усього

1,450,160

992,526

1,062,376

2,529,862

11,847,031

17,881,955

Прогнозний розрив ліквідності

1,994,796

1,723,267

1,592,638

893,770

2,055,647

Валютні деривативи (активи)
Усього

Фінансові зобов’язання
Зобов'язання перед зовнішніми
банками
Кошти клієнтів (крім строкових
депозитів)
Кошти клієнтів (строкові
депозити)
Інші позики
Субординований борг
Валютні деривативи
(зобов'язання)
Усього
Прогнозна сума невикористаних
зобов'язань з надання кредитів,
наданих акредитивів і гарантій

Показник достатності
ліквідності

2.4

У наступній таблиці узагальнені результати застосування такого підходу до оцінки ризику ліквідності і показано
розподіл пов’язаних із ліквідністю позицій у розрізі певних облікових періодів на 31 грудня 2017 р. Розподіл
базується на внутрішній моделі управління ліквідністю Банку, яка враховує основні очікувані грошові потоки за
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основними сумами заборгованості за фінансовими інструментами (без врахування поточних та майбутніх
нарахованих відсотків).

Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти у касі
Залишки на рахунку в Національному банку
України (крім обов'язкових резервів,
розрахованих для відповідного
щомісячного звітного періоду на основі
статистичних форм звітності)
Кореспондентські рахунки та депозити
овернайт в інших банках
Депозитні сертифікати Національного
банку України
Кредити та аванси клієнтам, валова сума,
не прострочені і прострочені менш ніж на
30 днів

До
1 місяця

1-3
місяці

3-6
місяців

7 - 12
місяців

Понад
1 рік

Усього

212,875

-

-

-

-

212,875

97,352

-

-

-

-

97,352

-

-

-

958,518

958,518
1,604,000

-

-

-

-

1,604,000

149,656

928,625

1,244,404

2,844,388

8,013,463

13,180,536

3,022,401

928,625

1,244,404

2,844,388

8,013,463

16,053,281

759,615
498,991

344,675
226,814
490,100

517,011
340,221
64,626

167,477
1,034,023
680,442
461,852

4,239,495
2,789,814
1,947,588

167,477
6,894,819
4,536,282
2,964,166

1,258,606

1,061,589

921,858

2,343,794

8,976,897

14,562,744

128,982

-

-

-

-

128,982

Усього

1,387,588

1,061,589

921,858

2,343,794

8,976,897

14,691,726

Прогнозний розрив ліквідності

1,634,813

1,501,849

1,824,395

2,324,989

1,361,555

Усього

Фінансові зобов’язання
Зобов'язання перед зовнішніми банками
Кошти клієнтів (крім строкових депозитів)
Рахунки клієнтів (строкові депозити)
Інші позики

Усього
Прогнозна сума невикористаних
зобов'язань з надання кредитів, наданих
акредитивів і гарантій

Показник достатності ліквідності

2.2

За очікуваннями управлінського персоналу, при розрахунку ризику ліквідності грошові потоки за окремими
фінансовими активами та зобов’язаннями будуть відмінними від тих, що визначені відповідними договорами. Дані
про рух грошових потоків коригуються у випадках, де з точки зору ризику ліквідності застосування договірних строків
не вбачається за доцільне. Коригування здійснюються шляхом застосування певних припущень, які перетворюють
договірні строки високоліквідних активів, грошових надходжень та зобов’язань зі строком погашення у певному
періоді в строки, які відображають стресову ситуацію.
Одним з найважливіших інструментів управління ризиком ліквідності є високоліквідні активи, а саме активи,
доступні для негайного використання, а також деякі активи зі строком повернення протягом наступних 30 днів. Вони
включають:
-

Готівкові кошти
Залишки на рахунку в Національному банку України крім обов'язкових резервів, розрахованих для
відповідного щомісячного звітного періоду на основі статистичних форм звітності (зважений на 0% від
балансової вартості у 2018 р.);
Рахунки ностро в ПроКредит Банк Німеччина беруться в розмірі 80% від балансової вартості;
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-

-

Казначейські та інші ринкові цінні папери (за виключенням тих, що виступають забезпеченням): всі
високоліквідні цінні папери вважаються такими, що доступні протягом наступних 30 днів незалежно від їх
строку. До інших казначейських цінних паперів включаються тільки ті, строк погашення яких настає
протягом наступних 30 днів
Можливість отримання коштів у рамках лінії стенд-бай від ПроКредит Холдингу не враховується при
розрахунку обсягу ліквідних активів;
Кредити клієнтам зі строком погашення до 30 днів включно:

обсяг простроченої заборгованості більше 30 днів не виключається, адже Банк не може
розраховувати на надходження платежів, строк повернення яких вже настав;

50% враховуються, очікуючи, що інші 50% будуть видані як кредити.

Ключові припущення щодо зобов’язань, які використовуються для розрахунку показників ліквідності, включають
такі:
строкові зобов'язання за рахунок зовнішніх банків включені відповідно до строку погашення;
припущення про відтік коштів з рахунків клієнтів базується на аналізі історичних даних про депозитну базу
Банку. За прогнозами, 11% коштів нефінансових клієнтів (тобто коштів на ощадних та депозитних
рахунках) будуть виплачені протягом перших 30 днів. До клієнтів, що є фінансовими установами,
застосовується припущення про відтік 50% сум поточних зобов'язань:
5% обсягу банківських гарантій будуть виконані Банком протягом наступного за звітною датою місяця;
10% кредитних ліній, що відкриті Банком для клієнтів, але наразі не використані, будуть використані
протягом місяця, наступного за звітною датою.
Зазначені припущення визначені як ризик сценарій та використовуються для відображення відтоку ліквідності, який
перевищує звичайні очікування. Таким чином, важливим показником для управління короткостроковою ліквідністю
є коефіцієнт достатньої ліквідності, який являє собою співвідношення між високоліквідними активами та
надходженнями протягом наступних 30 днів та зобов’язаннями зі строком до 30 днів включно. Метою Банку є
постійна наявність достатньої ліквідності для обслуговування усіх можливих зобов’язань протягом наступного
місяця. З технічної точки зору це означає, що наявні у Банку активи завжди повинні перевищувати можливі
зобов’язання згідно з зазначеними вище припущеннями.
У 2018 році підхід до управління ризиком ліквідності був удосконалений в результаті розширення деталізації у 30денному часовому інтервалі, де перший тиждень був розподілений на 7 одноденних інтервалів, а решта періоду
аналізується по тижням. Припущення для 30 днів застосовувалися у спосіб, що передбачав максимальний стрес у
перші дні періоду, припускаючи, що Банк буде зобов'язаний здійснити найбільші виплати одразу після виникнення
кризової ситуації. Після перших 30 днів і до завершення шести місяців встановлені помісячні часові інтервали. Для
підвищення ефективності управління ризиком ліквідності був прийнятий новий показник “період виживання”. Банк
повинен завжди утримувати позитивні різниці між активами та зобов'язаннями для ризикового сценарію грошових
потоків для всіх часових інтервалів тривалістю до 90 днів, при цьому моніторинг цього показника здійснюється
щодня. Це забезпечує наявність у Банку достатніх ліквідних активів та ресурсів, необхідних для продовження
безперервної діяльності у тривалих кризових ситуаціях.
Як правило, Банк вважає свої джерела фінансування досить диверсифікованими, особливо враховуючи те, що
значна частина фінансування Банку представлена великою кількістю депозитів клієнтів.
48) Операційний ризик
Операційний ризик визначається як ризик збитків в результаті недосконалих чи непрацюючих внутрішніх процесів,
людського фактору, збоїв у роботі ІТ-систем та / або зовнішніх подій. Банк виконує положення Політики управління
операційним ризиком. Принципи, визначені у цьому документі, розроблені для цілей управління операційними
ризиками, що виникають у Банку. Ці принципи відповідають не лише вимогам Національного банку України, але і
більш деталізованим вимогам законодавства ЄС (Закон Німеччини “Про банківську систему” (Kreditwesengesetz)
та “Мінімальні вимоги до управління ризиками”).
Управління операційними ризиками є збалансованою системою з наступними ключовими компонентами –
корпоративною культурою, структурою управління, наявністю політик і процедур оцінки ризиків, аналізу та
затвердження ризиків нововведень, системою ключових індикаторів ризику і веденням бази даних випадків
реалізації операційного ризику.
Загальними цілями підходу до управління операційними ризиками є:
-

розуміння основних чинників, що викликають операційні ризики у Банку;
спроможність виявляти критичні проблеми якомога раніше;
уникнення збитків, спричинених операційними ризиками;
забезпечення ефективного використання капіталу Банку.
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Організація діяльності з управління ризиками
Відповідальність за управління ризиками несе Наглядова рада Банку (2017: Правління Банку).
Функція управління ризиками покладається на різні організаційні підрозділи, включаючи управління кредитних
ризиків та відділ ризик-менеджменту та питань дотримання законодавства. Відповідальність за управління
капіталом та контроль за ринковими ризиками несе відділ ризик-менеджменту. Ці організаційні одиниці підзвітні
Правлінню Банку. Ключова інформація розглядається на Кредитному комітеті по формуванню резервів та
управлінню портфельними кредитними ризиками, Комітеті з управління активами та пасивами (КУАП) і Загальному
комітеті з управління ризиками. Комітети Банку мають свою спеціалізацію: ринкові ризики розглядаються на КУАП;
кредитні ризики - на Кредитному комітеті по формуванню резервів та управлінню портфельними кредитними
ризиками; операційні ризики - на Комітеті з управління операційними ризиками.
Управління ризиками в Банку здійснюється, на операційному рівні, відділом ризик-менеджменту, який є
автономним відділом Банку і жодним чином не задіяний в операціях кредитування, залучення депозитів чи у
торговельних операціях. Відділи ризик-менеджменту регулярно звітують перед відповідними підрозділами з
управління ризиками ПроКредит Холдинг АГ та Ко. KGaA.

E. Додаткові примітки
49) Справедлива вартість фінансових інструментів
Ієрархія джерел визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про справедливу
вартість в розрізі методів оцінки вартості описана у Примітці 7.
У наступній таблиці поданий аналіз балансової вартості фінансових інструментів за рівнями в ієрархії джерел
визначення справедливої вартості на 31 грудня 2018 р.:
Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Усього

Активи за справедливою
вартістю
Кредити за FVTPL
Інвестиційні цінні папери

-

-

68,893
773

68,893
773

Усього активів за
справедливою вартістю

-

-

69,666

69,666

-

4,072,957
-

16,457,557

4,072,957
16,457,557

-

75,122

-

75,122

-

4,148,079

16,457,557

20,605,636

Активи, справедлива вартість
яких була розкрита
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та аванси клієнтам
Інші фінансові активи (за
вирахуванням похідних
фінансових інструментів)

Усього активів, справедлива
вартість яких була розкрита
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Рівень 1
Зобов’язання, справедлива
вартість яких була розкрита
Кошти інших банків
Кошти клієнтів (на вимогу)
Кошти клієнтів (строкові
депозити)
Інші зобов’язання перед
клієнтами
Інші позики
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг

Усього зобов’язань,
справедлива вартість яких
була розкрита

Рівень 2

Рівень 3

Усього

-

308,847
6,479,911

-

308,847
6,479,911

-

5,275,471

-

5,275,471

-

189,934
19,511
-

5,369,078
317,191

189,934
5,369,078
19,511
317,191

-

12,273,674

5,686,269

17,959,943

Справедлива вартість кредитів за FVTPL визначається з використанням методу дисконтованих грошових потоків.
До значних закритих вхідних даних відноситься ставка дисконту, скоригована на ризик (14.8%), яка відображає
очікувану суму відшкодування за кожним кредитом. Збільшення суми очікуваних чистих грошових потоків привело
б до збільшення справедливої вартості. Значного впливу змін закритих вхідних даних на кредити за FVTPL не
очікується.
Зміни кредитів та авансів клієнтам, оцінюваних за FVTPL та віднесених до Рівня 3 в ієрархії джерел визначення
справедливої вартості, за 2018 рік представлені таким чином:
2018
Залишок на 1 січня 2018 р.
Погашені протягом періоду
Видані нові кредити
Нараховані проценти
Виплачені проценти
Зміна справедливої вартості

Залишок на 31 грудня 2018 р.

82,272
29,213
(43,169)
10,003
(10,018)
592

68,893
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У наступній таблиці поданий аналіз балансової вартості фінансових інструментів за рівнями в ієрархії джерел
визначення справедливої вартості на 31 грудня 2017 р.:
Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Усього

Активи за справедливою вартістю
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу

-

-

803

803

Усього активів за справедливою вартістю

-

-

803

803

Активи, справедлива вартість яких була
розкрита
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кредити та аванси клієнтам
Інші фінансові активи (за вирахуванням похідних
фінансових інструментів)

-

3,650,976
-

12,891,948

3,650,976
12,891,948

-

42,416

-

42,416

Усього активів, справедлива вартість яких
була розкрита

-

3,693,392

12,891,948

16,585,340

-

169,049
6,781,072
4,601,822
259,680
-

2,999,618

169,049
6,781,072
4,601,822
259,680
2,999,618

-

16,034

-

16,034

-

11,827,657

2,999,618

14,827,275

Зобов’язання, справедлива вартість яких
була розкрита
Кошти інших банків
Кошти клієнтів (на вимогу)
Кошти клієнтів (строкові депозити)
Інші зобов’язання перед клієнтами
Інші позики
Інші фінансові зобов’язання (за вирахуванням
похідних фінансових інструментів)

Усього зобов’язань, справедлива вартість
яких була розкрита

У наступній таблиці порівнюються балансова та справедлива вартість фінансових інструментів Банку, відображених
у фінансовій звітності Банку не за справедливою вартістю, за їх категоріями. Таблиця не включає справедливу
вартість нефінансових активів та нефінансових зобов’язань.

________________________________________________________________________________________________
65

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Балансова
вартість

2018
Справедлива
вартість

Балансова
вартість

2017
Справедлива
вартість

Фінансові активи
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кредити та аванси клієнтам
Інші фінансові активи

4,072,957

4,072,957

3,650,976

3,650,976

16,456,960
75,122

15,949,587
75,122

12,891,948
42,416

12,736,211
42,416

Усього фінансових активів

20,605,039

20,097,666

16,585,340

16,429,603

Фінансові зобов’язання
Кошти інших банків
Кошти клієнтів
Поточні рахунки фізичних осіб
Поточні рахунки юридичних
осіб
Ощадні рахунки фізичних осіб
Ощадні рахунки юридичних
осіб
Строкові депозити фізичних
осіб
Строкові депозити юридичних
осіб
Інші зобов’язання перед
клієнтами
Інші позики
Інші фінансові зобов’язання
Субординований борг
Усього фінансових
зобов’язань

308,847

308,847

11,945,316
663,960

11,992,198
663,960

169,049
11,642,574
1,059,606

169,049
11,658,331
1,059,607

2,585,054

2,585,054

2,880,484

2,880,484

1,547,976

1,547,976

948,472

948,472

1,682,921

1,682,921

1,892,510

1,892,510

3,341,395

3,371,089

2,799,476

2,809,061

1,934,076

1,951,264

1,802,346

1,808,517

189,934

189,934

259,680

259,680

5,369,078
19,511
317,191

5,224,390
19,511
317,191

2,999,618
16,034
-

2,883,157
16,034
-

17,959,943

17,862,137

14,827,275

14,726,571

Ставки дисконту, що використовуються в оцінці справедливої вартості, залежать від валюти, від строку погашення
інструмента та від кредитного ризику контрагента і представлені таким чином:
2018

2017

Кредити та аванси клієнтам
Інші фінансові активи

4.50% – 19.50% p.a.
N/A

7.32% – 17.13% p.a.
N/A

Кошти клієнтів
Кошти інших банків
Поточні рахунки фізичних осіб
Поточні рахунки юридичних осіб
Ощадні рахунки фізичних осіб
Ощадні рахунки юридичних осіб
Строкові депозити фізичних осіб
Строкові депозити юридичних осіб
Інші зобов’язання перед клієнтами
Інші позики
Субординований борг
Інші фінансові зобов’язання

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1.36% - 15.65% p.a.
1.36% - 14.65% p.a.
N/A
14.68%-15.65%
5.89%
N/A

1.58% p.a
N/A
N/A
N/A
N/A
1.71% - 14.26% p.a.
1.71% - 14.26% p.a.
N/A
2.25%-14.26%
N/A
N/A

________________________________________________________________________________________________
66

АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”
Примітки до фінансової звітності – 31 грудня 2018 р.
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
50) Зобов’язання та умовні зобов’язання
Судові процеси
В ході звичайної діяльності Банк стає учасником судових процесів. Управлінський персонал Банку вважає, що
остаточна сума зобов’язання, яке може виникнути внаслідок цих процесів, не буде мати суттєвого негативного впливу
на фінансовий стан чи результати майбутніх операцій.
Податкове законодавство
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 є нечіткими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, обласних і центральних органів влади, а
також інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень законодавства не є поодинокими.
Управлінський персонал 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 та збори.
Невизначеність, пов’язана з непослідовним застосуванням положень українського податкового законодавства,
створює ризик виникнення суттєвих додаткових податкових зобов’язань, нездатності відшкодувати визнані
відстрочені податкові активи та ризик нарахування штрафних санкцій податковими органами. Такі претензії, в разі їх
задоволення, можуть мати значний вплив на фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки Банку.
Управлінський персонал Банку вважає, що існує ризик нарахування додаткових сум податку на прибуток у розмірі
16,534 тисяч гривень (2017: 15,342 тисячі гривень) за операціями із сторнування списання кредитів у 2016 році,
оскільки ці операції прямо не визначені Податковим кодексом України.
У 2018 році Банком було включено витрати на суму 101,583 тисячі гривень до податкової декларації за різницею
між резервами за МСФЗ та лімітом резервів, які що підлягають вирахуванню для цілей оподаткування. У грудні
2017 року до Податкового кодексу були внесені деякі зміни, які скасовують обмеження щодо резервів та
дозволяють банкам відносити цю різницю на валові витрати в перспективі на найближчі кілька років. Проте нові
правила також дуже неоднозначні, тому на практиці вони можуть мати різне тлумачення. Невизначеність, пов’язана
з непослідовним застосуванням положень українського податкового законодавства в частині трактування витрат на
резерв під збитки від зменшення корисності кредитів та авансів клієнтам, створює ризик того, що Банк не зможе
відшкодувати визнані відстрочені податкові активи в майбутніх періодах. Управлінський персонал Банку вважає, що
існує ризик нарахування податку на прибуток на суму 26,806 тисяч гривень у зв’язку із зазначеним вище.
Трансфертне ціноутворення
Чинне податкове законодавство вимагає складання спеціальної звітності з трансфертного ціноутворення, яка повинна
подаватися до податкового органу до 1 жовтня кожного року. Крім того, податкові органи мають право вимагати
подання документації з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій. Платники податку зобов’язані
надати такі документи протягом одного місяця з дня отримання такого запиту.
Згідно з цими законодавчими вимогами, операції між Банком та пов'язаними сторонами потрапляють під дію правил
трансфертного ціноутворення та звітності. Банк повинен подавати звітність з трансфертного ціноутворення до
податкових органів і бути готовим надати відповідну документацію з трансфертного ціноутворення на їх вимогу.
Беручи до уваги те, що ці правила були введені нещодавно, практика їх застосування податковими органами
відсутня, і немає ніяких гарантій, що податкові органи не матимуть іншого тлумачення підходів Банку і не нарахують
штрафи та пеню. Крім того, основні труднощі у визначенні контрольованих операцій та складанні звітності полягають
у відсутності законодавчих критеріїв визначення звичайних цін за послугами та процентів за кредитами, отриманими
від пов'язаних осіб, що може призвести до неоднозначного визначення вартості цих статей та наражати Банк
на штрафні санкції.
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Зобов’язання за договорами операційної оренди
Майбутні мінімальні орендні платежі за договорами операційної оренди будівель та площ для розміщення відділень
Банку та банкоматів представлені таким чином:
2018
2017
До 1 року
Від 1 до 5 років
Більше 5 років

14,622
21,127
-

9,860
16,087
-

Усього

35,749

25,947

Зобов’язання з надання кредитів
Головною метою цих інструментів є забезпечення наявності коштів для надання клієнту на його вимогу. Гарантії
та акредитиви “стендбай”, які являють собою безвідкличні гарантії того, що Банк здійснить платежі на користь третіх
сторін у випадку невиконання клієнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний ризик, що і кредити.
Документарні та товарні акредитиви, що являють собою письмові зобов’язання Банку за дорученням своїх клієнтів,
які уповноважують треті сторони вимагати від Банку оплату у встановлених сумах відповідно до конкретних умов,
забезпечуються поставками товарів, яких вони стосуються, або грошовими депозитами, тому їм притаманний
менший ризик, ніж кредитам.
Існуючі зобов’язання з надання кредитів представлені таким чином (всі класифіковані як Стадія 1):
2018

2017

Видані гарантії
Імпортні акредитиви
Гарантії, що пов’язані з виконанням контракту

192,895
15,776
4,507

84,210
3,914

Усього зобов’язань з надання кредитів

213,178

88,124

Загальна сума невиконаних договірних зобов’язань за гарантіями не обов'язково відображає майбутні вимоги
грошових коштів, оскільки строк дії цих фінансових інструментів може закінчитися або припинитися без їх
фінансування. Інформація про суму резервів під зобов’язання з надання кредитів подається у Примітці 46.
На 31 грудня 2018 р. всі зобов'язання з надання кредитів є відкличними і становлять 1,648,219 тисяч гривень (31
грудня 2017 р.: всі зобов'язання були відкличними і становили 1,245,756 тисяч гривень).
Зобов'язання з надання кредитів деноміновані в таких валютах:

Гривня
Євро
Долар США
Усього

2018

2017

23,320
184,931

15,182
71,455

4,927

1,487

213,178

88,124

Зобов’язання з надання кредитів являють собою невикористані суми за зобов’язаннями щодо надання кредитів у
формі позик, гарантій та акредитивів. Що стосується кредитного ризику, пов’язаного із зобов’язаннями з надання
кредитів, то Банк потенційно наражається на ризик збитку на суму, що дорівнює загальній сумі невикористаних
зобов’язань з надання кредитів. Проте ймовірна сума збитку є меншою, ніж загальна сума невикористаних
зобов’язань з надання кредитів, оскільки більшість таких зобов’язань залежить від дотримання клієнтами
спеціальних кредитних стандартів. Банк здійснює моніторинг строків виконання зобов’язань з надання кредитів,
оскільки довгостроковим зобов’язанням притаманний вищий кредитний ризик, ніж короткостроковим зобов’язанням.
Активи, надані у заставу, та активи з обмеженим використанням
На 31 грудня 2018 р. та 2017 р. Банк не надавав активи для забезпечення позик.
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51) Операції з пов’язаними сторонами
Як правило, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем, або якщо одна з
них має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових
та операційних рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між
пов’язаними сторонами, увага приділяється сутності цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Умови здійснення операцій з пов’язаними сторонами встановлюються під час проведення операцій.
На 31 грудня 2018 р. залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами були такими:
Материнська
компанія

Залишок на кореспондентському
рахунку
Валова сума кредитів та авансів клієнтам
(договірна процентна ставка: гривня,
19.0%)
Інші активи
Кошти інших банків (договірна процентна
ставка: євро, 1.58%)
Кошти клієнтів (договірна процентна
ставка: 0 - 16%)
Інші позики (договірна процентна ставка:
у Євро: 2.42 - 3.01%; доларах США:
4.53%)
Субординований борг (Євро, 5.89%)

Ключовий
управлінський
персонал

Інші значні
Суб’єкти
акціонери господарювання під
спільним
контролем

-

-

2,327,357

-

294

-

65,956

87
-

-

-

308,847

-

-

-

1,805

8,046

1,234,620
317,191

-

1,638
-

-

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2018 рік представлені таким чином:
Материнська
компанія
Процентні доходи, розраховані з
використанням методу ефективного відсотка
Процентні витрати
Комісійні витрати
Адміністративні та інші операційні витрати
- включаючи управлінські послуги
- включаючи винагороду ключовому
управлінському персоналу (в тому числі
відрахування до фондів соціального
страхування)

Суб’єкти
Інші значні
акціонери господарювання
під спільним
контролем

Ключовий
управлінський
персонал

(52,382)
(25,251)
(22,763)

-

5,340
(3,832)
(27,650)
(58,358)
-

14
(761)
(17,374)
-

-

-

-

(17,374)
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На 31 грудня 2017 р. залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами були такими:

Залишок на кореспондентському рахунку
Валова сума кредитів та авансів клієнтам
(договірна процентна ставка: 23.5%)
Інші активи
Кошти інших банків (договірна процентна
ставка: євро, 1.58%)
Кошти клієнтів (договірна процентна
ставка: 0 - 16%)
Інші фінансові зобов’язання
Інші позики (договірна процентна ставка:
у доларах США: 2.42 - 4.53%)

Ключовий
управлінський
персонал

Материнська
компанія

Інші значні
акціонери

Суб’єкти
господарювання під спільним
контролем

-

-

1,113,938

-

204

-

-

63
-

-

-

169,049

-

59

-

1,331
2,374

6,419

620,786

-

-

-

Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2017 рік представлені таким чином:
Материнська
компанія

Процентні доходи
Процентні витрати
Комісійні витрати
Адміністративні та інші операційні витрати
- включаючи управлінські послуги
- включаючи винагороду ключовому
управлінському персоналу (в тому числі
відрахування до фондів соціального
страхування)

Інші значні
Суб’єкти
акціонери господарювання
під спільним
контролем

Ключовий
управлінський
персонал

(27,986)
(17,689)
(15,753)

-

8,852
(1,316)
(13,613)
(45,366)
-

47
(855)
(10,942)
-

-

-

-

(10,942)

Нарахований резерв по невикористаних відпустках, що відноситься до ключового управлінського персоналу, на 31
грудня 2018 р. становив 1,818 тисяч гривень (2017: 1,107 тисяч гривень).
Інформація про операції з власним капіталом представлена у Примітці 43. На 31 грудня 2018 р. Банк має кредитну
лінію «стендбай», надану ProCredit Holding AG&Co. KGaA, на суму 15.0 мільйонів євро. Ці кошти призначені для
використання у критичній ситуації для покриття можливого розриву ліквідності (2017: лінія «стендбай» на суму 5
мільйонів доларів США).
52) Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки
Для цілей оцінки фінансових інструментів МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” Банк встановлює такі категорії
фінансових активів: (а) фінансові активи та фінансові зобов’язання за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, (б) фінансові активи за амортизованою вартістю, (в) фінансові активи за справедливою вартістю через
інший сукупний дохід.
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